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 مراجع الحسابات المستقلتقرير 
 الصناعيةمي شركة مجموعة السريع التجارية إلى / السادة مساه

 )شركة مساهمة سعودية(
 جدة، المملكة العربية السعودية

 
 الموحدة المالية القوائم مراجعة عن قريرت

 :الرأي
 
 )")"الشركة -شركة مساهمة سعودية  - الصناعيةمجموعة السريع التجارية  لشركة المالية الموحدة القوائم راجعنا لقد

 ائموالقو ،7117 ديسمبر 11 في المالي الموحدة كما المركز قائمة تشمل والتي التابعة لها )"المجموعة"(، والشركات
 ذلك في المنتهية للسنة النقدية والتدفقات الملكية حقوق في والتغيرات األخر الشامل والدخل ةرالموحدة للربح أو الخسا

 .الهامة المحاسبية للسياسات ملخص ذلك في بما المالية الموحدة، مع القوائم المرفقة واإليضاحات ،التاريخ
 
 المالي الموحد الجوهرية، المركز الجوانب جميع من بعدل، تعرض مرفقةال المالية الموحدة القوائم فإن رأينا، وفي

 التاريخ، ذلك في المنتهية النقدية الموحدة للسنة المالي الموحد وتدفقاتها وأدائها 7117 ديسمبر 11 في كما للمجموعة
من  المعتمدة األخرى واإلصدارات اييروالمع السعودية، العربية في المملكة المعتمدةو المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا  
 ين.القانوني للمحاسبين السعودية الهيئة
 

 :الرأي أساس
 
 المعايير تلك بموجب ومسؤوليتنا. السعودية العربية المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولية للمعايير وفقا   بالمراجعة قمنا لقد
 الشركة عن مستقلون ونحن ا.قريرنت في "الموحدة المالية ائمالقو مراجعة عن المراجع مسؤوليات" قسم في توضيحها تم
 وفينا كما. المالية للقوائم بمراجعتنا الصلة ذات السعودية العربية المملكة في المعتمدة المهنة وآداب سلوك لقواعد وفقا  
 ومناسبة كافية عليها حصلنا تيال المراجعة أدلة أن ونعتقد .القواعد لتلك طبقا   األخرى المهنة وآداب سلوك بمتطلبات أيضا
 .المراجعة في لرأينا أساس لتوفير

 
 :للمراجعة ةيالرئيس األمور

 
 للقوائم مراجعتنا عند البالغة األهمية لها المهني، حكمنا بحسب كانت، التي األمور تلك هي للمراجعة ةيالرئيس األمور
الموحدة  المالية للقوائم مراجعتنا سياق في األمور هذه تناول تموقد . 7012ديسمبر  11المنتهية في  للسنة الموحدة المالية

مر من أمور المراجعة الرئيسية أفيما يلي وصفا  لكل  .األمور تلك في منفصال يا  رأ نقدم ولم فيها، رأينا تكوين وعند ككل،

 وكيفية معالجته:

  هذا االمر كيفية معالجة الرئيسيةالمراجعة أمور 

 مبيعا   – يرااا االعتراف باإل

 إيراداتبلغت اجمالى  7012ديسمبر  11كما في 

: 7012)سعودي  لاير ألف 0001021المجموعة 

 .لاير سعودي( ألف 022,177

أمور المراجعة الرئيسية  من يراداتباإلاالعتراف يعتبر 

 بسبب:

 كبر حجم المعامالت. -

تفترض المعايير المهنية للمراجعة أن هناك مخاطر  -

 قق االيراد.تتعلق بتح جوهرية
يراد تحقق االللمجموعة كيفية سياسة المحاسبية الح توض

 يراداتتم عرض تحليل اإلو 7كما تم ذكره بااليضاح رقم 

 .12بااليضاح رقم 

 

عتراف باإللقد قمنا باإلجراءات التالية فيما يتعلق 

 :يراداتاإل

  وكفاءة لية فعامدي تقييم التصميم والتنفيذ واختبار

 ،يراداتدورة اإلبالصلة  ذات نظم الرقابة

  العامة لتكنولوجيا المعلومات  النظماختبار

الرئيسية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات  الرقابةو

 ،يراداتالمتعلقة باالعتراف باإل

 هاية العام التي تمت في ن يراداتفحص حركة اإل

فترة باإليراد في ال االعترافلتقييم ما إذا كان قد تم 

 ،الصحيحة

 واإلجراءات ات الفحص المستندي بارإجراء اخت

 التحليلية.

 
 
 



- 7 - 

 

 
 
 

 )تتمة( حسابات المستقلمراجع التقرير 
 الصناعيةمي شركة مجموعة السريع التجارية إلى / السادة مساه

 )شركة مساهمة سعودية(
 جدة، المملكة العربية السعودية

 
 الموحدة المالية القوائم مراجعة عن تقرير

 تتمة(:) للمراجعة ةيالرئيس األمور

 كيفية معالجة هذا االمر  أمور المراجعة الرئيسية

  تقييم المخزون

 ، بالصافيرصيد المخزون بلغ 7012ديسمبر  11كما في 

: 7012ألف لاير سعودي ) 7221181بمبلغ  مجموعةلل

 ألف لاير سعودي(. 121,887

 ةمن األمور الرئيسية للمراجعالمخزون  تقييموجود ويعتبر 

 بسبب ما يلي:

 

  من المخزون في نهاية  عالي مستويلدى المجموعة

 العام. 
 

  يم المخزون يتق، يتم 7االيضاح رقم باإلشارة إلى

ويتم ا أقل أيهم القابلة للتحققالتكلفة أو صافي القيمة ب

باستخدام طريقة المتوسط المرجح. إن تحديد التكلفة 

تحديد ما إذا كان المخزون سيتحقق بقيمة أقل من 

تطلب من اإلدارة ممارسة الحكم وتطبيق التكلفة ي

الوقت  في الموثقةاالفتراضات القائمة على أكثر األدلة 

تقوم اإلدارة و ،الذي يتم فيه إعداد التقديرات

 :المطلوب االنخفاضتالية لتحديد باإلجراءات ال
 
نب اج عمار المخزون إلىتوسط أماستخدام تقارير  -

 محتملةلمستقبلية الاالتجاهات التاريخية لتقدير القدرة ا

 ،والمتقادمالحركة بطيء مخزون لبيع ال
 
بتكوين  دارةاإل تقوم المخزون،ر اعمأبالنسبة إلى  -

 علىكد وبطيء الحركة امخصص للمخزون الر

النسب المئوية مستمدة من وهذه  ،نسبة المئويةال ساسأ

 للمخصص،المستويات التاريخية 
 
ائم خ القويارفي تالمخزون  صنافأإجراء تحليل يتم  -

ي القيمة التكلفة أو صافبللتأكد من أنه يتم إثباته المالية 

 ض القيمةتخفيبأيهما أقل ويتم االعتراف  القابلة للتحقق

 إذا لزم األمر.

 ،7تم توضيح السياسة المحاسبية للمخزون في اإليضاح 

 .2االيضاح رقم وتم عرض تفاصيل المخزون في 

 بها لمعالجة  تشمل إجراءات المراجعة التي قمنا

مخاطر األخطاء الجوهرية المتعلقة بوجود المخزون 

 ما يلي:
 
في نهاية السنة وتقييم مدى الفعلي حضور الجرد  -

 .المخزونعلى وجود  الرقابةكفاية 

عكس نتائج الجرد تالمجموعة لإجراءات مراجعة  -

 في السجالت المحاسبية. الفعلي
 
 اءات رفيما يتعلق بتحديد تكلفة المخزون، شملت إج

 التي قمنا بها: المراجعة
 

ك من المخزون بما في ذل المشترياتبالنسبة لبنود  -

 اتمراجعة عملي المواد الخام وقطع الغيار،

على أساس  المستندات المؤيدةالشراء واختبار 

 .العينة

، لتامواإلنتاج ا اإلنتاج تحت التشغيلبالنسبة إلى  -

ن مطرق التكاليف المستخدمة تقييم مدى معقولية 

إجراءات  بينج من خالل مزقبل المجموعة 

 .الفحص المستنديفحص نظم الرقابة الداخلية و
 
  حققللتصافي القيمة القابلة فيما يتعلق بتحديد 

 إجراءات المراجعة لدينا: اشتملتللمخزون، 
 

 الذي أعدته عمار المخزونأمتوسط تقرير اختبار  -

عن المتقادمة لبنود اوالتاكد من صحة اإلدارة 

 للمخزون المتقادمطريق مطابقة عينة من الجرد 

 ،مسجلةالفواتير ال وتاريخ

قارنتها وم للتحققصافي القيمة القابلة تم اختبار  -

مع أسعار البيع الحديثة للمخزون بعد خصم 

 .على أساس العينة حتى بيعهتكلفة ال

للمجموعة المطبقة السياسة المحاسبية  مراجعة -

ة المدرجة بالقوائم من مطابقتها للسياسوالتاكد 

 المالية.

تم إعادة احتساب المخزون بطيء الحركة  -

 والراكد.
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 )تتمة( مراجع الحسابات المستقلتقرير 
 الصناعيةمي شركة مجموعة السريع التجارية إلى / السادة مساه

 )شركة مساهمة سعودية(
 جدة، المملكة العربية السعودية

 
 موحدةال المالية القوائم مراجعة عن تقرير

 للمراجعة )تتمة(: ةيالرئيس األمور

 كيفية معالجة هذا االمر  أمور المراجعة الرئيسية

  التغيير في إطار اعداا القوائم المالية

ديسمبر  11المنتهية في المالية حتى السنة وات طوال السن

المالية  القوائم، قامت المجموعة بإعداد وعرض 7012

ة المتعارف عليها في المملكبة المحاس لمعاييرالموحدة وفق ا 

ين السعودية للمحاسب العربية السعودية الصادرة عن الهيئة

 القانونيين.
 

في المملكة العربية السعودية،  النظاميةللمتطلبات  وفقا  

، قامت 7012يناير  1للفترات المالية التي تبدأ في 

المالية الموحدة وفق ا للمعايير  القوائمالمجموعة بعرض 

المملكة العربية والمعتمدة في  للتقرير الماليية الدول

االصدارات األخرى الصادرة المعايير و كذلكالسعودية و

 صدد.في هذا العن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
 

المالية الموحدة المرفقة للسنة  القوائموفق ا لذلك، تم إعداد 

عايير وفق ا لمتطلبات الم 7012ديسمبر  11المنتهية في 

في المملكة العربية  المعتمدةو للتقرير الماليالدولية 

 1باستخدام المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  السعودية

 "ألول مرة للتقرير الماليتطبيق المعايير الدولية "
 
تحديد لتفصيلي  امتثاال  لهذه المتطلبات، تم إجراء تحليلو

لكة ليها في الممالمعايير المتعارف عاالختالفات بين إطار 

لتقرير لوالمعايير الدولية  العربية السعودية والمطبقة سابقا  

المطلوبة.  بما في ذلك التعديالت واإلفصاحات المالي

امت المجموعة بتقييم تأثير ، قالتحليلالى ذلك استناد ا 

دولية المعايير الالى المعاييرالمحاسبة السعودية  ل منالتحو

 التحولترة ف في تسوياتلي تم إجراء ، وبالتاللتقرير المالي

 11و 7012يناير  1المالية الموحدة كما في  القوائم على

 .7012ديسمبر 
 

 تسوياتحيث أن تم اعتبار ذلك كأمر رئيسي للمراجعة 

عداد وعرض القوائم إعن التغيير في إطار  الناجمالتحول 

المالية  القوائمعلى  الجوهريوأثره الموحدة المالية 

 كان يتطلب اتاالعتراف والقياس واإلفصاح عندة الموحد

ا إضافي ا أثناء   مراجعتنا.تركيز 

 أثر التسويات يوضحالمالية الموحدة بالقوائم  70 ايضاح

 .التحولالمتعلقة بعملية 

 لعملية التحول لمستق ريستشاا نبتعيي عةولمجما تقام

 يدتحدو لتحلي تم ثحي المالي ريرللتق ليةدولا رلمعاييا لیإ

قات بين معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة روالف

 ديدتحل للتقرير الماليالعربية السعودية والمعايير الدولية 

 رضلعوا لمحاسبيةا المعالجاتو تلسياساا في راتلتغييا

 .الموحدة القوائم المالية في حإلفصاوا
 
ى إل حولبالتالتالية فيما يتعلق المراجعة إجراءات قمنا ب لقد

والمعتمدة في المملكة  للتقرير الماليالمعايير الدولية 

 :العربية السعودية
 
عقدنا اجتماع ا مع االستشاري لتبادل التعليقات حول  لقد

الدولية  المعاييرالمتعلقة بالتحول الى  التسوياتوالتقرير 

 .للتقرير المالي
 

قام به  التى االختالفاتعلى فهم لتحليل  الحصول

 ضالعرتحديد جميع الفروق الهامة بين إطار االستشاري ل

ي ف والمعتمدة للتقرير الماليالسابق والمعايير الدولية 

لقوائم االمملكة العربية السعودية والتي يمكن أن تؤثر على 

 للمجموعة.الموحدة المالية 
 

، ماليللتقرير المدى مالءمة تنفيذ المعايير الدولية  تقييم

فقا  ووملكة العربية السعودية، على النحو المعتمد في الم

وقرارات  1 رقم للتقرير الماليمعيار الدولي إلعداد لل

 اإلدارة في هذا الصدد.
 

 .مطبقةالءمة السياسات المحاسبية المدى م تقيم
 

 باالخذ في االعتبار تحليل الفروق التحول سوياتت اختبار

التي قامت بها اإلدارة والمعلومات المالية المتعلقة بها 

 التسويات. هواحتساب هذ

 

ن معايير ماالفصاحات المستخدمة فيما يتعلق بالتحول  تقييم

المحاسبة المتعارف عليها في الممكلة العربية السعودية 

لكة لمموالمعتمدة في ا للتقرير الماليمعايير الدولية وال

 العربية السعودية.
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 )تتمة( المستقل مراجع الحساباتتقرير 
 اهمي شركة مجموعة السريع التجارية الصناعيةإلى / السادة مس

 )شركة مساهمة سعودية(
 جدة، المملكة العربية السعودية

 

 الموحدة المالية القوائم مراجعة عن تقرير

 للمراجعة )تتمة(: ةيالرئيس األمور

 كيفية معالجة هذا االمر  أمور المراجعة الرئيسية

 ا  والمعدواآلال  تلكا  قيمة المماالنخفاض في 

دي مالقيمة لتقييم في تجري اإلدارة اختبارات انخفاض 

استرداد القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت إمكانية 

 مؤشرات انخفاض.ان هناك والمعدات كلما وجدت 

القيمة، يتم إجراء في في حالة وجود مؤشرات انخفاض 

خدام من قبل اإلدارة باستاالنخفاض في القيمة تأثير  حديدت

لذي واالمخصومة. المستقبلية التدفقات النقدية  طريقة

ي التي اتخذت فاالفترضات والتقديرات يتضمن عدد من 

مة التدفقات النقدية المستقبلية المخصوتحديد االعتبار عند 

 :وهي

 .يراداتنمو اإل -

 الربح.هوامش  -
أسعار الخصم المطبقة على التدفقات النقدية  -

 المستقبلية المتوقعة.

لمعالجة مخاطر انخفاض قيمة  جعةالمراإجراءات 

 تتضمن:والمعدات  واآلالتالممتلكات 

 .االنخفاض في القيمةتقييم لمؤشرات  -
 القيمة، نقومفي في حالة وجود مؤشرات انخفاض  -

لمستقبلية ا ةالنقدي اتالتدفق طريقةبتقييم ما إذا كان 

حتساب اإلدارة إل االذي تستخدمه ةالمخصوم

تلكات واآلالت خدمة من الممالقيمة المست

يتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة والمعدات 

 .12الدولي رقم 
عن التحقق من صحة االفتراضات المستخدمة  -

حساب معدالت الخصم وإعادة حساب هذه 

 المعدالت.
ات المستقبيلة واالفترضتحليل التدفقات النقدية  -

المستخدمة في النماذج لتحديد ما إذا كانت معقولة 

في ظل المناخ االقتصادي الكلي  فيذتنوقابلة لل

 الحالي واألداء المتوقع في المستقبل.
 لنموذج التدفقاتإخضاع االفتراضات الرئيسية  -

 الحساسية. لتحليلالنقدية المستقبلية 
 فصاحات ذاتاالعالوة على ذلك، قمنا بتقييم ما إذا كانت 

 .المالي الدولية للتقريرمعايير الالصلة متوافقة مع متطلبات 
 

 7102معلوما  اخرى متضمنة في التقرير السنوي لعام 

إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي 

نا بعد متاح لللمجموعة للمجموعة، بخالف القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي 

 تاريخ تقريرنا هذا.

ان رأينا حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ال يغطي المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو 

 االستنتاج حولها.

يما إذا اله، والنظر ففيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أع

كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل 

 المراجعة، أو تظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

ن البين باالبالغ عن األمر للمكلفي، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطللمجموعة وعندما نقرأ التقرير السنوي

 بالحوكمة. 
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 )تتمة( مراجع الحسابات المستقلتقرير 
 الصناعيةمي شركة مجموعة السريع التجارية إلى / السادة مساه

 )شركة مساهمة سعودية(
 جدة، المملكة العربية السعودية

 
 الموحدة المالية القوائم مراجعة عن تقرير

  الموحدة المالية القوائم عن بالحوكمة ينوالمكلف اإلاارة مسؤوليا 

 المعتمدة المالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا   العادل، وعرضها الموحدة المالية القوائم إعداد عن المسؤولة هي اإلدارة إن

 وأحكام انونيينالق للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية، العربية المملكة في

 من لتمكينها ضرورية، اإلدارة تراها التي الداخلية الرقابة عن المسؤولة وهي ،ونظام الشركة األساسي الشركات نظام

 فإن الموحدة، المالية القوائم إعداد وعند .خطأ أو غش بسبب سواء جوهري تحريف من خالية موحدة مالية قوائم إعداد

 عن الحال، مقتضى بحسب اإلفصاح وعن مستمرة كمجموعة البقاء على المجموعة قدرة تقدير عن المسؤولة هي اإلدارة

 المجموعة لتصفية نية هناك تكن لم ما المحاسبة، في االستمرارية أساس واستخدام باالستمرارية، العالقة ذات األمور

 عملية على اإلشراف عن المسؤولون هم بالحوكمة والمكلفون .ذلك بخالف واقعي خيار هناك ليس أو عملياتها، إيقاف أو

 .المجموعة في المالي التقرير

 مسؤوليا  المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل اهدافنا فى الحصول على تاكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية سواء 

تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوي عاِل كانت ناتجة عن الغش او الخطأ، وإصدار 

من التأكيد، إال أنه ليس ضمانا  على أن المراجعة التى تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة 

عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها  العربية السعودية ستكشف دائما عن خطأ جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات

أو فى مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارت االقتصادية التى يتخذها المستخدمون بناء  على 

عودية، السهذه القوائم المالية الموحدة. وكجزء من المراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية 

 فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:

  ،تحديد وتقويم مخاطر وجود أخطاء جوهرية فى القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن الغش او الخطأ

لة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أد

أساسا  إلبداء رأينا. يُعد خطر عدم اكتشاف أي خطأ جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، 

ألن الغش قد ينطوي على تواطئ او تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية 

 بالمجموعة.

 م ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا الحصول على فه

 للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة. 

 لعالقة ام مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمه، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات ييتق

 التى قامت بها اإلدارة.

  استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبية، وإستنادا  إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول

عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا  كبيرا  حول مقدرة المجموعة 

لعمل وفقا  لمبدأ اإلستمرارية. إذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت على االستمرار في ا

االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت تلك اإلفصاحات 

قريرنا. لتي تم الحصول عليها حتى تاريخ تغير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة ا

ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ 

 االستمرارية.
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 جع الحسابات المستقل )تتمة(مراتقرير 
 إلى / السادة مساهمي شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 جدة، المملكة العربية السعودية

 

 لموحدةا المالية القوائم مراجعة عن تقرير

 

 )تتمة( مسؤوليا  المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم

 لمالية الموحدة تظهر المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضا  عادال.ا

 األنشطة أو للمنشآت المالية بالمعلومات يتعلق فيما المناسبة المراجعة أدلة من يكفي ما على الحصول 
 فواإلشرا التوجيه عن مسؤولون ونحن .الموحدة المالية القوائم في رأي إلبداء المجموعة، داخل التجارية
 .المراجعة في رأينا عن الوحيدين المسؤولين ونظل .المجموعةحسابات  ومراجعة

 

 والنتائج للمراجعة المخطط والتوقيت بالنطاق أخرى، أمور بين من يتعلق، فيما بالحوكمة المكلفين نقوم بإبالغ
 زودنا لقد .المراجعة خالل اكتشفناها الداخلية الرقابة في مهمة قصور أوجه أي ذلك في بما للمراجعة، المهمة
 وأبلغناهم باالستقالل، المتعلقة الصلة ذات األخالقية بالمتطلبات التزمنا قد بأننا يفيد ببيان بالحوكمة المكلفين أيضا  
 الحال مقتضى وبحسب استقاللنا، على تؤثر أنها معقول بشكل نعتقد قد التي األخرى واألمور العالقات بجميع

 .القةالع ذات الوقاية إجراءات
 

 مراجعة عند البالغة األهمية لها كانت التي األمور تلك نحدد بالحوكمة، للمكلفين إبالغها تم التي األمور ومن
 في األمور هذه ونوضح. للمراجعة ةيالرئيس األمور تُعَد ذلك على وبناء   الحالية، للسنة الموحدة المالية القوائم
 األمر أن نرى للغاية، نادرة ظروف في عندما، أو األمر، عن العلني اإلفصاح الئحة أو نظام يمنع لم ما تقريرنا

 ذلك لفعل السلبية التبعات تفوق أن معقول بشكل المتوقع من أنه بسبب تقريرنا في عنه اإلبالغ يتم أال ينبغي
 .اإلبالغ ذلك من العامة المصلحة فوائد

 
 التقرير عن المتطلبا  التنظيمية والقانونية األخرى

قيامنا بإجراءات المراجعة، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن  خالل لناعلى المعلومات المقدمة  بناء  
العربية جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات أحكام نظام الشركات في المملكة  فيال تتوافق،  المجموعة

 .الموحد عداد وعرض القوائم الماليةيتعلق بتأثيرها على إفيما  للمجموعة السعودية والنظام األساسي
 
 

PKF  وشركاهالبسام 
 متحالفون()المحاسبون ال
 

   
 إبراهيم أحمد البسام

 (112ترخيـص رقــم ) -محاسب قانوني 

 هـ1419 رجب 11

 م7118 مارس 78

 جـدة، المملكة العربية السعودية
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 مجموعة السريع التجارية الصناعيةشركة 

  )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13 المنتهية فيللسنة المالية 

 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  باألجميع المبالغ ) 

 

 الشركة واألنشطة الرئيسية - 3

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية )"الشركة أو الشركة األم"( مسجلة كشركة مساهمة سعودية تم تأسيسها 
 م.7117ر ديسمب 11هـ، الموافق 1478ذو الحجة  71/ق، بتاريخ 271وفقا  لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

من رأس مال  %11مليون سهم لالكتتاب العام وهذا يمثل  9م، قامت الشركة األم بطرح 7111خالل سنة 
 الشركة. وبهذا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

ستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في السجاد والموكيت واألرضيات والمفروشات إيتمثل نشاط الشركة في 
واالثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والشراش   ةوالمعدني ةالخشبي تا واالثاث والتح  واألبجوراوالموبيلي

واقمشة الستائر ومستلزماتها والعشب الصناعي وتصنيع السجاد والموكيت وفقا  لقرار وزارة الصناعة والكهرباء 
وخيوط نايلون )بولي امايد( معالجة هـ، وإنتاج خيوط بولي بروبلين 1471 ةذو الحج 71/ق، بتاريخ 1266رقم 

هـ. كما يمكن للشركة االستثمار في الشركات 1474 ةذو الحج 77/ق بتاريخ 1699طبقا  لقرار وزارة التجارة رقم 
ربيع  2، الصادر في 4111111919األخرى. وتمارس الشركة هذه األنشطة بموجب السجل التجاري رقم 

 م7117مايو  77قرر المساهمون في الجمعية العمومية المنعقدة في  .م7111مايو  78هـ، الموافق 1477األول 
 على إضافة أنشطة جديدة تتمثل في االستثمار في العقارات ألغراض استثمارية.

مليون  172مليون لاير سعودي إلى  111م، اقترح مجلس اإلدارة بزيادة رأسمال الشركة من 7117خالل سنة 
عن طريق إصدار سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة للمساهمين. وافق  المبقاة األرباحلاير سعودي من 

م، وتم إصدار األسهم 7111ابريل  1المساهمون على زيادة رأس المال في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 
ة سهم بقيممليون  17,2لاير سعودي، مقسمة على مليون  172م، وأصبح رأسمال الشركة 7111ابريل  1 في
 لاير سعودي للسهم الواحد. 11

 قرر 7117ديسمبر  78اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ على بناءا  ، 7117خالل ديسمبر 
 لايرمليون  121ض رأس المال بمبلغ تخفيو 7117سبتمبر  11إطفاء الخسائر المتراکمة کما في المساهمين 

مليون لاير  772إلحياطي العام. ليصبح رأس المال بعد التخفيض بمبلغ سعودي واستخدام االحتياطي النظامي وا
 7براس المال بعد التخفيض بتاريخ وتم التاشير في السجل التجارى  سعودي مليون لاير 172بدال من سعودي 
 .م7118يناير  74هـ الموافق 1419ي جماد األول

 .يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة

فرعا  كمعارض ومراكز توزيع  77وفروع رئيسية للمصانع مسجلة كما هو مبين أدناه  1م لدى الشركة األ
 على مستوى المجموعة:ومخازن 

 

 رقم السجل التجاري  اسم الفرع

 4111112974  مصنع جدة للنسيج الصناعي

 4111111114  مصنع السريع للسجاد

 4111181762  مصنع الجزيرة للغزل والسجاد

 القوائم المالية الموحدة نتائج أعمال هذه الفروع وموجوداتها ومطلوباتها.تشتمل هذه 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13في سنة المالية المنتهية لل

 خال  ذلك( ذكرما لم يلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 

 وأسس اإلعداد السياسات المحاسبية الهامة - 7

 الهامةالمحاسبية  السياسات 7/3

م )شركة شركة األللالمطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة والهامة لسياسات المحاسبية ل ا  فيما يلي عرض
على كل الفترات بشكل مستمر  مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة )"المجموعة"(. وهذه السياسات مطبقة

 .ما لم ينص على خال  ذلك، المعروضة

 االلتزام بالمعايير  7/7

دية المعتمدة في المملكة العربية السعو للتقرير الماليتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  للمعايير الدولية 
 .ين القانونيينرات األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبيوالمعايير والتفس

، قامت المجموعة بإعداد 7116ديسمبر  11سنوات التي سبقت وحتى نهاية السنة المنتهية في فيما يخص ال
 .نالقانونييالمالية الموحدة وفق ا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  قوائمها

 
المطبقة في المملكة العربية السعودية، لألنظمة ، ووفق ا 7117يناير  1بالنسبة للفترات المالية التي تبدأ من 

مملكة الوالمعتمدة في  للتقرير الماليالمالية الموحدة وفق ا للمعايير الدولية  قوائمهاقامت المجموعة بإعداد 
ن إالهيئة السعودية للمحاسبين القاتونيين.  من قبل الصادرة التفسيراتالعربية السعودية والمعايير األخرى و

المعتمدة  يللتقرير المالالتي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية ومالية موحدة  قوائمالمالية المرفقة هي أول  القوائم
 .في المملكة العربية السعودية

 
"تطبيق المعايير  1رقم  للتقرير الماليالمالية الموحدة المرفقة وفق ا لمتطلبات المعيار الدولي  القوائمتم إعداد 

 القوائم علىي المالللتقرير الى المعايير الدولية  التحولاإلفصاح عن أثر  وتم ألول مرة" للتقرير الماليولية الد
 المتممةمن اإليضاحات  78 االيضاح رقمب كما هو وارد 7116يناير  1و 7116ديسمبر  11المالية كما في 

 .المالية المرفقة للقوائم
 

من جميع الشركات المدرجة تطبيق نموذج التكلفة لقياس  7116وبر أكت 16في  طلبت هيئة السوق المالية
ية معايير الدوللل التحولواألصول غير الملموسة بعد العقارية  اتاالستثمارووالمعدات الت واآلالممتلكات 
 .المالية القوائمإعداد عند  التحولتاريخ من  لمدة ثالث سنوات تقرير الماليالإلعداد 

 
بقياس  ر الماليللتقريالمعايير الدولية سمح تما لم  التاريخية،المالية الموحدة وفق ا لمبدأ التكلفة  القوائمتم إعداد 
 مايلي: ومنها .أخرىتقييم  طرق

 األدوات المالية المشتقة فيتم قياسها بالقيمة العادلة. -
ريقة تقييم ية باستخدام طاالعترا  بمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبل -

 .وحدة االئتمان
 .ةأوالخسار الربحاالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل  -
 الموجودات المالية المتاحة للبيع تقاس بالقيمة العادلة. -
 

راضات من اإلدارة وضع تقديرات وافت للتقرير الماليالمالية الموحدة وفق ا للمعايير الدولية  القوائميتطلب إعداد 
ت الهامة تم اإلفصاح عن التقديرا. المالية القوائمفي  المدرجةتؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

 (.77-7-7)االيضاح رقم المالية في  للقوائم
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13سنة المالية المنتهية في لل

 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7
 

 تطبيقها مستقبالا  سيتمالجديدة والمعدلة الصادرة والتي  للتقرير الماليالمعايير الدولية إلعداد  7/1
رة على المعايير الحالية وهي إلزامية للفتالتعديالت ايير المحاسبية الجديدة والتفسيرات والمعفيما يلي 

 .. لم تقم المجموعة بتطبيقها مبكرا  حقا  الأو  م7118يناير  1المحاسبية التي تبدأ في 
 

 األدوات المالية – ,رقم  للتقرير الماليالدولي  رالمعيا -
  يصنبما في ذلك الت ة،يوالمطلوبات المال ةيموجودات المالال لعرض ةيالمبادئ المحاسب اريالمعهذا  تناولي

 وستكون إلزامية للفترة المحاسبية التي ،ومحاسبة التحوط واالستبعاد من الدفاترواإلضمحالل  اسيوالق
 .م7118يناير  1 تبدأ في

 
إذا لم يتم  لةبتكلفة المعاميلها ويتم تعد القياس االوليبالقيمة العادلة عند  الموجودات الماليةقياس جميع  يتم

 .أو الخسائر األرباح خاللبالقيمة العادلة من  االداةاحتساب 
لة أو التكلفة المطفأة أو القيمة العادالربح أو الخسارة  خاللبالقيمة العادلة من  حقا  قياس أدوات الدين ال يتم
حاسبة مويتم تحديد طريقة لتعاقدية التدفقات النقدية اخصائص على أساس  االخرالدخل الشامل  خاللمن 

 حتفاظ بأدوات الدين.االعمال الذي يتم بموجبه االنموذج طبقا لالتدفقات النقدية التعاقدية 
لعادلة بالقيمة ا االوليعترا  االعترا  بالموجودات المالية عند االالذي يسمح ب خيار القيمة العادلة يوجد
 ية. محاسبالمطابقة عناصر او انخفاض احتمالية عدم الكون هناك وذلك عندما يالربح أو الخسارة  خاللمن 
 

 المنشاة. ومع ذلك، لدى الربح أو الخسارة الللكية عموما بالقيمة العادلة من خأدوات حقوق الم تقاس
 الدواتلوذلك لعرض التغيرات في القيمة العادلة  ةعلى أساس كل أداة على حدفيه  رجوعخيار غير قابل لل

 .ةرأو الخسا الربحقائمة إلى  الحقا  دون إعادة تصنيفها األخر  الشامل الدخلخالل  من المالية
 

 التصنيف والقياس:
قيمة باستخدام طريقة الالربح أو الخسارة  اللمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خال يتم قياس

مخاطر  في بالتغيرات المتعلقةالية العادلة، يجب عرض التغير في القيمة العادلة لتلك المطلوبات الم
أو  احاألربقائمة . يتم عرض باقي التغير في القيمة العادلة في االخرالدخل الشامل قائمة  ئتمان فياال

للتغير في القيمة العادلة فيما يتعلق بالمخاطر  قائمة الدخل الشامل االخرإذا كان العرض في  إالالخسائر، 
 .ةرأو الخسا الربحفي ة سبالمطابقة المحته أن يؤدي إلى زيادة أو عدم ئتمانية للمطلوبات من شأناال
 
ات للمطلوب اسيوالقياس ومتطلبات الق  ي: التصنةياألدوات المال 19رقم  یالدول ةمحاسبال رايمع تطبيقتم 
 اري، بما في ذلك قواعد فصل المشتقات المتضمنة ومع9رقم  ةيالمال ريالدولي للتقار اريالمع في ةيالمال

 .مبدأ القيمة العادلةاستخدام 
 

 :التالية األسس ألحد وفقا الخسارة مخصصات قياس سيتم ،9 المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب
الخسائر االئتمانية عن جميع أحداث التعثر شهرا . تنتج هذه  17الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدي  -

 يخ التقرير.ارت بعدشهرا   17في السداد والمحتملة خالل 
الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدي العمر هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث  -

  التعثر المحتملة في السداد على مدار العمر المتوقع لالداة المالية.
 

 :انخفاض القيمة
نموذج "خسارة ائتمانية متوقعة" يقدم والذي  9رقم  للتقرير الماليمن المعيار الدولي  7114صدار طبقا إل

لقياس إنخفاض قيمة الموجودات المالية، لذا لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتمان قبل تسجيل خسارة 
 .االئتمان

 
 االستبعاد من الدفاتر:

 .الموجودات والمطلوبات المالية استبعادعند  19معيار المحاسبة الدولي رقم متطلبات  تطبيقيتم 
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 موعة السريع التجارية الصناعيةركة مجش

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13سنة المالية المنتهية في لل

 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7
 

 مة(يتم تطبيقها مستقبال )تتسالجديدة والمعدلة الصادرة والتي  للتقرير الماليلدولية إلعداد المعايير ا 7/1
 
 األدوات المالية )تتمة( – ,رقم  للتقرير الماليالدولي  رالمعيا -

 :محاسبة التحوط
بة معيار المحاسل طبقا ٪172إلى  ٪81 وتكون نتائج الفاعلية بين، مستقبيالالتحوط  فاعليةاختبار يتم 

نوعية. يمكن ذو خصائص التحوط، وغالبا ما تكون مدى تعقيد عقود ، اعتمادا على 19رقم الدولي 
تصني  مكون المخاطر ألداة مالية أو غير مالية كبند متحوط له إذا كان عنصر المخاطر قابال للتحديد 

لعقد  ستقبليمعنصر بشكل منفصل ويمكن قياسه بشكل موثوق. يمكن استبعاد القيمة الزمنية للخيار وأي 
 الختباراأداة التحوط ويمكن المحاسبة عنها كتكالي  التحوط. ويمكن إجراء  تحديدجنبية من األعملة الآجل و

 وذلك في حالة معالجتها بطريقة صافية.، إذا كان ممكن لمجموعات البنود كبند متحوط له
 

 المرحلة االتنقالية
 9رقم  ير الماليللتقربية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي سيتم تطبيق التغييرات في السياسات المحاس

 .باستثناء ما هو موضح أدناه رجعي،بأثر 
 اترجعي على سنو بأثرارجاء التسويات تخطط المجموعة لالستفادة من اإلعفاء الذي يسمح لها بعدم  -

ن الفروق في إ. يمة(المقارنة فيما يتعلق بالتغييرات في التصني  والقياس )بما في ذلك انخفاض الق
 رير الماليللتقالقيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن اعتماد المعيار الدولي 

 .7118يناير  1حتى المحتجزة واالحيتاطي  األرباحعترا  بها في اإلبشكل عام سو  يتم  9رقم 
يجوز للمجموعة اختيار  ذلك،ومع  .يجب تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الجديدة بشكل مستقبلي -

 .بأثر رجعي النقاط المستقبيليةتطبيق التغيير المتوقع في المحاسبة 
 

 من العقود مع العمالء  يراداتاإل 30رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي  -
 محل إرشادات محددة حليو يطورو ،عقود العمالء بطريقة شمولية معالجةيتم التعامل مع  اريهذا المع

 .مبدا المعيار الواحدب راداتيبشأن االعترا  باإل
عقود  11 رقم یالمال ريرالدولي للتق اريفي المعالمطبقة حاليا  راداتياإلاثبات متطلبات  عيمحل جم حلي

 یلمالا ريرللتق ةيالدول رييالمعا ريلجنة تفس ريوتفس راداتياإل 18رقم  المحاسبة الدولي ارياإلنشاء ومع
 عقود االنشاء 12رقم  یالمال ريرللتق ةيالدول رييالمعا راتيلجنة تفس ريالء العمالء وتفسبرامج و 11 رقم

 .یالمال ريرللتق ةيالدول رييالمعا راتيمن تفس 18رقم  ريوالتفس
 
عامالت المقايضة التي تنطوي على الخدمات اإلعالنية( م – يراداتاإل 11 )البندمن العمالء  األصول

الناشئة عن العقود مع العمالء. وتوفر متطلباته أيضا نموذجا لالعترا   راداتيوينطبق على جميع اإل
غير المالية، بما في ذلك الممتلكات  الموجوداتوالخسائر الناجمة عن استبعاد بعض  األرباحوقياس 

 غير الملموسة. الموجوداتوالمعدات و
 
و بها. المبدأ األساسي ه االعترا و راداتيالمعيار المبادئ التي يجب أن تطبقها المنشأة لقياس اإل ويحدد

بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكون مستحقا مقابل نقل  يراداتأن المنشأة سو  تعتر  باإل
 الخدمات إلى العمالء.أداء البضائع أو 

مل هذه من عقود العمالء. وتش يراداتالخامسة لالعترا  باإل اتيحدد معيارا جديدا لنموذج الخطو وهو
  ةالخطوات الخمس

 ( تحديد العقد مع العميل،1)
 العقد، تنفيذ( تحديد التزامات 7)
 ( تحديد سعر المعاملة،1)
 بالتنفيذ، ملتزافترة اال( تخصيص السعر ل4)
 .التنفيذالوفاء بالتزامات فترة عند )أو على(  يرادات( االعترا  باإل2)
 
 .7118ير ينا 1تبدأ في  المعيار إلزامي للفترة المحاسبية التي هذا



- 10 - 

 

 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13سنة المالية المنتهية في لل

 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 
 

 اإلعداد )تتمة( وأسس السياسات المحاسبية الهامة -7
 

 مة(يتم تطبيقها مستقبال )تتسالجديدة والمعدلة الصادرة والتي  للتقرير الماليلمعايير الدولية إلعداد ا 7/1
 

 عقود اإليجار 32رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي  -
رات يجار"، تفسير لجنة تفسياال"عقود  17محاسبي الدولي رقم هذا المعيار سو  يحل محل المعيار ال

لجنة تفسيرات "ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار"،  4رقم  للتقرير الماليالمعايير الدولية 
ت الر المعامتقييم جوه" 77تفسيرات المعايير رقم ولجنة " عقود إيجار تشغيلي"حوافز  12رقم  المعايير
لعرض واإلفصاح عن عقود ويحدد مبادئ االعترا  والقياس وا لعقد إيجار" تتضمن شكل قانونيالتي 

 .م7119يناير  1إن هذا المعيار إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في  اإليجار.
 

 المدفوعات المبنية على أسهمتصنيف وقياس  7رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي   -
 :وتتعلق هذه التعديالت بالمجاالت التالية

 .أسهم نقديةمقابل الدفع  التمعامستحقاق على ظرو  ا المحاسبة عن تأثيرات •
ية التي تغير المعاملة من تسوية النقد أسهمالمبنية على المحاسبة عن تعديل لشروط وأحكام المدفوعات  •

 .حقوق المساهمينتسوية عن طريق إلى 
بة تزامات الضريلالليزات التسوية الصافية ممع م أسهمالمدفوعات المبنية على  معامالتتصني   •

 طعة.ستقالم
، مع متطلبات انتقالية 7118يناير  1مستقبلي على الفترات التي تبدأ في أو بعد  التعديالت بأثري تسر

  ال يوجد تأثير على المجموعة من تطبيق هذا المعيار. محددة.
 

بشأن معامالت ضريبة  التأكدعدم  - 71 رقم للتقرير الماليلجنة تفسيرات المعايير الدولية  تفسير -
 الدخل
يبية رلضر الخسائ، وايبيةرلضس األس(، وايبيةرلضا الخسائر) الضريبيبح رلد ايدحتر سيلتفول ايتنا
ك ناون هما يکدعن، يبةرلضت االدمع، ومة دلمستخر اغي للضريبةالدائنة  االرصدة، ومةدلمستخر اغي
وينظر  "لخدلب ائرا"ض 17لي دولالمحاسبة ر امعياب جوبمل خدلايبة رضت معامالن بشأ تاكددم ع

ص فحلاالفتراضات لو بشكل جماعي،ه التحديد فيما إذا كان ينبغي اعتبار المعامالت الضريبية على وج
الضريبية،  االسسضريبية(، ال الخسائرتحديد الربح الخاضع للضريبة )و ،السلطات الضريبيةمن قبل 

 ،ائبرة غير المستخدمة ومعدالت الضضريبلل واالرصدة الدائنةالخسائر الضريبية غير المستخدمة، 
ليس من المتوقع أن يكون للتفسير تأثير مادي على البيانات . وأثر التغييرات في الحقائق والظرو 

 .7119يناير  1سيتم تطبيق هذا التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد . للمجموعةالمالية 
 

 تحويل االستثمارات العقارية 21رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي  -
إلى عقار استثماري فقط عندما يكون هناك أو عقار من  بإعادة تبويبن تقوم المنشأة بأ التعديالت تحدد

الوفاء  ، أو توق شرط دليل على تغيير في االستخدام. ويحدث تغيير في االستخدام إذا استوفى العقار
ليال دام العقار بحد ذاته داإلدارة الستخ نيةاالستثمار العقاري. وال يشكل التغيير في من شروط ، بشرط

 .على حدوث تغيير في االستخدام
 1التي تحدث في الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ستخدام واألعلى التغيرات في  التعديالتتسري 
بعد  يقتطبمع السماح بالتطبيق المبكر. يسمح التطبيق بأثر رجعي إذا كان ذلك ممكنا دون  7118يناير 

 . هذا التاريخ
 

 األدوات المالية 2 للتقرير الماليتعديالت على المعيار الدولي  -
ى التي تم إدخالها علحقة( الت الالديالمتعلقة بإفصاحات محاسبة التحوط )والتعاإلضافية فصاحات اإل

ة مستقبلي ا على الفتر يالتسو  يتم تطبيق التعد ،9رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي  فيمحاسبة التحوط 
 .ألول مرة 9رقم  للتقرير الماليتطبيق المعيار الدولي تم معها يسالتي 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13سنة المالية المنتهية في لل

   ذلك(لاير سعودي ما لم يذكر خالل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7

 
 مة(سيتم تطبيقها مستقبال )تتالجديدة والمعدلة الصادرة والتي  للتقرير الماليالمعايير الدولية إلعداد  7/1

 
المعامالت بالعمالت األجنبية واالعتبارات  – 77رقم  للتقرير المالير الدولية يالمعايلجنة تفسيرات  -

 لمقدمةا
 :ويتناول التفسير معامالت العمالت األجنبية أو أجزاء من المعامالت حيث

  أو مقوم بعملة أجنبية مقابل يسددهناك. 
  تم  لذيا فيما يتعلق بذلك المقابل مؤجل ايرادأو التزام  غير مالى مدفوع مقدماالمنشأة بأصل  تعتر

 .الصلة وأو اإليراد ذاالعترا  باألصل أو المصرو   بناء علية التسوية ويتم
  مؤجلة إيراداتأو مطلوبات  غير نقدية مدفوعة مقدمأأصول. 

 
 :التفسيرات إلى االستنتاج التاليتوصلت و
غير المالى  صلاألب وليعترا  االالتاريخ المعاملة، لغرض تحديد سعر الصر ، هو تاريخ ا -

 .مؤجلة إيراداتأو مطلوبات المدفوع مقدما 
مقدما، يتم تحديد تاريخ المعاملة لكل دفعة أو  متحصالتأو  ن الدفعاتعديد مذا كانت هناك إ -

 .متحصل
 1على الفترات التي تبدأ في أو بعد  77رقم  للتقرير الماليالمعايير الدولية يسري مفعول لجنة تفسيرات 

  .7118يناير 
 

 أسس اإلعداد 7/2
 -يما عدا: وفقا "لمبدأ التكلفة التاريخية" ف القوائم الماليةتم إعداد 

 بالقيمة العادلة.تقاس  المشتقةالمالية األدوات  -
 بالقيمة العادلة.تقاس للبيع الموجودات المالية المتاحة  -
 االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. -

 ات.تستند التكلفة التاريخية عموما إلى القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل السلع والخدم
بين  يةعادلتحويل التزام في معاملة  المسددلبيع أصل أو  استالمهالذي سيتم  المقابلالقيمة العادلة هي 

باشرة م تحديدهيمكن  المقابلفي تاريخ القياس بغض النظر عما إذا كان هذا مفتوح المشاركين في سوق 
ي لتزام، تأخذ المجموعة فاالصل أو لالأو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر. عند تقدير القيمة العادلة 

عتبار الاتلك الخصائص في المفتوح تزام إذا أخذ المشاركين في السوق االلصل أو االعتبار خصائص اال
ياس غراض القالالموجودات أو المطلوبات في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة  تحديد قيمةعند 
المدفوعات المبينة على  التساس باستثناء معاماالحدة على هذا المالية المو القوائمفصاح في االو/أو 
ومعامالت التأجير التي تقع ضمن نطاق  7رقم  للتقرير الماليالتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي أسهم 

والقياسات والتي لها بعض أوجه الشبه بالقيمة العادلة ولكنها ليست بالقيمة  17معيار المحاسبة الدولي رقم 
في معيار  ستخداميةاإلأو القيمة  7دلة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق في معيار المحاسبة الدولي العا

 .16المحاسبة الدولي 
 1أو  7أو  1المالية، يتم تصني  القيمة العادلة في المستوى  القوائمغراض إعداد الإلى ذلك، وباإلضافة 
 :ليوهي كما يفي قياس القيمة العادلة،  التدخلوأهمية  في قياسات القيمة العادلة درجة التدخلبناء على 

 للتدخل بأسعار مدرجة )ال يتم التعديل( في السوق النشط ويتم تحديد قيمة الموجودات المستوي األول -
 ها في تاريخ القياس.والمطلوبات والتي يمكن التوصل إلي

وفيه  السعر غير المستوي األول تدخل في تحديد السعر وهو مستوي للتدخل في تحديد المستوى الثانى -
 يتم مالحظة الموجودات او المطلوبات بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

 للتدخل وهو عدم مالحظة مدخالت الموجودات والمطلوبات. لمستوى الثالثا -
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13سنة المالية المنتهية في لل

 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 
 

 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7
 

 التوحيدأسس  7/0
مالية قوائم التم إعداد ال ،اشتملت القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة

ن بيان بالشركات التابعة المدرجة ضم يليوفيما  للشركات التابعة عن نفس السنوات المالية المعروضة.
 )المجموعة(:الموحدة القوائم المالية 

 نسبة الملكية في رأس المال   
 )مباشرة أو غير مباشرة( النشاط الرئيسي االيضاح االسم

 م7132 م7132   

 ايلز شركة ذا هوم ست
 )ذات مسئولية محدودة(

 
 أ

تجارة التجزئة بالسجاد والموكيت 
واألرضيات واألثاث والبطانيات 
 واقمشة الستائر واإلكسسوارات

 
111% 

 
111% 

شركة مجموعة ملينيوم 
 ويفرز القابضة المحدودة

 
 ب

توزيع السجاد واألرضيات 
 وغيرها من المنتجات ذا الصلة

 
111% 

 
111% 

 فرز شركة ملينيوم وي
 )ذات مسئولية محدودة(

 
 ب

توزيع السجاد واألرضيات 
 وغيرها من المنتجات ذا الصلة

 
111% 

 
111% 

شركة ملينيوم ويفرز 
 أوروبا

توزيع السجاد واألرضيات  ج
 وغيرها من المنتجات ذا الصلة

99% 99% 

 
  

م، وتمتلك 7111مبر شركة ذا هوم ستايلز )ذات مسئولية محدودة( )"شركة تابعة"( تم تأسيسها في نوف (أ
ن هذه القوائم المالية إك المستفيد من الشركة التابعة. ف. بما أن الشركة األم هي المال%111بنسبة 

لها. في ظل إعادة الهيكلة للمجموعة وبناء على من نتائج الشركة التابعة  %111الموحدة تتضمن 
دمج عمليات الشركة التابعة في تتجة المجموعة ل 7117لعام  موافقة مجلس اإلدارة في إجتماعاته
 المجموعة تحت القطاع التجاري.

م توشركة ملينيوم ويفرز المحدودة شركة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة )ذات مسئولية محدودة(  (ب
قرر مجلس  7117، وخالل عام م7111ا في الواليات المتحدة االمريكية خالل شهر يناير متأسيسه
وتعمل إدارة المحدودة واإلبقاء على الشركة القابضة ركة ميلينوم ويفرز أغالق شدارة للمجموعة اإل

 .االغالقالمجموعة على انهاء كافة اإلجراءات القانونية والضريبية المطلوبة لعملية 
م، وباشرت أنشطتها 7117شركة ملينيوم ويفرز أوروبا وهي شركة تابعة تم تأسيسها في بلجيكا خالل  (ج

 التخارج من أصول الشركة التابعةتم ى استراتيجية المجموعة العادة الهيكلة في نفس العام. بناء عل
تم االنتهاء من كافة اإلجراءات القانونية المطلوبة لذلك، وبهذا تكون المجموعة  7118وفي يناير 

 .تخارجت منها نهائيا  
 

 األعمال دمج 7/2
حقوق من  %111وفي حالة عدم اقتناء . اذباستخدام طريقة االستحودمج االعمال يتم المحاسبة عن عمليات 
غير  وهي تمثل الحصصحقوق الملكية في بالحصص غير المسيطرة  االعترا ملكية الشركة التابعة، يتم 

 لشركة المستحوذ عليها.افي صافي موجودات طرة يالمس
دما تفقد   عنعلى السيطرة على الشركة التابعة وتتوق المجموعةتوحيد الشركة التابعة عندما تحصل  يتم

ابعة الشركة الت وفاتومصر إيراداتيتم إدراج والسيطرة على الشركة التابعة. على وجه التحديد،  المجموعة
ر خاألوالدخل الشامل الربح أو الخسارة قائمة السنة في  اللأو التخلص منها خاالستحواذ عليها التي تم 
 السيطرة على المجموعةفيه تفقد اريخ الذي على السيطرة حتى الت المجموعةمن تاريخ حصول  الموحدة

 الشركة التابعة.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

  
 (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13 للسنة المنتهية في
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( اسات المحاسبية الهامةالسي -7

 
 )تتمة( األعمال دمج 7/2

 :للمجموعةتتحقق السيطرة عندما تكون 
 

  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 
  بها.نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر الربح أو الخسارة في  للمجموعةنشوء حق 
 عوائدهار بها بغرض التأثير على القدرة على التحكم في المنشأة المستثم. 

 لىإحقوق التصويت في الشركات الخاضعة للسيطرة،  بكافة بصفة عامةعلى الرغم من أن المجموعة تتمتع 
فاقيات ات اللفي رأس المال إذا تم الحصول على السيطرة من خالعائد أن ذلك ينطبق بغض النظر عن نسبة 

  خرين.األمع المساهمين 
 باالقتناءقة التكاليف المتعل -

 مصروفاتمن ض االستثمارالمتعلقة باالقتناء والتي تتعلق في معظمها باقتناء  بالتكالي تم االعترا  
 .الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةاألخرى في  التشغيل
 

 عملية التوحيد -
مع  ةيلمحاسبا اساتهايس یللشرکات التابعة لتتماش ةيالمال القوائم یعل التيإجراء تعد تميعند الضرورة، 

ة حص مقابلالمجموعة في كل شركة تابعة في  ستثماراالقيمة  ويتم حذ  .للمجموعة ةيالمحاسب اساتيالس
 .المجموعة من حقوق ملكية الشركة التابعة

والمصروفات والتدفقات النقدية  يراداتواإلاستبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية  يتم
 .التوحيدين أعضاء المجموعة بالكامل عند ت بالالمتعلقة بالمعام

 
 الشهرة -

ة في مسيطرالغير حقوق الحصص  حصة، والمسددالمقابل  اجمالىيتم قياس الشهرة على أنها الزيادة في 
القيمة  تمثل وهي( إن وجدت) ملكية في الشركة المستحوذ عليهالحقوق ال، والقيمة العادلة المقتناهالشركة 
مقتناة القابلة للتحديد والمطلوبات. إذا كان صافي المبالغ المستحوذ عليها من للموجودات ال العادلة

حصص غير ال حصة حقوقالموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات يتجاوز مبلغ المقابل المحول، و
مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة لحصة المشتري المحتفظ بها سابقا في الشركة ال

خسارة الربح أو البها مباشرة في قائمة االعترا   يتمهي تمثل أرباح اقتناء ون وجدت(، إوذ عليها )المستح
 الموحدة.

 الحصص غير المسيطرة -
صافي موجودات المنشأة  فيالحقوق غير المسيطرة هي حصص ملكية حالية وتؤهل أصحابها لحصة 

في يطرة حصة غير المسلة أو بالحصة النسبية ليمة العادليمكن قياسها مبدئيا إما بالقوفي حالة التصفية 
 متي. على حدي معاملة حسب كلصافي موجودات الشركة المستحوذ عليها. يتم اختيار أساس القياس 

 عيارمفي  يكون قابل للتطبيق ماالعادلة أو عند مةيبالق طرةيالمس ريأنواع أخرى من الحصص غ اسيق
 .للتقرير الماليمعايير الدولية المن أخر 
ينتج عنها فقدان السيطرة ال مع الحصص غير المسيطرة التي  المعامالتالمجموعة بمعاملة  تقوم

سهم من الحصص غير المسيطرة، يتم المع مساهميها بصفتهم مساهمين. بالنسبة لمشتريات ا كمعامالت
 افيصل تسجيل الفرق بين أي مبلغ مدفوع والحصة ذات الصلة المستحوذ عليها من القيمة الدفترية

موجودات الشركة التابعة في حقوق الملكية. ويطبق نفس المبدأ على التصر  في األسهم إلى الحصص 
 .غير المسيطرة

 اإلقتناء المرحلي -
عمال على مراحل، يتم إعادة قياس حصة المجموعة المحتفظ بها سابقا في الشركة األدمج ما يتم عند

إن )، الناتجةالربح أو الخسارة عترا  باإلستحواذ ويتم إلاالمستحوذ عليها بالقيمة العادلة في تاريخ 
والتي  ناءاالقتقبل تاريخ الناتجة  المبالغني  ص. يتم إعادة تالموحدةالربح أو الخسارة في قائمة ، (وجدت

 لمعاملةاعندما تكون هذه الربح أو الخسارة الى قائمة امل اآلخر شالدخل القائمة  في تم االعترا  بها سابقا
 .هاستبعادالاسبة من



- 12 - 

 

 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13في  المالية المنتهية للسنة
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 اد )تتمة(وأسس اإلعد السياسات المحاسبية الهامة -7

 
 الرئيسيةالسياسات المحاسبية  7/2

 
 ترجمة العمالت األجنبية3-2-7

  العرضعملة 
يتم عرض القوائم المالية الموحدة المرفقة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة 

ئيسية استخدام العملة الراألم. يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة من شركات المجموعة ب
  للبيئة االقتصادية التي تعمل بها شركات المجموعة )العملة الوظيفية(.

 
 ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبية

يتم االعترا  بالمعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير اللاير السعودى وفقا السعار الصر  السائدة في 
ى يتم إعادة ترجمة البنود ذات الطبيعة النقديه المقومه بالعمالت تاريخ المعامالت. في نهايه كل مركز مال

االجنبيه بأسعار الصر  السائدة في ذلك التاريخ المركز المالى فيما عدا العقود االجله المستخدمه في 
 سداد االلتزامات وفى هذه الحاله فانه يتم استخدام اسعار الصر  لهذة العقود.

 
 ية للشركات التابعةفروق ترجمة العمالت األجنب

وفقا  العرضعملة المقومة بعمالت أخرى غير  المعامالتكل شركة من شركات المجموعة يتم إثبات 
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت . سعار الصر  السائدة في تاريخ المعامالتأل

ا  بفروق يتم االعتر. ي ذلك التاريخاألجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار الصر  السائدة ف
ناء الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستث ةوالخسار ربحالأسعار الصر  على البنود النقدية في قائمة 

 لتغطية التدفقات النقدية المؤهلة. الربح الشامل اآلخرذلك عندما يتم تأجيل 
 

للشركات األجنبية والتي أصدرت لية الموحدة القوائم الماالمدرجة في  المطلوباتالموجودات ويتم عرض 
 للمجموعة باستخدام أسعارالعملة الوظيفية وعملة العرض  يباللاير السعودي وهبالعملة الوظيفية لها 

والمصروفات باللاير السعودي وفقا للمتوسط  يراداتالصر  السائدة في نهاية السنة. يتم ترجمة اإل
لة للمعامالت سعار الصر  السائدة في تاريخ المعامو وفقا  ألالمرجح ألسعار الصر  خالل السنة أ

 الجوهرية.
 

تغيرات الوعمليات الخارجية من الموجودات الرصيد االفتتاحي لصافي التغيرات الناتجة من إعادة ترجمة 
 .تها في قائمة الدخل الشامل األخرالناتجة من ترجمة صافي نتائج السنة للعمليات الخارجية يتم إثبا

ندما يكون هناك تغيير في السيطرة على العمليات الخارجية، يتم إثبات التغير في أسعار الصر  ع
كجزء من أرباح أو  الموحدة ةالخسار وأ الربحيتم تحميلها على قائمة  الملكيةوالمدرجة ضمن حقوق 
 خسائر اإلستبعادات.

 
 التقارير القطاعية7-2-7

ويتحمل عنها  إيراداتعة والذي يقوم بأنشطة قد يحقق منها القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجمو
م يت والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى بالمجموعة. يراداتذلك اإل فيمصروفات بما 

حتى ة الرئيسي في المجموعتقييم جميع نتائج القطاعات بشكل دوري من قبل متخذ القرارات التشغيلية 
 أداء الموارد المخصصة لكل قطاع والمعلومات المالية المتاحة بشكل منفصل. يتم اتخاذ قرارات وتقييم

 
إلى متخذ القرارات التشغيلية بنودا  عائدة مباشرة إلى القطاع  رفعهاتتضمن نتائج القطاعات التي يتم 

. إن البنود غير المخصصة تتكون بشكل مناسبضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس إلبا
المتعلقة بالمقر الرئيسي من مصروفات الشركات والموجودات / المطلوبات ذات العالقة )رئيسي 

الرئيسي وتكالي  البحث والتطوير والموجودات/المطلوبات ذات العالقة  المركز. مصروفات للمجموعة(
 .الزكاةوموجودات ومطلوبات 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 (تتمة)يضاحات حول القوائم المالية الموحدة إ

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7
 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 7/2
 
  ممتلكات وآالت ومعدات 7-2-1

 ءوالمعدات باستثناء األراضي المملوكة ملكية خالصة والعقارات قيد اإلنشاواألالت يتم إدراج الممتلكات 
األراضي المملوكة وفي حالة وجود  .بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة

 فيتم تقييمها بالتكلفة.ملكية خالصة والعقارات قيد اإلنشاء 
 
دراك االستهالك بطريقة القسط الثابت بمعدالت االستهالك المحددة لكل نوع من الممتلكات يتم است 

 واآلالت والمعدات.
 
االعترا  باالستهالك بحيث يتم شطب تكلفة الموجودات )باستثناء األراضي المملوكة ملكية خالصة  يتم

إلنتاجية باستخدام طريقة القسط ناقصا قيمتها التخريدية على مدى أعمارها ا والعقارات قيد اإلنشاء(
 الثابت.

 
 اإلنتاجية المستخدمة في اإلستهالكات. االعمارفيما يلي 

 السنوات 
  71إلى  11 مباني
  17إلى  4 الت ومعدات وأدواتآ

  7إلى  4 تحسينات وديكورات
  4إلى  1 أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية

  4 سيارات
 

الرسملة  اإلقتناء أو شهرك بداية من يتم تحميل االستهال الفترةخالل  تواالستبعاداوبالنسبة لإلضافات 
 .)تاريخ االستبعاد( اتدإستبعاد تكلفة تلك الموجو تم فيه الذيشهروحتى ال

في حالة كونها جوهرية أو عند اللزوم في تاريخ مراجعتها وتسويتها القيمة التخريدية للموجودات يتم 
 القوائم المالية.

 
بند ك الت والمعدات يتم االعترا  بهمتلكات واآلالمالعمر االنتاجى لجزء من وجود اختال  في وفي حالة 

 منفصل في القوائم المالية.
 

تقيد مصروفات الصيانة واالصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا  من العمر االنتاجي المقدر لألصل، 
 .رسملة التجديدات والتحسينات الهامةعند تكبدها. يتم  الموحدةالربح أو الخسارة في قائمة 

 
 الت ومعدات بمقارنة المتحصالت مع صافيآوالخسائر الناتجة عن استبعاد ممتلكات و األرباحويتم تحديد 

 األخرى. يراداتويتم إدراجها في بند اإل القيمة الدفترية
 

نشاء او المجموعة في فترة اإل تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في التكالي  التراكمية التي تكبدتها
 .ستخدامإللالتركيب حتى يكون األصل متاح 

 
لالزمة الفترة الزمنية ا خالليتم رسملة تكالي  التمويل على القروض المتعلقة ببناء الموجودات المؤهلة 

ناءا ب الفائدةيتم تحديد معدل  .)غالبا تكون على أكثر من عام( عداده للغرض المحدد لهاإلتمام األصل و
 .نشاء االصلإعلى معدل القروض قصيرة األجل لفترة 

 
سارة الربح أو الخ على قائمةتم تحميلها يالمؤجلة والتي  يراداتيتم اإلعترا  بالمنح الحكومية ضمن اإل

على مدار العمر اإلنتاجي لهذا األصل. بالنسبة للمنح الحكومية الغير متعلقة ببند الممتلكات دة الموح
 عند إستالمها.الموحدة الربح أو الخسارة  قائمةفي معدات يتم تحميلها واآلالت وال
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 (تتمة) الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية
 ال  ذلك(خ ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7

 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 7/2

  
 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 7-2-2

اقصا  القيمة العادلة ن عنزيادة القيمة الدفترية لألصل  يتم اإلعترا  بخسائر اإلنخفاض في القيمة عند
 الموحدة الربح أو الخسارةلبيعية. ويتم اإلعترا  بخسائر اإلنخفاض في القيمة ضمن قائمة منها التكلفة ا
 .إن وجدت

 
 يوالخاص بالقيمة العادلة وتكلفة اإلستبعاد وه 11ويتم تحديد القيمة العادلة طبقا  للمعيار الدولي رقم  

ة المخصومة عن طريق القيمة الحالي التكلفة التي يمكن إضافتها فقط. ويتم تقييم القيمة الدفترية لألصول
 للتدفقات النقدية المستقبلية اخذا في االعتبار المخاطر المتعلقة بالنقود في البلد التي يتم التعامل بها.

 
في تاريخ كل مركز مالي، يتم مراجعة قيم الموجودات غير المالية بخال  الموجودات المالية وتلك التي 

لك الحتمالية رد االنخفاض في القيمة. وعندما يتم الحقا  رد خسارة تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذ
في  لمعدلةوفقا  للتقديرات ااالنخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد 

خفاض في نقيمتها القابلة لالسترداد، على أال تتجاوز القيمة الدفترية فيما لو لم يتم تسجيل أي خسارة لال
قيمة الموجودات أو الوحدة المولدة للنقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات رد خسارة االنخفاض في القيمة 

اإلنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  .الموحدة الربح أو الخسارةمباشرة في قائمة  إيراداتك
يق إقفال أو بيع منتجات غير فعالة من لمصنع عن طرلالناتجة بشكل أساسي من الطاقة غير المستغلة 

صل ألل، يتم زيادة القيمة الدفترية حقا  النخفاض في القيمة االعندما يتم عكس خسارة المنتجات المساعدة. 
القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها إذا لم يتم  في حدودسترداد المعدلة لالإلى القيمة القابلة 

عترا  بعكس خسارة االصل في السنوات السابقة. يتم لالض في القيمة نخفااالعترا  بخسارة اال
صل المعني مدرجا األإذا كان  إال، الموحدة الربح أو الخسارة قائمةنخفاض في القيمة مباشرة في اال

نخفاض في القيمة كزيادة في إعادة االبالقيمة المعاد تقييمها، وفي هذه الحالة يتم معاملة عكس خسارة 
 .التقييم
 

 االستثمارات والتي تستخدم طريقة حقوق الملكيةمحاسبة  7-2-0
ة بطريقة المالية الموحد في القوائمشركات الزميلة والمشروع المشترك عن االستثمارات في اليتم المحاسبة 

ا  بقبيع ففي هذه الحالة يتم المحاسبة طلل متاحةحقوق الملكية، فيما عدا إذا تم تبويبها كاستثمارات مالية 
فيها  المجموعةالشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تمتلك  .(2)رقم  للتقرير الماليمعيار الدولي لل

تأثيرا جوهريا ولكن ليست حصة مسيطرة. ويعتبر التأثير الجوهري قائما  بشكل عام عندما تمتلك 
ضمن أعضاء  أو لها مقعد ثابت من حقوق التصويت في المنشأة األخرى %71أكثر من المجموعة 

 .مجلس إدارة الشركة أو المشاركة في وضع سياسات الشركة المستثمر فيها
 

المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة هي تلك الشركات التي تمارس المجموعة على أنشطتها سيطرة 
طلب والتي تأسست بموجب ترتيبات تعاقدية وتت تفاقيات المشتركةطبقا لالعلى صافي األصول مشتركة 
 .باإلجماع على القرارات موافقة
 

ويتم ة التكلفبالمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة تقيد االستثمارات في  طريقة حقوق الملكيةطبقا ل
 للشركات وصافي الدخل الشامل األخرالربح أو الخسارة االعترا  الحقا  بحصة المجموعة في صافي 

وز قيمة االستثمار حصة المجموعة في الزميلة والشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة. وفي حالة تجا
خسائر الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة )والتي تتضمن حصة الشركة طويلة األجل في جوهرها 
جزء من صافي استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشروع المشترك(، وتعتر  المجموعة 

 ر. باألنشطة غير المستمرة بحصتها المستقبلية في الخسائ
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7

 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 7/2

 
 )تتمة( محاسبة االستثمارات والتي تستخدم طريقة حقوق الملكية 7-2-0

يتم االعترا  بالخسائر اإلضافية في حالة تحمل المجموعة بحصتها في االلتزامات أو المطالبات القضائية 
ر المجموعة في االعترا  بحصتها في وذلك بالنيابة عن الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وتستم

مع حصة المجموعة في  األرباحالمعتر  بها الحقا  في حالة إذا ما تساوت حصة المجموعة في  األرباح
صافي الخسائر غير المعتر  بها. يتم استخدام طريقة حقوق الملكية لالستثمارات في المشروع المشترك 

م في شركات زميلة أو في مشروع مشترك. عند اقتناء والشركات الزميلة عندما يكون المستثمر ساه
االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك ويتم تسجيل الزيادة في التكلفة عن القيمة العادلة 
للموجودات وااللتزامات على أنها شهرة وتظهر ضمن القيمة الدفترية لتلك االستثمارات. وأي زيادة في 

موجودات وااللتزامات على تكلفة االستثمارات وبعد إعادة التقييم يتم إثباتها في قائمة القيمة العادلة عن ال
 مباشرة في الفترة التي تم فيها اقتناء االستثمار.الموحدة الربح أو الخسارة 

 
في تحديد ما إذا كان هناك أي خسائر انخفاض في القيمة  19تطبيقا  لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

ستثمارات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك. عند الضرورة يتم تقييم االنخفاض في القيمة لال
"االنخفاض في قيمة  16الدفترية لالستثمار )متضمنة الشهرة( وذلك طبقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
ادلة مستخدمة والقيمة العاألصول" على أنه أصل مفرد عن طريق مقارنة القيمة القابلة لالسترداد )القيمة ال

ناقصا  منها تكلفة االستبعاد "أيهما أقل"( مع القيمة الدفترية، وفي هذه الحالة يتم االعترا  بخسائر 
االنخفاض في القيمة كجزء من القيمة الدفترية. وأي رد لخسائر االنخفاض في القيمة المعتر  بها مسبقا  

حتى الوصول إلى القيمة القابلة لالسترداد لالستثمارات التي  16يكون طبقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 زادت قيمتها خالل الفترات الالحقة.

 
يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية بداية من االعترا  بان هذا االستثمار كاستثمارات في شركات زميلة أو 

رة أو نشطة غير المستماستثمارات في مشروع مشترك ويتم التوق  عندما تكون تلك االستثمارات من األ
في تلك الحالة يتم احتفاظ المجموعة بجزء من الملكية في الشركات الزميلة أو  محتفظ بها بغرض البيع.

المشروع المشترك وتمثل هذه الحصة أصل مالي ويتم االعترا  بها بالقيمة العادلة في تاريخ االعترا  
 . 19معيار المحاسبة الدولي رقم االولي بالقيمة العادلة لذلك االستثمار تطبيقا لل

 
يتم االعترا  بالفرق بين القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك في تاريخ 
إلغاء استخدام طريقة حقوق الملكية والقيمة العادلة للمتبقي من االستثمارات المستبعدة والمتحصالت من 

الناتجة من عملية االستبعاد من الشركات الزميلة أو المشروع أو الخسارة الربح عملية االستبعادات وتحديد 
 المشترك.

 
شركات والمتعلقة بال الغ في قائمة الدخل الشامل األخرباإلضافة إلى قيام المجموعة باالعترا  بجميع المب

رك والتي لمشتالزميلة أو المشروع المشترك بنفس الطريقة والتي تتطلب للشركات الزميلة أو المشروع ا
تم استبعادها مباشرة مع األصول أو االلتزامات المتعلقة بها. وبالنسبة لألرباح أو الخسائر التي سبق 
االعترا  بها في قائمة الدخل الشامل األخر والمتعلقة بالشركات الزميلة أو المشروع المشترك يتم إعادة 

بعاد األصول وااللتزامات المتعلقة بها، وتقوم مع استالربح أو الخسارة تبويبها / تصنيفها ضمن قائمة 
على )الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة المجموعة بإعادة تبويب / تصني  

 طريقة حقوق الملكية.تطبيق اعتبار انها تسويات إعادة تبويب( عندما تتوق  عن 
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 ة مساهمة سعودية( )شرك

 
 (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7

 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 7/2

 
 حاسبة االستثمارات والتي تستخدم طريقة حقوق الملكية )تتمة(م 7-2-0

ستمر بتطبيق طريقة حقوق الملكية عندما تصبح االستثمارات في شركات زميلة شكل متقوم المجموعة ب
كاستثمارات في مشروع مشترك أو عندما تصبح االستثمارات في مشروع مشترك عبارة عن استثمارات 

الحالة ال يوجد إعادة قياس للقيمة العادلة لتلك االستثمارات من خالل تغير في شركات زميلة. ففي هذه 
  نسب الملكية.

عندما تقوم المجموعة بتخفيض حصتها في االستثمارات في الشركات الزميلة أو المشروع المشترك 
سارة الخالربح أو تبويب جزء من التطبق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بإعادة  كانت المجموعةو

والمتعلقة بإنخفاض نسبة مساهمة المجموعة ففي  بها في قائمة الدخل الشامل األخروالتي سبق االعترا  
ودات واستبعاد الموجالموحدة الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة هذه الحالة يتم االعترا  بتلك 

  .المطلوباتو
 األرباحت الزميلة أو المشروع المشترك يتم معالجة وعة مع الشركامعندما يكون هناك معامالت للمج

 فقط الى مديوالخسائر الناتجة من الشركات الزميلة والمشروع المشترك في القوائم المالية الموحدة 
 ليس لها عالقة بأرباح أو خسائر المجموعة.التي والربح أو الخسارة تلك  المصلحة في

 
 المخزون 7-2-2

ويتم إثبات . (لأيهما أق) للتحققبسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة عدا التال  فيما يتم تقييم المخزون 
ي رد أكمصروفات خالل الفترة التي نشأ فيها ذلك االنخفاض.  للتحققاالنخفاض في صافي القيمة القابلة 

ا ذلك الرد. يهالموحدة خالل الفترة التي نشأت ف الربح أو الخسارةقائمة على  ةيتم تحميللقيمة االنخفاض 
ويتم تحديد صافي القيمة القابلة لالسترداد بواسطة السعر التقديري لبيع المنتجات خالل النشاط العادي 

أي تكالي  إضافية متوقعة الالزمة الكتمال المنتج والمصروفات الالزمة لتسويق للمجموعة ناقصا  منها 
 .هذا المنتجوتوزيع وبيع 

 كما يلي: ويتم تحديد التكلفة
 المواد الخام                       المتوسط المرجح

 المتوسط المرجح         قطع الغيار
 مخزون تحت التشغيل           متوسط التكلفة الصناعية

 نتاج تام                          متوسط التكلفة الصناعيةإ
 

شرة للخامات اعية تتضمن التكلفة المبا. التكلفة الصنصافي القيمة القابلة لالستردادويتم تقييم التال  ب
 والعمالة وجزء من التكلفة غير المباشرة.

يتم تقييم البضاعة بالطريق بتكلفة الشراء أو قيمة فاتورة المورد باإلضافة إلى بعض المصروفات الالزمة 
 .إلتمام عملية الشراء

 
 المخزون مخصصق وتقييم صافي القيمة القابلة للتحق

  لتکالياناقصا   الطبيعي للمجموعة النشاطق في سيادر لمقالبيع ر اسعق هو لقابلة للتحقالقيمة اصافي إن 
لتخفيض  صافي القيمة القابلة للتحقق يتم إجراء تقييموالتوزيع. لبيع ت افارومصولإلكتمال ية ريدلتقا

رض واستخدام )الذي له غوهذا عندما يكون المنتج من نفس خط اإلنتاج . المخزون عادة على أساس فردي
 .تسويقه في نفس المنطقة الجغرافيةويتم ( مماثل نهائي
 ريرلية للتقولدالمعايير امع تتفق  القابلة للتحققلقيمة الى صافي إلتكلفة امن  اقلون لمخزا تخفيضإن 
  .لمتوقع تحققها من بيعهاالمبالغ ق ابما يفودات لموجواقيمة  تزيدأن بأنه ال يجب  ماليلا

 عند يتم تحديد المخزون التال  وتخفيض .الحركة والمتقادم والتال  ءبطيمخزون لص ليتم تكوين مخص
حسب كل فئة من قوائم  ادمالحركة والمتق لمخزون بطيئايتم تقييم مخصص  .مخزونالجرد لل إجراء

أكتمال المخزون الذي وى نة مسترمقاس ساأحلة علی رلمم اتقييم يتلتقرير المالي. االجرد كجزء من 
 .قعةولمتاالمحتملة ولمستقبلية ت ابالمبيعا فظ بهيحت
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 

 وأسس اإلعداد )تتمة( ت المحاسبية الهامةالسياسا -7
 

 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 7/2
  

 المدينة األخرى الذمموالتجارية الذمم  2-2-7
المدينة األخرى بالقيمة العادلة وتقاس في الفترة الالحقة  الذمميتم االعترا  االولي للذمم التجارية و
الفعال ناقصا  أي مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها.  فائدةبالتكلفة المستهلكة باستخدام معدل ال

ويتم تكوين مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة 
المجموعة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقا  للشروط األصلية للذمم المدينة. ويتم شطب الديون المعدومة 

الربح أو الخسارة خصصات المتعلقة بها. ويتم تحميل المخصصات على قائمة عند تحديد مقابل الم
 ألخرى.ا يراداتالحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقا  تضا  إلى اإل استرداداتالموحدة. وأي 

 
 مجموعات مستبعدة وبغرض البيع الموجودات المحتفظ بها 7-2-7 

صل يتم عرضها بشكل منف مستبعدةالمجموعات البها بغرض البيع و الموجودات غير المتداولة والمحتفظ
 ضمن الموجودات المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة عندما تتحقق جميع الشروط التالية: 

 من األصول. ل أو استبعاد مجموعةببيع األص المجموعة تلتزمعندما  -

 .وجود خطة فعالة لبيع هذا الموجود -
 القادمة.  ا  شهر 17م عملية البيع خالل من المتوقع إتما -

 

في هذا الوقت وقبل التبويب األولي للموجودات واستبعاد مجموعة من األصول مبوبة ضمن الموجودات 
ي ف المطلوباتالمحتفظ بها بغرض البيع، وتمثل القيمة الدفترية للموجودات )أو كل الموجودات و

ت المحاسبية المطبقة. الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع ( يتم قياسها طبقا  للسياسامجموعات مستبعدة
أيهما )واستبعاد المجموعة يتم قياسها الحقا  بالقيمة الدفترية أو صافي القيمة البيعية ناقصا تكلفة البيع 

 .اطفائها. الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع ال يتم استهالكها أو (أقل
 

 األنشطة غير المستمرة
المستمرة يتم االفصاح عنها عندما تتمكن المجموعة من فصل عمليات النشاط التشغيلية ويمكن  األنشطة غير

قياس التدفقات النقدية لهذا النشاط بشكل مستقل ويمكن تحديد نشاطها وتقاريرها المالية بشكل مستقل عن 
ل مستقل ي حالة قياسها بشكأنشطة المجموعة وتم تبويبها على أنها محتفظ بها بغرض البيع أو تم استبعادها وف

ككل لكي يتم استبعاد قطاع خطة واحدة أو تكون جزء من  عن نشاط المجموعة أو بشكل جغرافي أو تشغيليا
رئيسي بالمجموعة أو قطاع جغرافي أو تشغيلي او تكون شركة تابعة تم اقتنائها مع إعادة بيعها. أيضا  عندما 

 قبل مجلس اإلدارة مع إعالن تلك الخطة.يتم الموافقة على خطة عدم االستمرار من 
 

الموحدة ويتم اإلفصاح عنها  الربح والخسارةيتم إثبات أرباح أو خسائر األنشطة غير المستمرة في قائمة 
رقام المقارنة. ألعرضها في إعادة والمصروفات من األنشطة المستمرة ويتم  يراداتبشكل منفصل عن اإل

عرض التدفقات النقدية من األنشطة غير المستمرة بشكل منفصل عن التدفقات  وفي قائمة التدفقات النقدية يتم
النقدية من األنشطة المستمرة ويتم اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المتعلقة بها ويتم استبعادها أو تسويتها 

 وأسباب هذه التغيرات. وبالنسبة ألرقام المقارنة يتم عرضها للمقارنة لهذه المعاملة.
 

 النقد وما في حكمه 2-7-,
ة من نقدية بالصندوق والحسابات الجاري تدفقات النقدية يتكون بند النقد وما في حكمهوألغراض إعداد قائمة ال

الثة ثخالل وودائع لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي 
وتخضع لمخاطر غير  محددتحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي  كنوالتي يمأشهر أو أقل من تاريخ الحيازة 

تحت الطلب والسحب على المكشو  والتي يتم دفعها عند الطلب يتم  ، المطلوباتجوهرية للتغير في القيمة
  .خصمها
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ة()تتمإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7
 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 7/2

 
 األدوات المالية 31-2-7

طرفا في األحكام عندما تصبح إحدى منشآت المجموعة بالموجودات والمطلوبات المالية  االعترا يتم 
. سائراألرباح أو الخمن خالل  يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة .اةالتعاقدية لألد

يتم إضافة تكالي  المعامالت التي تعود مباشرة  إلى شراء أو إصدار موجودات مالية عند االعترا  األولي 
( سائراألرباح أو الخوبات مالية )باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل ومطل
يتم االعترا  بتكالي  و. (أيهما أنسب)خصمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية  أو

ارة الربح أو الخسمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء موجودات مالية أو 
 .الموحدةالربح أو الخسارة قائمة مباشرة في 

 
 الموجودات المالية

أو  احاألرب الليتم تصني  الموجودات المالية إلى الفئات التالية: الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ
موجودات ال، والموجودات المالية المتاحة للبيع، االستحقاقاريخ ستثمارات المحتفظ بها حتى تاالالخسائر، و

. يعتمد التصني  على طبيعة وهد  الموجودات المالية ويتم تحديده "المالية "الذمم المدينة التجارية والقروض
 ياديةعتاالالموجودات المالية التي تتم بالطريقة ب االعترا وإلغاء  االعترا في وقت االعترا  األولي. يتم 

بيعات هي مشتريات أو م االعتيادية. إن المشتريات أو المبيعات التي تتم بالطريقة المعاملةعلى أساس تاريخ 
 أو العر  ألنظمةالمالية التي تستلزم تسليم الموجودات ضمن إطار زمني تم تحديده من خالل ا للموجودات

 .السائد في السوق
 

 ارةالربح والخسالموجودات المالية من خالل 
إما  صل المالياألعندما يكون الربح أو الخسارة  الليتم تصني  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ

عمال أو بغرض المتاجرة أو يتم تصنيفه بالقيمة األكجزء من دمج  ستحوذيمكن أن يدفعه المكجزء محتمل 
 .الربح أو الخسارةل الالعادلة من خ

 
دى القريب الم فيأساسا لغرض بيعها  ءشراال: تم إذاكمحتفظ بها للمتاجرة  يتم تصني  الموجودات المالية

ولديها  المجموعةالتي تديرها  المحددة الماليةحفظة األدوات مجزء من  او أنه، عترا  االوليعند اال
ود عقأوالمالى  عقود الضمانباستثناء مشتقة مالية أو إذا كانت القصير األجل  فيللربح خطة محددة 

 .ةوالفعال المحددةحوط الت
 

صل المالي غير الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو المقابل المحتمل الذي يمكن األيمكن تصني  
عترا  االعند  الربح أو الخسارة اللعمال بالقيمة العادلة من خاألأن يدفعه المشتري كجزء من دمج 

 إذا: االولي
 
 نه خال ععترا  الذي قد ينشأ اإلالقياس أو  توافقر من عدم هذا التصني  يلغي أو يقلل بشكل كبي .

 أو
  من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما ويتم  صل المالي جزءا  األيشكل

لمجموعة ل المعتمدةستراتيجية إدارة المخاطر إلإدارته ويتم تقييم أدائه على أساس القيمة العادلة وفقا 
أو عقد  ،ستثمار والمعلومات المتعلقة بالتصني  هي المقدمة داخليا على هذا األساساإلتيجية أو إسترا

 .الربح أو الخسارةل المجمع بالكامل ليتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خ
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 ة()تتمإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7

 
 )تتمة( األدوات المالية 31-2-7

 )تتمة( ةوالخسار الربحالموجودات المالية من خالل 
 

بالقيمة العادلة مع إدراج أي الربح أو الخسارة ل البالقيمة العادلة من خ يتم إدراج الموجودات المالية
و الربح أيتضمن صافي  الموحدة.الربح أو الخسارة قائمة أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في 

مالي صل الاألأي توزيعات أرباح أو فوائد مكتسبة من الربح أو الخسارة قائمة المعتر  به في الخسارة 
 ".الربح أو الخسارة اللويتم إدراجها في بند "ربح الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ

 
 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

ستحقاق هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلإن 
اريخ حتفاظ بها حتى تاالثابتة يكون لدى المجموعة النية والقدرة على قابلة للتحديد وتواريخ استحقاق 

 االولي عترا االيتم تصنيفها عند  الدينة والمتستوفي تعري  القروض والذمم  الستحقاق. والتي اال
، يتم قياس االعترا  الالحقأو كمتاحة للبيع. الربح أو الخسارة  اللكموجودات بالقيمة العادلة من خ

 الائدة الفعالفمعدل ستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة االارات المحتفظ بها حتى تاريخ ستثماال
 ناقصا أي انخفاض في القيمة.

 
لحدث  جةيالهامة أو نت رياالستحقاق، بخال  المبالغ غ خيتار یإذا قامت المجموعة ببيع أداة محتفظ بها حت

استثماراتها األخرى  عيمعقول، فإن جم بشكلمتوقعا  يكنوالذي لم  طرتهايمتكرر خارج نطاق س ريغ
حالية والعامين المالية ال ةسنفي الاالستحقاق هي يتم إعادة تصنيفها كمتاحة للبيع  خيتار یالمحتفظ بها حت

 .المقبلين
 

 قروض وذمم مدينة
ة وغير مدرجالقروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد 

 اللكموجودات مدرجة بالقيمة العادلة من خ االوليعترا  االتلك المدرجة عند  بخال في سوق نشط، 
متضمنة الذمم المدينة التجارية ) أو متاحة للبيع. يتم قياس القروض والذمم المدينةالربح أو الخسارة 

اقصا أي ن الالفائدة الفعمعدل طريقة  بالتكلفة المطفأة باستخدام (رصدة لدى البنوك والنقداالو االخريو
مم المدينة ، باستثناء الذالالفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفع إيراداتعترا  باالانخفاض في القيمة. يتم 

 جل عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري.االقصيرة 
 

 موجودات متاحة للبيع
على  ولياالنيفها عند التسجيل صلتي يتم تاغير المشتقة وجودات المتاحة للبيع هي تلك المجودات المو

سبيل المثال  على. وتشمل انها ليست أي تصني  من التصنيفات لألصول المالية التي تم التطرق لها سابقا
وصناديق  األسهمأوالسندات صناديق االستثمار في التالية: وليس الحصر الموجودات المالية المتاحة للبيع 

 راق التجارية والودائع ألجل واالستثمارات األخرى.األسهم واألواالستثمار في 
أو  احاألرب عيالعادلة مع االعترا  بجم مةيبالق عيإدراج الموجودات المتاحة للب تمي، االولي اسيبعد الق
ر ئساأو الخ األرباحاالعترا  بهذه  تمياالستبعاد،  خيتار یحت األخر قائمة الدخل الشامل ضمن رئالخسا
من الموجودات المالية المتاحة  األرباحوتوزيعات  الفوائد. يتم إدراج الموحدةأو الخسارة الربح  قائمةفي 

 .الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةللبيع في 
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7
 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 7/2
 

 األدوات المالية )تتمة( 31-2-7
 

 االنخفاض في قيمة األصول المالية
لمحاسبة معيار ال نخفاض في القيمة تطبيقاالمتكبدة لالئتمان االقامت المجموعة بتطبيق نموذج خسائر 

صل المالي وتتحمل خسائر االقيمة  تنخفضنخفاض في القيمة، االفي إطار طريقة  ،19الدولي رقم 
نخفاض في القيمة فقط في حالة وقوع خسارة، وكان لهذه الخسارة تأثير قابل للقياس بشكل موثوق على اال

 المستقبلية. التدفقات النقدية
 

 التوقف عن االعتراف بالموجودات المالية
 تلتدفقاا مستالا في يلتعاقدا المجموعة حق ينتهي عندما فقط لماليا ألصلا دباستبعا لمجموعةا متقو
 طر ل ألصلا ملكية ياامزو مخاطر كافة بتحويل لمجموعةا متقو عندماأو  ألصلا لكذ من لناتجةا لنقديةا
 ألصلا على ةلسيطرا في تستمروا لملكيةا ياامزو مخاطر كافة بتحويل وعةلمجما تقم لم. وإذا خرأ
 ودحد في لحصةا بتلك لمتعلقةا تماااللتزوا ألصلا في بحصتها ا باالعتر متقو لمجموعةا نفإ ل،لمحوا
 ملكية ياامزو مخاطر بكافة لمجموعةا ظحتفاا لحا في ما. أبدفعها لمجموعةا متقوأن  لمحتملا لمبالغا
 وضلقرا بتسجيل يضا أ متقوو لماليا باألصل ا العترا في تستمر لمجموعةا نفإ ل،محو مالي صلأ
  .لمستلمةاتحصالت لما بمبلغ لمضمونةا
 

 بعاداالستمن الربح أو الخسارة ب االعترا بالموجودات المالية في مجملها، فإنه يتم  االعترا عند إلغاء 
ن القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل المستلم أو والذي يمثل بالفرق بي الربح أو الخسارةقائمة في 

 .آلخرا بها ضمن الدخل الشامل  المتراكمة في حقوق الملكية والمعترالربح أو الخسارة القابل للتحصيل و
 

ء ابخيار إعادة شر المجموعة احتفاظبالموجودات المالية بغير مجملها )مثل حالة  االعترا عند إلغاء 
بتوزيع القيمة الدفترية للموجودات المالية بين الجزء الذي  المجموعةجزء من الموجودات المحولة(، تقوم 

على أساس القيمة  به وذلك االعترا ء والجزء الذي تم إلغاء اخيار إعادة الشرمع  المجموعةتحتفظ به 
عة على فرق بين القيمة الدفترية الموزبال االعترا العادلة النسبية لتلك األجزاء عند تاريخ التحويل. يتم 

هذا ل المتراكمة والخسائر األرباحوبه ومجموع المقابل المستلم  االعترا الجزء من األصل الذي تم إلغاء 
 . يتم تخصيصةرأو الخسا الربحقائمة ( في االخر الدخل الشاملقائمة الجزء من األصل )والمسجلة في 

ال زبين الجزء الذي ال تاآلخر الدخل الشامل قائمة بها في  االعترا تم التي  المتراكمةوالخسائر  األرباح
به وذلك على أساس القيمة العادلة النسبية لتلك  االعترا به والجزء الذي تم إلغاء  المجموعةتعتر  
 .ءااألجز

 
 االلتزامات المالية
زامات تأو كإلة رأو الخسا الربحالل من خ يتم تبويبها كالتزامات مالية بالقيمة العادلة االلتزامات المالية
 مالية أخرى.
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 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( ات المحاسبية الهامةالسياس -7

 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 7/2

 األدوات المالية )تتمة( 31-2-7
 

 ةالخسار وأ ربحالااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
لتزامات تكون االعندما  الربح أو الخسارةااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل يتم توبيب االلتزام ك

قرير للت للمعيار الدوليوذلك طبقا   هدمجسيتم المقابل المحتمل سداده القتناء جزء من نشاط هي المالية 
 .الربح أو الخسارةأو بغرض اإلتجار أو محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  1رقم  المالي

الخسائر و األرباحقيمة العادلة ويتم إدراج ويتم االعترا  االولي بالقيمة العادلة ويتم القياس الالحق بال
ير في الموحدة خالل الفترة التي تم فيها التغالربح أو الخسارة الناتج من التغير في القيمة العادلة في قائمة 

 القيمة العادلة.
 

 ةأالمطف بالتكلفة -مطلوبات مالية أخرى 
علقة عادلة للمقابل المستلم ناقصا التكالي  المتمبدئيا بالقيمة ال األخرىبالمطلوبات المالية  االعترا يتم 

 العترا ابالمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. يتم  االعترا مباشرة بالمعاملة. بعد القياس المبدئي، يتم 
لموحدة على االربح أو الخسارة  قائمةفي  االستردادية هتبالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية وقيم

ية: دائنون المالية التالفي المطلوبات  وتتمثل. الستخدام طريقة معدل الفائدة الفعروط التعاقدية بامدى الش
 والمطلوبات المالية األخرى. ،أوراق تجارية ،تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

تحق ستس انتكمتداولة تبعا لما إذا  ريوغ جارية كموجوداتالمطفأة  بالتكلفة الماليةالمطلوبات  تصني  يتم
 .هأو بعد وحدالمرکز المالي الم تاريخشهرا بعد  17خالل 
تنتهي  أوبتسوية االلتزام المجموعة  تقمعندما ( أو جزئيا كليا  )المالية بالمطلوبات  االعترا إلغاء  يتم

 مختلفةل التعدي شروط تعتبرجديد بشروط معدلة بشكل جوهري.  بالتزاممدتها أو يتم إلغاؤها أو استبدالها 
ي اسالفعلي األس بالمعدل المخصومة للعقد المعدلللتدفقات النقدية  الحاليةريا عندما تكون القيمة جوه

ي قبل التعديل. إذا تم تحديد الشروط الجديدة اساألس للعقد الدفتريةعلى األقل عن القيمة  ٪11تختل  عن 
ية الجديدة في مكانها مع بالمطلوبات المال االعترا ويتم  األصليكتعديل جوهري، يتم إطفاء القرض 

العادلة  همتيبق الجديداالعترا  بااللتزام  تمي. الموحدة الربح أو الخسارة قائمةإدراج أي ربح أو خسارة في 
 ةيستقبلالممن خالل خصم المدفوعات  بهذااالعترا   ويتم. الماليةلالعترا  باألدوات  العادلةوفقا للقواعد 

 .النقديةالتدفقات  هذه على ينطبقلسوق الذي المعدلة وفقا لسعر الفائدة في ا
 

 ةالطريقة الفائدة الفع
د على الفوائ إيراداتالتكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع  الحتسابهي طريقة  ةالإن طريقة الفائدة الفع

ية )ويضم لالفترة المرتبطة بها. إن معدل الفائدة الفعال هو المعدل الذي يخصم تماما  الدفعات النقدية المستقب
جميع الرسوم والنقاط المدفوعة والمقبوضة والتي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وكذلك 
تكالي  المعامالت والعالوات والخصومات األخرى( المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع ألداة الدين 

 .األولي االعترا درجة عند ، إذا كان ذلك مناسبا وذلك إلى صافي القيمة الملأو فترة أق
 

 المقاصة بين الموجودات المالية وااللتزامات المالية
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي 

كون لدى الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما ي
 .المجموعة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  أل)جميع المبالغ با 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7

 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 7/2

 األدوات المالية )تتمة( 31-2-7
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية
 لمدخالتاي التسلسل الهرمي التالي استنادا إلى المالية ف لألدواتتقوم المجموعة بتصني  القيمة العادلة 

 المستخدمة في تقييمها:
 1لمستوى ا

 ركزالمتاريخ  في المدرجةراء شال أسعار إلىتستند  نشطة قأسواذات  المالية لألدواتان القيمة العادلة 
مثل  ة األخرى. ومن األمثلة على ذلك مشتقات السلع المتداولة في البورصة واألصول الماليالموحد المالي

 االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين.
 7المستوي 

ذلك ويتم تداولها في سوق نشط باستخدام أساليب تقييم ال التي  المالية لألدواتالقيمة العادلة  تحديديتم 
 صومة ونماذجالمخالمستقبلية التدفقات النقدية اسلوب سوق. تتضمن أساليب التقييم البيانات  بمالحظة

وأسعار  يةاألجنب العمالتالفائدة ومنحنيات العائد أو أسعار صر   لمعدالتالسوق  سعارأالتقييم بناء على 
 مماثلة على أسس تجارية. معامالتالمماثلة واستخدام  لالدواتالمتعاملين 
 1مستوى 
ت ال ستخدام مدخالبا للمجموعةمحددة  ماتييأساس تق یعل اسهايق تميالتي  ةيالعادلة لألدوات المال القيمة
قياس القيمة العادلة  يمكن الملحوظة(. عندما  ريمالحظتها )مدخالت غيمكن سوق  اناتيب یتستند إل
اض االنخف قيمة منها مخصوما كلفةألدوات بالتحمل هذه اتت المجموعة فانورة كافية، المالية بص لألدوات
 .أمكن إذا، في القيمة

 
 مخاطر الدارة إ 33-2-7

 مخاطر، تتعرض المجموعة لعدد من المخاطر المالية: األنشطة االعتيادية للمجموعةسة أثناء ممار
االئتمان، مخاطر السيولة، )بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار 
ارة السلع األساسية ومخاطر أسعار األسهم(. وفي ذلك االيضاح يتم عرض كيفية قيام المجموعة إلد

 رأس المال.مخاطر المخاطر المالية و
إدارة المخاطر المالية هو جزء ال يتجزأ من أسلوب إدارة المجموعة. ويحدد "مجلس اإلدارة" مبادئ 

ر ينظم ويدير ويراقب جميع المخاط لرئيس التنفيذيعن مبادئ التخطيط المالي. ا الرقابة المالية، فضال  
 قة بالموجودات والمطلوبات.المالية، بما في ذلك االمور المتعل

يئة الحاكمة لوضع والتنفيذ رئيس القطاع المالي، هو اله ةدارة الموجودات والمطلوبات، برئاسإلجنة 
ضمن تنفيذ استراتيجيات ت هيالمالية لمجموعة السريع. ووااللتزامات دارة األصول إالالحق لسياسات 

ية دارة النقدإللمجموعة، والتي يتم تنفيذها من قبل  وتحقيق أهدا  إدارة الموجودات والمطلوبات المالية
المركزية، في ظل ظرو  محددة، من قبل الشركات التابعة. وتحدد المبادئ التوجيهية المعتمدة إلدارة 

فها، كما تحدد، حسب فئة المعاملة، إجراءات الموافقة واالعتماد والتنفيذ. وتخضع يالنقدية وتصنالمخاطر 
المالي الذي يتحقق من تطبيق االستراتيجيات و/أو  المديرية المركزية لإلشرا  من قبل دارة النقدإأنشطة 

 .دارةمجلس اإلالعمليات مع المبادئ التوجيهية المعتمدة والقرارات التي اتخذها 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 ة()تتمإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7

 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 7/2

 مخاطر )تتمة(الدارة إ 33-2-7
 

 نمخاطر االئتما
 إدارة المخاطر االئتمانية

على الوفاء بالتزاماته التعاقدية  الطر  االخر )العميل(إن مخاطر االئتمان تشير إلى مخاطر عدم قدرة 
مما يؤدي إلى خسارة مالية للمجموعة. تنشأ مخاطر االئتمان في الموجودات ذات الطبيعة النقدية 

 ة التجارية واألخرى.والموجودات المالية غير المتداولة وموجودات المشتقات المالية والذمم المدين
 دحالتهد  المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان من خالل تطبيق سياسات إدارة المخاطر. يتم تحديد 

ومخاطر التعثر. إن المنهجية المستخدمة لتحديد الحد االئتماني تأخذ  عميلاالئتماني بناء على حجم كل 
ونسب المخاطر واحتماالت عدم السداد عند إجراء في االعتبار األطرا  األخرى والتصنيفات االئتمانية 

تطور  ارتقييم مهني لهذا الطر  عند منح حد ائتماني. تتم مراقبة األطرا  بانتظام، مع األخذ في االعتب
وحاالت عدم السداد. ونتيجة لهذه المراجعة، يتم العميل  أسهم، وكذلك أسعار المعلومات المذكورة أعاله
االئتمان وتخصيص المخاطر. تتجنب المجموعة تركيز مخاطر االئتمان على  إجراء تغيرات على حدود

 موجوداتها عن طريق توزيعها على عدة مؤسسات وقطاعات.سيولة 
عة. في جميع الشركات التاب متبعةتخضع الذمم المدينة التجارية للحدود االئتمانية وإجراءات الرقابة وال

تتعرض المجموعة إلى تركز جوهري لمخاطر فالجغرافية  عدد العمالء واتساع القاعدة لكثرةنظرا 
التجارية بشكل مستمر وفقا للمنهجية  رية. ومع ذلك، تتم مراقبة الذمماالئتمان على ذممها المدينة التجا

طرا  المالية المقابلة. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان الناتجة عن ألالمماثلة المستخدمة ل
المقاصة ودون األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ  تدون األخذ في االعتبار اتفاقيا األنشطة المالية،

 بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى، هي القيمة الدفترية للموجودات المالية للمجموعة.
 

 مخاطر السيولة
 إدارة مخاطر السيولة

 لتزاماتها المرتبطة بااللتزاماتوفاء باات للصعوبالمجموعة من قد تواجه  التىمخاطر السيولة هي مخاطر 
عن  يمكن ان تنتج مخاطر السيولةنقدية أو غيرها من الموجودات المالية. تسويتها بتسليم  الية التي تمالم

. وتهد  المجموعة لةرعة أو قيمة مقاربة لقيمتها العادالية ما بسعدم قدرة المجموعة على بيع موجودات م
تتأثر بمشاكل السيولة قد التي ومالية  ادواتفي  الدخوللحد من إدارة هذه المخاطر عن طريق ا إلى

 .تسهيالتاحتياطي من والحفاظ على 
 

 مخاطر السوق
في أسعار صر  العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار السوق  تغيراتالمجموعة معرضة للخطر 

 المستقبلية. المعامالتو والمطلوبات الموجوداتالتي تؤثر على 
  

 العمالت األجنبية مخاطر 
نشأ من تمخاطر المعامالت  المجموعة معرضة لمخاطر العمالت األجنبية من المعامالت والترجمة.

 محددالنشاط الضمن سياسة التحوط وفقا الحتياجات . ويتم ادراة هذه المخاطر بالعمالت األجنبية التعامل
 .عقود تبادل العمالتللمجموعة من خالل استخدام 
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 وعة السريع التجارية الصناعيةشركة مجم 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7
 
 محاسبية الرئيسية )تتمة(السياسات ال 7/2
 

 مخاطر )تتمة(الادارة  33-2-7
 

  العموالتمخاطر أسعار 
تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال تذبذب أسعار العمولة مما سيؤثر على الربحية المستقبلية او القيمة 

ة، ع عليها عمولالعادلة لألدوات المالية، المجموعة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوبتها التي تدف
وتحديدا  المبالغ المستحقة للبنوك، وتعمل اإلدارة على الحد من مخاطر أسعار العمولة على المجموعة من 

 المتعلقة بالمطلوبات التي تدفع المجموعة عليها عمولة.خالل مراقبة التغيرات على أسعار العمولة 
 

 األدوات المالية المشتقة 7-2-37
ات أسعار الفائدة والعمالت األجنبية. تستخدم المشتقعقود تبادل بشكل رئيسي من تتكون مشتقات المجموعة 

بشكل رئيسي إلدارة التعرض لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة كما هو موضح في 
 مخاطر السوق.

 
نتظم وفي دلة على أساس مبالقيمة العا بالقيمة العادلة. يتم إعادة قياسها الحقا   مبدئيا   الماليةتدرج المشتقات 

وخسائرها المحققة وغير المحققة في قائمة أتاريخ كل مركز مالي كحد أدنى مع اثبات جميع أرباحها 
 عقود تحوط مؤهلة. منإال إذا كانت الموحدة الربح أو الخسارة 

 
 محاسبة عقود التحوط

مطلوبات المالية األخرى تقوم المجموعة بتصني  وتوثيق بعض المشتقات والموجودات المالية أو ال
كأدوات تحوط ضد التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المعتر  بها )تحوط القيمة العادلة( 

)تحوطات التدفقات النقدية( يتم تقييم فعالية مثل هذه التحوطات عند  والمعامالت المتوقعة بدرجة كبيرة
نتظمة وعلى األقل على أساس ربع سنوي، وذلك باستخدام ويتم التحقق منها على فترات م بداية العقد

 رجعية.ماالختبارات المستقبلية وال
 

 تحوطات التدفقات النقدية
تستخدم المجموعة تحوطات التدفقات النقدية للتخفي  من مخاطر معينة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات 

اء المعدات وشرالمستقبلية المتوقعة، معتر  بها أو معامالت متوقعة بشكل كبير، مثل مبيعات التصدير 
عن تغير مدفوعات الفائدة المتوقعة والمقبوضات. يتم االعترا  بالجزء الفعال  ال  والمواد الخام، فض

للتغيرات في القيمة العادلة ألدوات التحوط في قائمة الدخل الشامل اآلخر، في حين يتم االعترا  بأي 
الموحدة. عندما ينتج عن البند المغطى االعترا  ربح أو الخسارة الجزء غير فعال على الفور في قائمة 

ارة الربح أو الخسبالموجودات أو المطلوبات غير المالية، بما في ذلك األعمال المستحوذ عليها، يتم إدراج 
أو  الربحالمعتر  بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر في قياس تكلفة األصل أو االلتزام. وال يتم رد 

 الربح أوويتم االعترا  بها في قائمة  الموحداألخر قا في قائمة الدخل الشامل المسجلة سابارة الخس
 الموحدة في نفس الوقت الذي تتم فيها معاملة التحوط.الخسارة 

 
 مشتقات غير محددة

 يتم تصني  المشتقات التي لم يتم تصنيفها ضمن عقود التحوط كمشتقات غير محددة. ويتم الحصول عليها
 في إطار سياسات إدارة المخاطر المعتمدة على الرغم من عدم تطبيق محاسبة التحوط.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7
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 عقود اإليجار 7-2-31

 معايير التأجير التمويلي:
 كإيجار تمويلي عندما: اإليجارتقوم المجموعة بتصني  عقد 

 .اإليجاربنهاية فترة  إلى المستأجر األصلملكية  اإليجارعقد ينقل يتم  -
 .مدة اإليجار هي الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل، حتى لو لم يتم نقل الملكية -
 لألصلة القيمة العادلتقرب من  اإليجارلدفعات  األدنى، تكون القيمة الحالية للحد اإليجارفي بداية عقد  -

 .بشكل جوهري المؤجر
حيث ال يستطيع المستأجر استخدامها إال من دون إدخال الموجودات المؤجرة ذات طبيعة متخصصة ب -

 تعديالت جوهرية عليها.
 .إذا كان للمستأجر الحق في إلغاء عقد اإليجار، يتحمل المستأجر خسائر المؤجر المرتبطة باإللغاء -
 المستأجر.محملة على الناتجة عن التقلبات في القيمة العادلة الربح أو الخسارة  -
 .عقد اإليجارلالقيمة السوقية ى االستمرار في التأجير لفترة ثانية أقل بكثير من للمستأجر القدرة عل -

 
 التأجير التمويلي 

 األدنىلحد ل الحاليةالتمويلي مبدئيا بالقيمة  التأجير عقود بموجببها  المحتفظ الموجوداتيتم تسجيل 
 ستهالكاال، أيهما أقل. يتم احتساب رةالمؤج للموجوداتوالقيمة العادلة  اإليجار لعقود طبقا اإليجارلدفعات 
المستخدمة للموجودات المماثلة، وذلك  بالمعدالتالمؤجرة باستخدام طريقة القسط الثابت  األصولعلى 

المقدرة نظرا ليقين ملكية الموجودات في نهاية  اإلنتاجيةالموجودات على مدى أعمارها  كبغرض استهال
 .اإليجارفترة 

بالصافي بعد خصم تكالي  التمويل في المطلوبات مقابل الموجودات  المستحقجار يتم إدراج التزام اإلي
الدفعات.  حسب توقيت األجل قصيرة وطويلةالخاضعة لإليجار التمويلي. يتم تصني  المطلوبات على أنها 

. يتم متوزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل وذلك لتحقيق معدل ثابت على الرصيد القائ ميت
  االعترا يتم .االيجارعلى مدى فترة الموحدة  الربح أو الخسارة قائمةتحميل تكالي  التمويل على 

 بها االعترا  بالموجودات يتمالتي  الطريقةبنفس  التمويلي لإليجارالموجودات الخاضعة  باستهالك
 . خسارةالربح أو القائمة الموجودات المؤجرة على  استهالك. يتم احتساب المملوكة

 
 التشغيلي  راإليجا
 ية. تمتشغيله كإيجارات الالتمويلي كما هو موضح أع اإليجارغير عقود  اإليجارتصني  جميع عقود  ميت

لقسط أساس ا يالموحدة علالربح أو الخسارة  قائمة على التشغيلي اإليجاربموجب عقود  اإليجارات تحميل
 .اإليجار رةمدى فت يالثابت عل

 

 موظفينال مزايا 32-2-7
 األجلوطويلة مزايا الموظفين قصيرة 

ة جازات السنوياإلجور والرواتب ووتتضمن األالمستحقة للموظفين المزايا بمطلوبات االعترا  يتم 
لمزايا لجازات المرضية في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات الصلة بالمبلغ غير المخصوم اإلو

 .المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة
متوقع دفعها الللمزايا بالمبلغ غير المخصوم قصيرة األجل المستحقة مطلوبات مزايا الموظفين ويتم قياس 

 .العالقةمقابل الخدمة ذات 
لحالية األخرى طويلة األجل بالقيمة االمستحقة الموظفين مزايا المعتر  بها المتعلقة ب االلتزاماتيتم قياس 

قّدرة المتوقع تقديمها من قبل المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل للتدفقات النقدية المستقبلية الم
 القوائم المالية. الموظفين حتى تاريخ 
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 موظفين )تتمة(المزايا  32-2-7
 

  مزايا نهاية الخدمة للموظفين 
. ةالمحدد فعالمنبخطة ا تتعلق الموحدةلمالي المركز ا قائمةالمعتر  بها في  موجوداتلمطلوبات أو الا

منافع إنتهاء خدمات الموظفين كما في نهاية القيمة الحالية اللتزام ل ثمت مزايا نهاية الخدمة للموظفين خطة
ن مستقلين خبراء اكتوارييمنافع انتهاء خدمات الموظفين سنويا بواسطة يتم احتساب التزام فترة التقرير. 

 .حدة اإلئتمان المتوقعةباستخدام طريقة و
 

قبلية عن طريق خصم التدفقات النقدية المستمنافع انتهاء خدمات الموظفين  تزامإللقيمة الحالية يتم تحديد ال
 المزايافع دبها المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة المقومة بالعملة التي سيتم 

 .شروط العقد نفسوالتي تحتوي على شروط تقارب 
 

 :على النحو التالي المحددةالمنافع يتم تصني  تكالي  
 لفة الخدمةكت

 .ةوحدلماالربح أو الخسارة ة في قائمة والمحمتتضمن تكالي  الخدمة تكالي  الخدمة الحالية والسابقة 
أو تخفيضات  تالالمحددة الناتجة عن تعديالمستحقة لتزامات لال  بالتغيرات في القيمة الحالية عتراااليتم 

 .الموحد كتكلفة خدمة سابقةالربح أو الخسارة  قائمةالخطة مباشرة في 
  تكلفة الفائدة

ع انتهاء منافيتم احتساب صافي تكلفة الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام 
الربح أو الخسارة  قائمةهذه التكلفة في مصروفات مزايا الموظفين في  ادراجيتم خدمات الموظفين. 

 ة.الموحد
 أو الخسائر األرباحإعادة قياس 

ية وارالکتت اضاراالفتافي رات لتغيوارة خبمن تسويات لناتجة س القيادة اعار إخسائح أو بات أرثبام إيت
 .الموحدةرآلخل الشامل اخدلاقائمة في رة مباش، فيهام لتي تتالسنة افي 

 
 الزكاة والضرائب 30-2-7

لزكاة وفقا  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية )"الهيئة "( ل المجموعةتخضع 
والشركات التابعة األجنبية تخضع لضريبة الدخل طبقا  لقوانين الضرائب في البلدان التي تأسست بها. 

لجارية. للفترة اة الموحدالربح أو الخسارة حمل على قائمة تووضريبة الدخل ويتم إثبات استحقاق للزكاة 
لى سنوات عالزكوية اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط والضريبة ويتم احتساب مطلوبات الزكاة 

 سابقة من قبل المصلحة في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.
 

  المخصصات 32-2-7
 لىع -لحدث في الماضي  نتيجة -يتم االعترا  بالمخصصات عند وجود التزام حالي قانونى أو حكمي 

المجموعة ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع 
اقتصادية لتسوية ذلك االلتزام. المبالغ المحققة كمخصصات تعتبر أفضل تقدير لقياس المقابل المطلوب 

مالية، أخذين بعين االعتبار المخاطر واألمور غير المؤكدة لتسوية االلتزامات الحالية في نهاية السنة ال
المحيطة بتلك االلتزامات. عند قياس قيمة المخصص بناء  على التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزامات 

 تقاس بناء  على القيمة الحالية لتلك التدفقات. المجموعةالحالية، فان قيمة االلتزام المثبتة بدفاتر 
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  )تتمة( المخصصات 32-2-7
عندما يتوقع استرداد بعض أو كل المبالغ المطلوبة لتسوية المخصصات من طر  ثالث، يتم االعترا  
بالذمم المدينة كموجودات إذا أمكن التأكد أن هذه الذمم قابلة للتحصيل ويمكن قياس قيمة هذه الذمم بشكل 

 موثوق به.
ماضية االلتزامات التي تنشأ عن احداث حقوق المحتملة واللموجودات والمطلوبات المحتملة هي ان ا

غير مؤكدة المستقبلية الحداث اال أحدها عن طريق حدوث أو عدم حدوث هاوالتي سو  يتم تأكيد حدوث
 .المجموعةسيطرة والتي ليست تحت 

 
  يراداتاإل 7-2-32

م حسعد بالصافي برادات ييتم ادراج اإل. لة للمقابل المستلم أو المستحقبالقيمة العاد يراداتاإليتم قياس 
 محصلة بالنيابة عن األطرا  األخرى.أخرى ومبالغ أي خصومات وخصم الكمية 

 :يتم االعترا  باإليراد عند استيفاء جميع الشروط التالية
 قيام المجموعة بتحويل مخاطر ومنافع الملكية للمشترى أو متلقي الخدمة. -
ال تمتلك المجموعة أي تدخل إداري مستمر بالدرجة المرتبطة عادة  بملكية البضاعة وال تملك سيطرة  -

  فعالة على البضائع المباعة أو الخدمات المؤداه.
 يمكن قياسها بشكل موثوق. يراداتمبالغ اإل -
 .يمكن التكهن بشكل موثوق أن منافع اقتصادية ستتدفق للمجموعة -
 الي  المتحملة أو التي ستتحملها المجموعة من هذه المعامالت بشكل موثوق.مكانية احتساب التكإ -

 مبيعات بضائع
من المبيعات عند تسليم أو شحن المنتجات التي يتم بمقتضاها انتقال المخاطر والمنافع  يراداتيتم إثبات اإل

  .الهامة المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري
 أخرى  إيرادات
 األخرى على أساس االستحقاق. اداتيراثبات اإليتم 
 

 المصروفات 7-2-37

والتسويات الجردية الخاصة  المباعة على أساس تكلفة اإلنتاج أو الشراء البضاعةيتم تحديد تكلفة  
 ة. اما باقي المصاري  بما فيها مصاري  البيع والتسويق يتم تسجيلها عند انتقال مخاطر وملكيبالمخزون

 او عند استالم البضاعة. جموعةللمالبضاعة المشتراة 
 وتوزيع بيع مصروفات
مصروفات  وتشمل المجموعة منتجات توزيعو بيع تكالي  جميع عيزوالتو البيعمصروفات ال تتضمن
 ثابت أساس على المصروفات توزع. األخرى المباشرة غير المبيعات وتكالي  التسويق ورسوم اإلعالن
 .األمر لزم إذا المبيعات، لفةوتك والتوزيع البيع وفاتمصر بين فيما

 وإدارية عمومية مصروفات
 مرتبطة التحديد وجه على ليست مباشرة وغير مباشرة تكالي  واإلدارية العموميةمصروفات ال تتضمن
 بين فيما ثابت أساس علىمصروفات ال توزع .بالمجموعة والتوزيع البيع نشاط أو المبيعات بتكلفة

 .األمر لزم إذا مبيعات،ال وتكلفةالتوزيع البيع ووفات ومصر وإدارية عمومية مصروفات
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ربحية السهم ,7-2-3  

للسهم الواحد ألسهمها العادية. يتم احتساب  والمخفضتقوم المجموعة بعرض ربحية السهم األساسية 
لى حملة األسهم العادية للشركة على إ ةالمتاحالربح أو الخسارة ربحية السهم األساسية بقسمة صافي 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة، والمعدل لحملة األسهم. يتم تحديد ربحية السهم 
المنسوبة إلى حملة األسهم العادية والمتوسط المرجح الربح أو الخسارة المخفضة عن طريق تعديل صافي 
 ثار كل األسهم العادية المخفضة المحتملةلتعديل أالمعدل لحملة األسهم، لعدد األسهم العادية القائمة، و

 .إن وجدت والتي تشمل السندات القابله للتحويل السهم واألسهم الممنوحه للموظفين
 

 عالقة  المعامالت مع أطراف ذات 7-2-71
 على أساس عاراألس. ويتم تحديد على أساس تجارى العالقةالمعامالت مع األطرا  ذات  تسعيريتم 

ي لسلع والخدمات المماثلة التطريقه األسعار غير المسيطر عليها والتي تحدد السعر بالرجوع الى أسعار ا
 .لى مشتري ال يرتبط بالبائعوإفي سوق قابل للمقارنة االقتصادية او يتم الحصول عليها  تباع

 
 االحداث الالحقه لتاريخ القوائم المالية الموحدة  7-2-73

لتي دليال إضافيا على الشروط ا القوائم الماليةبعد فترة  ظهرالمجموعة بتعديل البيانات المالية إذا قوم ت
 لىعيؤثر بطريقة غير مناسبة جزئيا  او كليا  بما في ذلك حدث  ،كانت موجودة في نهاية فترة التقرير

ة جلس اإلدارة للبيانات المالي. يتم إجراء هذه التعديالت حتى تاريخ اعتماد مفرض االستمرارية للمجموعة
 .الموحدة

  
  االحكام والتقديرات المحاسبية 7-2-77

المالية الموحدة يتطلب من إدارة المجموعة ممارسة الحكم وإجراء تقديرات وافتراضات  القوائمإن إعداد 
 .فصاحاتاإلوالمصروفات والموجودات والمطلوبات و يراداتاإلتؤثر على تطبيق السياسات ومبالغ 

ها وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أن لسابقةتستند هذه التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى الخبرة ا
 . قد تختل  النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. معقولة في ظل الظرو 

 
 لى التقديراتع تسوياتعترا  بالااليتم . يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر

المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة 
 .تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية التسوياتوالفترات المستقبلية إذا كانت الحالية 

 
الية الم القوائممبالغ المدرجة في إن األحكام والتقديرات الهامة التالية لها التأثير األكثر أهمية على ال

 :الموحدة
 .والمعدات اآلالتالعمر اإلنتاجي للممتلكات و -
 .وضرائب الدخل الزكاة -
 .انخفاض قيمة الموجودات غير المالية -
 .المحددة مزايا العاملينتقدير التزامات  -
 .مخصص الديون المشكوك في تحصيلها -
 .التال الحركة و ءوبطي المتقادم مخصص المخزون -
 .الحاالت الطارئة -
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فيما يلي معلومات حول األمور الهامة الخاضعة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق 

 :الموحدة رجة في القوائم الماليةالسياسات المحاسبية والتي لها تأثيرا  جوهريا  على المبالغ المد
  
 للموجودات غير المتداوله االطفاءهالكات وستاال

ارها متبقيه على مدى اعمناقصا قيمتها ال األصولتكلفه  لتخفيض االطفاءهالك وستيتم االعترا  باال
ار االعمبمراجعه  المجموعة. وتقوم االطفاءهالك وستنسب الطرق الحتساب االلإلنتاجية باستخدام أ

 يفى تغيرات وتحتسب أ كل مركز مالى نهاية فيالمتبقيه وطريقه االهالك  المقدرة والقيم اإلنتاجية
 مستقبلى. أساسالتقديرات على 

 
 تحصيلها  فيالمشكوك الديون مخصص 

إلى عدم مقدرة  موضوعى يشيرتحصيلها عند وجود دليل  فيالمشكوك  الديون تكوين مخصصيتم 
قديرات لتا هذه. ويتم تحديد لمبالغ المستحقة وفقا  للشروط األصلية للذمم المدينةالمجموعة على تحصيل ا

 .للمجموعةالسابقه  الممنوحه والخبرةفترة االئتمان  العمالء وشروطارصده عمار الديون وبناء على أ
 
 لزكاة والضرائبا

 مخصصبالجموعة غير مؤكد، تعتر  المموجودات أو  والضريبة مطلوباتعندما يكون مبلغ الزكاة 
 وأكثر احتماال  بناء  على الحقائق المعروفة في االختصاص ذنتيجة كعكس أفضل تقدير لإلدارة ي الذي
لنهائية علی ايبية رلضاالزكوية وت لتقييمارات وايدلتقن ابيضريبية زكوية وت قاروية فل أتحميم يت. الصلة
 .قعاومتن کاإذا ال ، إادهکبتم لتي ترة الفتافي  ةدحولما ئرلخساأو ا األرباح قائمة
 

 مزايا العاملين
 للمكافآتعلى أساس القيمة الحالية  مخصص مكافأة نهاية الخدمةالجزء الغير متداول من يتم احتساب 

 .المستحقة للموظ  في حالة انتهاء خدمته في تاريخ المركز المالي
 

 إنخفاض قيمه األصول الملموسه وغير الملموسه
كل مركز مالى القيم الدفتريه الصولها الملموسه وغير الملموسه لتحديد ما إذا  هايةالمجموعة في نتراجع 

كان هناك مؤشر على ان تلك األصول قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمه. في حاله وجود مثل هذه 
المؤشرات يتم تقدير القيمه القابله لالسترداد لالصل من اجل تحديد مدى خسارة انخفاض القيمه )ان 

 وجدت(.
 

 والتال مخصص للمخزون المتقادم والبطيء 
تستند تقديرات صافي قيمة . الحركة والمتقادم ءبطيمخصص لبنود المخزون  بتكوينتقوم اإلدارة 

تأخذ  .المخزون الممكن تحقيقه على أساس أكثر األدلة موثوقية في الوقت الذي يتم فيه إعداد التقديرات
بات السعر أو التكلفة المرتبطة مباشرة باألحداث التي تحدث بعد تاريخ هذه التقديرات في االعتبار تقل

 .إلى الحد الذي تؤكد فيه هذه األحداث الظرو  القائمة في نهاية السنةالموحد  المركز المالي
 

 الطوارئ
إن تقييم مثل هذه . أو أكثراو فشل وقوع حدث إال عند وقوع  ةارئالط ظهور الحاالتبطبيعتها، لن يتم 

  .لحاالت الطارئة يتضمن بطبيعتها ممارسة حكم وتقديرات مهمة لنتائج األحداث المستقبليةا
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(لاير ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -7

 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 7/2

 
 تكاليف االقتراض 7-2-71

، وهي األصول التي ةاألصول المؤهلأصل من مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج التكالي  االقتراض 
، يعبغرض البمنية طويلة، أي أكثر من سنة واحدة، لالستعداد الستخدامها أو تستغرق بالضرورة فترة ز

إلى تكلفة تلك الموجودات، إلى أن تصبح األصول جاهزة بشكل كبير لالستخدام  ة تكلفة االقتراضتم إضافي
ستخدم ت إلى الحد الذيالتوق . عالوة على ذلك، ال يتم رسملة تكلفة االقتراض خالل فترة . البيعبغرض أو 

قدية تحوط فعال للتدفقات الن عن طريقفيه القروض ذات األسعار المتغيرة لتمويل أصل مؤهل ويتم تحوطه 
آلخر الدخل الشامل ا قائمة، يتم إثبات الجزء الفعال من المشتقات في العمولةأسعار تغيير مخاطر لمقابلة 
ارة الربح أو الخسما يؤثر األصل المؤهل على عند ةالموحدالربح أو الخسارة  قائمةإلى  تحويهاويتم  ةالموحد

لى الحد الذي تستخدم فيه القروض ذات السعر الثابت لتمويل أصل مؤهل ويتم تحوطه في تحوط فعال إ
يتم  .، فإن تكالي  االقتراض المرسملة تعكس سعر الفائدة التحوطيالعمولةللقيمة العادلة لمخاطر سعر 

من االستثمار المؤقت للقروض المحددة بانتظار إنفاقها على األصول االستثمار المكتسبة  إيراداتخصم 
 قائمة خرى فياألقتراض اإلعترا  بكافة تكالي  االيتم . المؤهلة من تكالي  االقتراض المؤهلة للرسملة

 .في الفترة التي يتم تكبدها فيها ةالموحدالربح أو الخسارة 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 ركة مساهمة سعودية( )ش

 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 ، صافيالممتلكات واآلالت والمعدات -6

 

 مباني  أراضي  بيــــان

آالت ومعدات 

 وأدوات

تحسينات 

 وديكورات

اث ومفروشات أث

 سيارات وأجهزة مكتبيــة

عمال رأسمالية أ

 المجموع تحـت الـتـنـفـيـذ

         التكلفة
 55B146 56B186,914 57B216,968 58B29,771 59B71,811 60B71,721 61B21,714 62B911,172 7116يناير  1

 (261) - (18) (181) - (167) - - (72تسويات )إيضاح 
 11,124 - 199 7,619 1,711 7,918 718 - ضافاتاإل

 (7,711) (71) (414) (1,489) (1,176) (7,181) (81) - االستبعادات
 - (21,191) 171 (1,847) 1,127 21,861 (1,122) - اعادة تبويب
 (146) - (6) (111) - (19) - - فروق ترجمة

 ,31,13, - 71,3,3 ,27,23 23,733 120,,02 372,372 322 7116ديسمبر  11
 712,, 1,103 ,32 272 723 7,231 ,,3,2 - ضافاتاإل

 (72,317) - (27,,1) (12,,2) (,72,,) (7,100) - - االستبعادات
 898,447 1,121 19,167 62,199 27,781 269,771 187,986 146 7117ديسمبر  11
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
  )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 )تتمة( ، صافيالممتلكات واآلالت والمعدات -1

 مباني  أراضي  بيــــان

آالت ومعدات 

 وأدوات

تحسينات 

 وديكورات

أثاث ومفروشات 

 سيارات وأجهزة مكتبيــة

اعمال رأسمالية تحـت 

 المجموع الـتـنـفـيـذ

         مجمع االستهالك
 281,187 - 19,177 61,228 41,174 147,121 114,217 - 7116يناير  1

 (749) - (6) (711) - (41) - - (72تسويات )إيضاح 
 - - 171 (1,962) 91 1,796 (97) - اعادة تبويب
 48,191 - 1,761 4,628 4,614 17,262 4,471 - نةاستهالك الس
 (4,771) - (171) (1,111) (1,177) (7,167) - - االستبعادات
 (714) - (7) (184) - (18) - - فروق ترجمة

 272,110 - 73,377 22,022 77,,22 122,272 31,,337 - 7116ديسمبر  11
 12,7,2 - 3,122 7,777 ,7,,1 71,321 2,013 - استهالك السنة
 (30,101) - (2,122) (2,127) (0,212) (3,107) - - االستبعادات

 ,221,02 - 37,373 27,201 21,720 ,1,2,77 371,222 - 7117ديسمبر  11

         صافي القيمة الدفترية
 179,676 21,714 1,916 11,174 18,446 174,498 77,187 146 7116يناير  1كما في 

 789,114 - 7,169 8,122 16,889 194,881 67,774 146 7116 ديسمبر 11كما في 

 702,7,7 1,103 3,723 ,2,,7 017,, 321,213 22,027 322 7117ديسمبر  11كما في 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13في للسنة المالية المنتهية 
 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 )تتمة( ، صافيالممتلكات واآلالت والمعدات -1
 
أل  لاير سعودي  18,918 م، مقدارها7117ديسمبر  11بصافي قيمة دفترية في  مبانيالمباني بند تتضمن  (أ

تأجرة من إدارة المدينة الصناعية في جدة بإيجار أل  لاير سعودي( مقامة على أرض مس 21,169: 7116)
هـ، لمربع 1411ذو القعدة  78هـ، لمربع واحد وفي 1419رمضان  17سنة بدأت في  72بقيمة أسمية لمدة 

آخر. وفي نهاية مدة االيجار تكون العقود قابلة للتجديد لفترات مماثلة وفقا  الختيار الشركة. إضافة إلى ذلك، 
سنة  72فاقيات استئجار قطع أراضي إضافية من أجل توسيع مصانع السجاد والنسيج لمدة أبرمت الشركة ات

 هـ.1477صفر  6ابتداء  من 
 

أل  لاير  7,286م، مقدارها 7117ديسمبر  11بصافي قيمة دفترية كما في  مبانيالمباني بند كما تتضمن 
جرة لفترات تراوحت بين سنة أل  لاير سعودي( مقامة على قطع أراضي مستأ 7,621: 7116سعودي )
أل  لاير سعودي(. في  148: 7116أل  لاير سعودي ) 148سنة مقابل إيجار سنوي مقداره  71واحدة إلى 

 ختيار الشركة.نهاية مدة االيجار تكون العقود قابلة للتجديد لمدد إضافية وفقا  إل
 
 م توزيعة كما يلي:ديسمبر، يت 11على السنة المالية المنتهية في  المحملاالستهالك  (ب
 

  7132 
 

7116 
 "المعدلة"

 63B72,931 64B12,701  (17)إيضاح  تكلفة المبيعات
 65B9,256 66B2,211  (18)إيضاح  مصروفات بيع وتوزيع

 67B0,888 68B1,227  (19مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 
 69B- 70B7,721  األنشطة غير المستمرة

 71B68,252 72B18,021  الرصيد نهاية السنة
 
 ومشروعات مشتركة زميلة اتفي شرك تثماراس -2

 
دودة( تم من الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم )شركة ذات مسئولية مح %27المجموعة تمتلك  *

هـ  1412محرم  71بتاريخ  4111729768تأسيسها في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 
والصادر من جدة، ولم يتم توحيد هذه الشركة التابعة ألنها لم تباشر النشاط بعد  7117ديسمبر  6الموافق 

ربيع الثاني  18م الموافق 7117يناير  16خ باإلضافة الى ذلك طبقا  لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاري
بإدخال مساهم جديد  %72الي  %27هـ فقد وافق المساهمين على تخفيض نسبة مساهمة الشركة من 1418

السيطرة على الشركة التابعة ونتج عن تخفيض حصة  المجموعة فقدتعية بالشركة بزيادة رأس المال وبالتب
مليون لاير سعودي وجارى تعديل عقد  7,782ن الخسائر بمبلغ لي رد جزء مإ %72الي  %27الشركة من 

 .الزميلةالتاسيس للشركة 
بناء على قرار الشركاء خالل العام بتحمل الخسائر ما قبل بدأ النشاط وبذلك تم تحمل المجموعة حصتها في  **

 .تلك الخسائر

الشركة العربية   
لصناعة كربونات 

 الكالسيوم *

شركة كلية 
السالم 
 االهلية

 ديسمبر 13
 م7132

ديسمبر  11
م 7116

 "المعدلة"

يناير  1
م 7116

 "المعدلة"
 7,611 7,821 3,011 701 3,701 (3) رأس المال

 17,114 74,781 71,211 - 71,211 (7) دفعات طويلة األجل 
       حصة المجموعة في نتائج األعمال
 - (7,176) (2,203) (721) (2,213)  1/1حصة المجموعة في نتائج األعمال 

 (7,176) (7,472) 027 ( **422) 3,111  حصة من النتائج للسنة 
 (7,176) (4,621) (2,311) (210) (1,1,7) (1) حصة المجموعة في نتائج األعمال 

 17,418 77,479 37,277 - 37,277 (1+7+3) الرصيد في نهاية السنة

حصة الشركة في استثمارات في 
شركات بطريقة حقوق الملكية التي 

 ** تزيد عن التكلفة

  (200) (200)   
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(حات حول القوائم المالية الموحدة إيضا

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 أدوات مالية مشتقة -0

لدى المجموعة العديد من المشتقات المالية التي تم تصنيفها كأدوات تحوط للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات 
دفقات النقدية الناتجة عن أسعار العموالت وأسعار صر  العمالت األجنبية التي تخضع لتقلبات أسعار الت

 .السوق
 .ال يتم استخدام األدوات المشتقة ألغراض التجارة أو المضاربة المجموعة،سياسة لوفق ا 

 خ التقرير:القائمة في تاري ةالمتبقياإلسمية والفترات صيل المبالغ اتفيوضح الجدول التالي 
 

 7132ديسمبر  13
سمية ألدوات القيمة اإل

 التحوط

 داة التحوطالقيمة الدفترية أل

 المطلوبات الموجودات

 22 ,,7 310,111 آجلة صر  عقود
 330 - 30,023 ةالفائد معدالتمقايضات 

 371,023 7,, 3,7 

    
 

 7132ديسمبر  13
سمية ألدوات القيمة اإل

 التحوط

 داة التحوطرية ألالقيمة الدفت

 المطلوبات الموجودات

 8,721 - 297,969 آجلة صر  عقود
 681 - 81,171 ةالفائد معدالتمقايضات 

 674,197 - 9,416 

    

 7132 يناير 3
سمية ألدوات القيمة اإل

 التحوط

 داة التحوطالقيمة الدفترية أل

 المطلوبات الموجودات

 77,416 - 871,721 آجلة صر  عقود
 1,677 - 81,171 ةالفائد معدالتمقايضات 

 917,171 - 74,191 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -2

 
 وهي على النحو التالي: السنةقامت الشركة بالتعامل مع أطرا  ذات العالقة خالل 

 العالقة ةاسم الجهة ذات العالق
 شركة ذات عالقة شركة السريع لألثاث
 شركة ذات عالقة للنجيلة الصناعية المحدودة شركة الرؤية الخضراء

 شركة ذات عالقة شركة السريع للتجارة الدولية المحدودة
 شركة ذات عالقة الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة )ماتكس(

 شركة ذات عالقة شركة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي المحدودة
 شركة ذات عالقة ار القابضة )سناسكو(شركة مجموعة سناسكو لالستثم

 شركة ذات عالقة شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري
 مساهمون أخرى
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  يع المبالغ باأل)جم 

 
 )تتمة( المعامالت مع األطراف ذات العالقة -2

 المعامالت الهامة وما يتعلق بها من أرصدة: (أ
 السنة المنتهية في 

 م7132ديسمبر  13 
 

 السنة المنتهية في
 م7116ديسمبر  11

 "المعدلة"
 17,211 41,716 مشتريات

 7,817 4,261 رة العليامكافآت الى اإلدا
 1,617 1,487 واللجان دارةاتعاب مجلس اإل

 11,819 9,742 إيجارات
 
 مطلوب من أطراف ذات العالقة: (ب

 م7132 ديسمبر 13 
 

 م7116ديسمبر  11
 "المعدلة"

م 7116يناير  1
 "المعدلة"

 744 218 112 شركة الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة 
 1,916 - - ألثاث )الشارقة(شركة السريع ل

 87 - - شركة السريع للتجارة الدولية المحدودة )الصين(
 1,827 712 712 أخرى

 171 721 4,119 

 
    أطراف ذات العالقة: إلىمطلوب  (ج

 م7132ديسمبر  13 
 

 م7116ديسمبر  11
 "المعدلة"

 م7116يناير  1
 "المعدلة"

دة د المحدوالشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجا
 11,641 71,111 11,111 )ماتكس(

 11,278 14,844 11,146 شركة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي
 2,414 19,164 17,877 شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري

 - 416 7,161 شركة مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة )سناسكو(
 - 141 129 أخري

 61,121 24,782 79,617 
    

 صافيالمخزون،  -2
 ايضاح 

 
 م7132ديسمبر  13

 
 م7116ديسمبر  11

 "المعدلة"
 م7116يناير  1

 "المعدلة"

 121,714 784,887 711,111  بضاعة تامة الصنع*
 111,814 114,274 222,,2  مواد خام
 77,179 71,127 71,217  قطع غيار

 11,777 7,977 ,7,77  أعمال تحت التنفيذ
 1,178 1 -  يقبضاعة في الطر

  123,223 478,418 498,477 
ا:      ناقصا

(27,072) )أ( الحركة والمتقادم ءيبطمخصص المخزون   (16,226)  (71,114)  
  7,,,372 191,887 478,118 

 .7117سنة في  لاير سعودي مليون 702بمبلغ  القابلة للتحققالقيمة تم تخفيض المخزون إلى صافي  *
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 يع التجارية الصناعيةشركة مجموعة السر
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 

 )تتمة( صافيالمخزون،  -2

 كما يلي: الحركة والمتقادم المخزون بطيءمخصص  حركة (أ
 7132 

 
7116 
 "المعدلة"

 71,114 12,002 الرصيد في بداية السنة
 14,411 72,072 مخصص خالل السنةاستدراك 
 (18,179) (73,2,0) خالل السنة المستخدم

 16,226 27,072 الرصيد في نهاية السنة

مليون لاير  21097 أسعار أقل من سعر التكلفة تصل إلىبمنتجات ببيع  الشركةقامت  7117خالل السنة ب( 

 18: 7116)سعودي مليون لاير  71بلغت خسائر  هعننتج وما ( سعودي مليون لاير 27: 7116)سعودي 

 .المرتبط بها المخزون بطيئ الحركة والمتقادممخصص  ردتم مليون لاير سعودي( 

 
 ، صافيمصروفات مدفوعة مقدماا وأرصدة مدينة اخرى -7
 م7132ديسمبر  13 

 
 م7116ديسمبر  11

 لمعدلة""ا
 م7116يناير  1

 "المعدلة"
 91B7,813 92B2,720 93B11,117 مصروفات مدفوعة مقدما  

 94B232 95B1,211 96B1,801 سل  موظفين
 97B03,988 98B12,011 99B10,122 الجمارك السعودية

 100B08,396 101B8,180 102B12,808 مقاولون دفعات مقدمة
 103B6,105 104B1,202 105B1,822 اخري

 106B(2,800) (1,800) (07,288) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 78,989 107B72,212 108B12,112  

 كما يلي: لديون المشكوك في تحصيلهاامخصص  حركة
 7132 

 
7116 
 "المعدلة"

 109B5,211 110B1,800 الرصيد في بداية السنة
 111B6,188 112B2,000   مخصص خالل السنةاستدراك 

 113B07,288 114B2,800   صيد في نهاية السنةالر

 
 صافيذمم مدينة تجارية،  -,

ديسمبر  13 
 م7132

 م7116ديسمبر  11
 "المعدلة"

 م7116يناير  1
 "المعدلة"

 115B0,372 116B1,121 117B1,100 جهات حكومية
 118B76,133 119B71,212 120B10,211 العمالء الرئيسين
 121B62,662 122B18,200 123B07,812 عمالء خارجين
 124B076,616 125B28,011 126B80,208 عمالء تجارين

 127B02,635 128B10,821 129B78,808 اخري
 130B(71,702) (18,027) (61,019) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 028,952  122,022  132B187,018  

 

التجارية، ال تتجاوز أي المدينة  الذمممن  (%7: 7116) في المائة %9 نسبةرئيسين عمالء  خمسعدد مثل ي

 (.%4: 7116) المائة في %77 منها على حدة نسبة مئوية قدرها
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 
 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  لغ باأل)جميع المبا 

 
 )تتمة( ذمم مدينة تجارية، صافي -,

 كما يلي: الديون المشكوك في تحصيلهامخصص  حركة
 7132 

 
7116 
 "المعدلة"

 133B76,712 134B18,027 الرصيد في بداية السنة
 135B2,262 136B1,210 مخصص خالل السنةاستدراك 
 -137B(0,565) 138B خالل السنة المستخدم

 الرصيد في نهاية السنة
139B61,019 140B71,702 

 
 حكمهنقد وما  -31

ديسمبر  13 
 م7132

 م7116ديسمبر  11
 "المعدلة"

 م7116يناير  1
 "المعدلة"

 141B7,668 142B0,010 143B1,122 نقد في الصندوق

 144B6,829 145B10,181 146B10,201 نقد لدي البنوك
 9,215 147B10,711  148B11,820  

 
 قروض آجلة وبنوك دائنة -33

 
 

لدى الشركات تسهيالت ائتمانية من بنوك محلية على شكل خطابات ضمان، وخطابات أعتماد، ومرابحات  (أ
إسالمية لتمويل إعتمادات، وعقود صر  أجنبي، وتسهيالت تورق ومرابحة آجلة. إن هذه التسهيالت مضمونة 

اقيات التسهيالت شروطا  محددة تتطلب ضمن مواد أخرى اإلبقاء على بسندات ألمر لصالح البنوك. تتضمن اتف
وحقوق مساهمين وارصدة متعلقة بأطرا  ذات عالقة ضمن حدود معينة مع قيود على توزيعات  معينةمعدالت 
 . األرباح

 
مليون لاير سعودي  21م بمبلغ 7117خالل سنة يتضمن بند القروض طويلة األجل قرض ممنوح للمجموعة  (ب

م متبوعا  بأقساط نص  7111صندوق التنمية الصناعي السعودي. وكان أول قسط مستحقا  في فبراير  من
سنوية، علما  بأن هذا القرض مضمون برهن عقاري لجميع ممتلكات ومعدات مصنع جدة للنسيج والغرض 

روطا  قرض شتمويل التوسعة في مصنع جدة للنسيج ومصانع السجاد. تتضمن اتفاقية ال ومن هذا القرض ه
محددة تتطلب اإلبقاء على معدالت معينة واإلبقاء على المستوى األدنى من المالءة المالية والحد األدنى من 

 السيولة.
 
 

  
 

 ايضاح

 ديسمبر 13
 م7132
 

 ديسمبر 11
 م7116

 "المعدلة" 

يناير  1
 م7116

 "المعدلة" 
      مبالغ مستحقة لبنوك (أ

 417,147 182,787 722,2,1 أ (1) وبنوك دائنة قروض قصيرة األجل
      
      قروض آجلة (ب

 81,268 48,968 313,112 ب  الرصيد القائم 
 (1,267) (821) (311)   الجزء غير المطفأ من أتعاب مؤجلة

 81,111 48,118 311,722   لقرض األجل االرصيد 
ا:  ناقصا

 ةالجزء طويل االجل من قروض األجل
  

(71,737) (12,178) (61,879) 
 19,177 11,191 22,102  (7) اآلجلةالجزء المتداول من قروض 

 411,714 198,177 ,172,22  (7+1) ئنةقروض االجلة وبنوك دا
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م7132يسمبر د 13للسنة المالية المنتهية في 

 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 
 

 
 مزايا الموظفين -37

 التقييم،وفق ا لنتائج  .اكتواريمكتب موجب خطة المنافع المحددة عن طريق تها بابتقييم التزامقامت المجموعة 
 7116يناير  1 ما فيلاير سعودي لالرصدة ك أل  681ولاير سعودي  أل  1,928 قامت المجموعة بتعديل

وتم إجراء التسويات الخاصة بها  تخفيض مطلوبات المجموعةوهو ما يمثل  التوالي،على  7116 ديسمبر 11و
 .(7-72 )إيضاح لاير سعودي أل  181بمبلغ  المتراكمة الخسائر على
 

 :حركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة هي كما يلي
 7132 

 
7116 
 "المعدلة"

 10,270 60,591 يناير طبقا لمعايير المحاسبة السعودية 1لرصيد في ا
 (1,208) (320) (72 تاثير التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي )إيضاح

 11,222 60,735 يناير طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 3الرصيد في 
 0,228 9,060 المصرو  خالل السنة

 (181) (266) إعادة القياس أرباح
 (8,780) (5,920) المسدد خالل السنة للموظفين المنتهي خدماتهم

 11,722 79,553 الرصيد في نهاية السنة

 
 للسنة كما يلي:الموحدة الربح أو الخسارة المصرو  المحمل على قائمة 

 7132 
 

7116 
 "المعدلة"

 4,118 ,1,12 تكلفة الخدمات الحالية
 1,461 3,277 األعباء المالية

 2,768 0,313 الموحدة الربح أو الخسارة التكلفة المحملة على قائمة 

 االفتراضات الرئيسية لألكتوراي كما يلي:
 7132 

 
7116 
 "المعدلة"

 %2 %2 معدل الخصم
 %102 %1 معدل زيادة المرتبات
 سنة 2019 سنة 2327 معدل دوران الموظفين

 
 :محددة هي على النحو التالياللتزامات خطة منافع ل الحساسية على القيمة الحالية إلتحلي
 7132 7132 
 المبلغ النسبة المبلغ النسبة 

     معدل الخصم
 17,772 %1+ 74,116 %1+ الزيادة

 12,711 %1- 78,221 %1- االنخفاض
     المعدل المتوقع للمرتبات

 12,884 %1+ 78,688 %1+ الزيادة
 17,114 %1- 74,184 %1- االنخفاض
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مجموعة السريع التجارية الصناعيةشركة   
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة(الموحدة )إيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية

 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  جميع المبالغ باأل)
 

 ذمم دائنة تجارية -31
ديسمبر  13 

 م7132
 

 م7132ديسمبر  13
 "المعدلة"

 م7132يناير  3
 "المعدلة"

 ينليمردين مح
149B37,219 150B11,222 151B01,700 

 152B2,288 10,020 79,826 موردين خارجيبن
 22,022 153B01,182  154B21,720  

 ذمم دائنة اخريمصروفات مستحقة و -32
 م7132ديسمبر  13 

 
 م7132ديسمبر  13

 "المعدلة"
 م7132يناير  3

 "المعدلة"
 صروفات مستحقةم

155B08,328 156B8,271 157B2,022 
 عمالء دفعات

158B5,793 159B2,278 160B2,222 
 161B2,100 10,712 6,912 اخري

 72,862 162B70,002  163B71,210  

 اة والضرائب المستحقةكالز -30
 

 السنةخالل الربح أو الخسارة ( المحمل على قائمة أ
 موعة على القوائم المالية المستقلة للشركة األم وشركاتها التابعة.للمجوالضرائب يستند مخصص الزكاة 

 
 الحركة خالل السنة (ب

 كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي:
 م7132ديسمبر  13 

 
 م7132ديسمبر  13

 "المعدلة"
 م7132يناير  3

 "المعدلة"
 164B3,237 2,222 165B2,179 الرصيد في بداية السنة

 167B9,111 2,111 2,222 صص خالل السنةالمخ
 168B(7,922) (1,,17) 169B(2,730) مدفوع خالل السنة

  171B8,238 2,727 07,918 الرصيد في نهاية السنة

 والضريبي الوضع الزكويج( 
 للشركة األم وشركاتها التابعة على النحو التالي:والضريبي الوضع الزكوي 

 الصناعية "الشركة األم"شركة مجموعة السريع التجارية  -
 11أنهت الشركة األم وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"( عن جميع السنوات حتى 

مليون لاير  102بفروق زكوية بمبلغ صدر ربط زكوي  7114و 7111من  عاميعن ، و7117ديسمبر 
 7112عن عامي زكاة والدخل، وتم االعتراض على الربط وال يزال تحت الدراسة من الهيئة العامة لل

تم تقديم االقرارات الزكوية والقوائم المالية وصدرت استفسارات من الهيئة العامة للزكاة والدخل،  7116و
 جارى العمل على تجهيزها وتقديمها للهيئة. 

 )ذات مسئولية محدودة( "شركة تابعة" زهوم ستايلذا شركة  -
لاير سعودي وتم  أل  724بمبلغ امة للزكاة والدخل صدر ربط زكوي من الهيئة الع 7117عن عام 

 7111، عن السنوات من راض على الربط وال يزال تحت الدارسة من الهيئة العامة للزكاة والدخلتاالع
أي ربط زكوي من الهيئة العامة تم تقديم االقرارات الزكوية والقوائم المالية ولم يصدر بشأنها  7116حتى 

 للزكاه والدخل.
مجموعة ميلينيوم ويفرز القابضة المحدودة وشركة ملينيوم ويفرز )ذات مسئولية محدودة( شركة  -

 "شركة تابعة"
الشركتان التابعتان مسجلتان في الواليات المتحدة األمريكية. ولم يتم احتساب ضريبة على أي منهما خالل 

 .7116ديسمبر  11السنة حيث تكبدت الشركتان خسائر خالل السنة المنتهية في 
 شركة ملينيوم ويفرز أوروبا "شركة تابعة" -

 الشركة التابعة مسجلة في أوروبا. ولم يتم احتساب ضريبة على الشركة خالل السنة.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة(الموحدة )إيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132 ديسمبر 13للسنة المالية المنتهية في 

 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل

 المبيعات -32
 7132 

 
7116 
 "المعدلة"

 121,222 800,926 مبيعات محلية
 20,272 889,88 مبيعات تصدير

 911,920 175B022,177 

 تكلفة المبيعات -32
 7132 

 
7116 
 "المعدلة"

176B المستخدم من المواد الخام 713,702  177B 28191,8  
 178B12,320 179B44,711 مرتبات ومزايا الموظفين

 180B72,021 181B16,724 (1استهالك )إيضاح 
 182B2,727 183B2,871 الوقود والقوة المحركة

 - ,2,22 نخفاض الى صافي القيمة القابلة للتحققاإل
 184B7,217 185B8,172 قطع الغيار ومستهلكات

 186B77,230 187B47,777 خريأ
 الي مصروفات التشغيلاجم

188B123,7,2 189B279,812 
 190B21,,17 191B(61,617) التغير في رصيد المخزون من اإلنتاج التام وتحت التشغيل

 277,772 192B469,718 

 مصروفات بيع وتوزيع -37
 7132 

 
7116 
 "المعدلة"

 193B7,,,7, 194B18,281 تكلفة الموظفين
 195B32,710 196B74,117 يجارتإ
 197B33,727 198B16,179 فر وانتقاالتس

 199B0,7,0 200B7,911 (1استهالك )إيضاح 
 201B1,271 202B7,741 الدعاية واالعالن
 203B3,710 204B1,119 عمولة المبيعات

 205B7,122 206B1,478 تامين
 207B7,277 208B1,166 منافع
 209B3,27, 210B7,278 صالح وصيانةإ

 211B3,230 212B1,191 مصروفات حكومية
 213B3,703 214B727 اخري

 2,,,12 215B118,774 

 داريةإمصروفات عمومية و -,3
 7132 

 
7116 
 "المعدلة"

 216B70,217 217B77,191 تكلفة الموظفين
 218B3,222 219B1,667 (1استهالك )إيضاح 
 220B3,771 221B1,111 مصروفات بنكية
 222B3,711 223B1,474 اتعاب مهنية

 224B3,121 225B1,179 ركات انترنت وبرامجاشت
 226B3,201 227B1,714  مجلس اإلدارة واللجاناتعاب 

 228B7,312 229B711 مصروفات حكومية
 230B173 231B881 سفر وانتقاالت

 232B301 233B617 منافع
 234B307 235B499 تامين
 236B70 237B712 يجاراتإ

 238B3,22, 239B1,916 أخرى
 240B12,,30 241B41,941 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
  )شركة مساهمة سعودية( 

 
 تتمة(الموحدة )إيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 

 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المتداولة -71

 7132 
 

7116 
 "المعدلة"

 242B2,262 243B1,210 ذمم مدينة تجارية
 244B6,188 245B2,000 ذمم مدينة اخري

 246B2,160 247B12,777 مخزون
 05,507 248B72,822 

 
 اخري إيرادات)مصروفات(  -73

 7132 
 

7116 
 "المعدلة"

 249B8,951 250B1,201 خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 251B(0,059) 252B(1,221) تمبيعات مخلفا

 253B(001) 254B1,211 فروق تقييم عمالت أجنبية
 255B(7,728) 256B7,111 اخريالمصروفات ( يراداتاإل)صافي 

 0,110 257B1,018 

 
 نصيب السهم من الخسائر -77

 
خالل  ئمةاالقعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم الخسارة بقسمة صافي نصيب السهم من الخسائر يتم إحتساب 

 .السنة
 .ال تنطبق على الشركة األم من الخسائرالمخفض ن احتساب نصيب السهم إ

 وتم احتساب نصيب األسهم من خسائر السنة كما يلي:
  
 نصيب السهم من )خسارة( السنة من العمليات المستمرة (أ

 7132 
 

7116 
 "المعدلة"

 (91,176) (22,012) من العمليات المستمرة السنة ةرخسا
 17,211 12,112 متوسط المرجح لعدد األسهم المتاحةال

 (7026) (7,11) نصيب السهم من )الخسارة(

 
 المستمرةغير نصيب السهم من )خسارة( السنة من العمليات  (ب

 7132 
 

7116 
 "المعدلة"

 (69) (31,711) المستمرةغير من العمليات  السنة ةرخسا
 17,211 12,112 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة

 (1011) (1312) نصيب السهم من )الخسارة(

 
 السهم من )خسارة( السنةنصيب  (ج

 7132 
 

7116 
 "المعدلة"

 (96,192) (77,121) السنة ةرخسا
 17,211 12,112 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة

 (7,27) (7,12) نصيب السهم من )الخسارة(
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 ةشركة مجموعة السريع التجارية الصناعي

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 تتمة( )ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية

 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 
 
 )تتمة( نصيب السهم من الخسائر -77

 
 السهم من إجمالي الدخل الشامل األخر للسنةنصيب  (د

 7132 
 

7116 
 "المعدلة"

 (92,994) (77,270) إجمالي الدخل الشامل األخر للسنة
 17,211 12,112 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة

 (7,26) (7,12) نصيب السهم من )الخسارة(

 
 إلتزامات محتملة -71

 
 لدى الشركة إلتزامات محتملة في نطاق دورة أعمالها العادية كما يلي:

 ديسمبر 13 
 م7132
  

 ديسمبر 11
 م7116

 )المعدلة( 

يناير  1 
 م7116

 )المعدلة( 

      
 4,194  2,617  272 خطابات اعتماد

      
 6,182  8,822  0,212 ضمانات بنكية

      
 17,912  797  2,2,0 كمبياالت معززة

 
 عقود اإليجار التشغيليلتزامات إ -72

المعارض ومساكن العمال والمستودعات. وفيما يلي يجار تشغيلي لألراضي وإبرمت الشركة ترتيبات عقود أ

 ديسمبر: 11اإليجارات التي ستدفعها الشركة مستقبال  بحدها األدنى بموجب هذه العقود كما في 

 
 7132 7116 

 "المعدلة"
 17,811 31,720 خالل سنة واحدة

 
 رقام المقارنةأعلى  الجديدة والمعدلة وتعديالت للتقرير الماليتطبيق المعايير الدولية إلعداد  -70

 الجديدة والمعدلة للتقرير الماليتطبيق المعايير الدولية إلعداد 

قرير للتعداد إلمعايير الدولية ولي للاألتطبيق القامت المجموعة بمن القوائم المالية  7كما هو وارد باإليضاح رقم 

 هو للتقرير الماليدولية إلعداد إلى المعايير الالتحول تاريخ إن  الموحدة.المالية القوائم في  المالي

 .م7117يناير  1
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 

 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 الجديدة والمعدلة وتعديالت على ارقام المقارنة )تتمة( للتقرير الماليطبيق المعايير الدولية إلعداد ت -70

 

دولية إلعداد للمعايير ال عداد القوائم المالية طبقا  إوالمطبقة عند  7السياسات المحاسبية الواردة باإليضاح رقم 

 1فتتاحية لقائمة المركز المالي كما في رصدة اإلم واأل7117 ديسمبر 11في  للسنة المالية المنتهية لتقرير الماليا

عداد القوائم المالية قامت المجموعة بإجراء تسويات على األرصدة إعند  تاريخ التحول للمجموعة(.م )7116يناير 

ن. وإليضاح يلمتطلبات المعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانون صدار قوائم مالية لها طبقا  إوالسابق 

التي  تقرير الماليللكيفية التحول من المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين الى معايير الدولية 

 ة وطبقا  وقائمة التدفقات النقدياألخر وقائمة الدخل الشامل الربح أو الخسارة تم تأثير قائمة المركز المالي بها وقائمة 

 ة التحول على القوائم المالية للمجموعة.يتوضيح كيفية تأثير عملللجدول التالي سيتم 
 

 تسويات سنوات سابقة 70-3

 كال من: أثرتم تعديل ارقام المقارنة واالرصدة االفتتاحية للمجموعة ألثبات 

 م:7116يناير  1قائمة المركز المالي الموحدة كما في  -1

ركة ملينيوم ويفرز األوروبية واثبات احتياطي ترجمة شاثبات أثر ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة 

اال  لاير سعودي  1أل  لاير سعودي وتخفيض الخسائر المبقاة بمبلغ  761العمالت األجنبية مدين بمبلغ 

لاير  أل  749نخفاض المطلوبات بمبلغ إلاير سعودي و أل  1,117وانخفاض الموجودات بمبلغ 

 سعودي.

 م:7116ديسمبر  11حدة كما في قائمة المركز المالي المو -7

شركة ملينيوم ويفرز األوروبية واثبات احتياطي ترجمة اثبات أثر ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة 

ل  لاير سعودي أ 7أل  لاير سعودي وزيادة الخسائر المبقاة بمبلغ  741العمالت األجنبية دائن بمبلغ 

لاير  أل  829نخفاض المطلوبات بمبلغ سعودي وإ لاير أل  1,117نخفاض الموجودات بمبلغ إو

 سعودي.

 م:7116 ديسمبر 11المنتهية في للسنة المالية الموحدة األخر والدخل الشامل  الربح أو الخسارةقائمة  -1

أل  لاير  7شركة ملينيوم ويفرز األوروبية بمبلغ ثبات أثر خسائر ترجمة القوائم المالية للشركة التابعة إ

احتياطي ترجمة العمالت األجنبية بمبلغ  وخفضوالخسائر الموحدة  األرباحلة على قائمة والمحمسعودي 

 الموحدة.األخر لاير سعودي والمحملة على قائمة الدخل الشامل  أل  19
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

 م7132ديسمبر  13في  المالية المنتهيةللسنة 

 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 الجديدة والمعدلة وتعديالت على ارقام المقارنة )تتمة( للتقرير الماليتطبيق المعايير الدولية إلعداد  -70

 
 تتمة() سابقةتسويات سنوات  70-3
 م:7116 ديسمبر 11وم 7116يناير  1ائمة المركز المالي الموحدة كما في تلك التسويات على ق أثر يليوفيما 

 7103ايسمبر 60كما في  7103يناير  0كما في   

 بعد التعديل التسويا  قبل التعديل بعد التعديل التسويا  قبل التعديل 

       الموجودات
       موجودات غير متداولة

 725,608 (701) 782,028 675,323 (117) 172,288 صافيوآالت ومعدات،  ممتلكات
والمشروعات زميلة  استثمار في شركات

 77,825 - 77,122 07,862 - 17,118 المشتركة
 600,256 (701) 117,012 687,008 (117) 117,172 إجمالي موجودات غير متداولة

       موجودات متداولة
 650,227 (717) 127,171 822,062 710 122,201 صافي، المخزون

 296 - 201 8,005 - 1,112 مطلوبات من أطرا  ذات عالقة
 032,135 (017) 122,201 027,902 (228) 181,722 صافي ،مدينة تجاريةذمم 

مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة 
 72,265 (11) 72,227 82,865 (12) 12,120 صافي ،مدينة أخرى

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 ةالخسار وأ حالرب

1,121 - 0,628 - - - 

 09,708 (11) 10,700 06,221 (112) 11,282 في حكمهنقد وما 
 317,392 (818) 201,000 272,892 (220) 278,101 إجمالي الموجودات متداولة

 508,891 (1,107) 210,007 0,135,927 (1,002) 1,020,022 إجمالي الموجودات

       المطلوبات وحقوق المساهمين
       حقوق المساهمين

 629,111 - 120,000 629,111 - 120,000 رأس المال
 66,123 - 11,082 66,123 - 11,082 إحتياطي نظامي
 7,722 - 7,722 7,722 - 7,722 إحتياطي عام

إحتياطي فروق ترجمة عمالت أجنبية 
 (780) (711) - (730) (721) - للشركات التابعة

 (012,318) (7) (108,207) (06,232) 1 (11,820) متراكمةخسائر 
 610,902 (711) 101,221 653,769 (708) 122,121 إجمالي حقوق المساهمين

       المطلوبات
       مطلوبات غير متداولة

 69,172 - 10,078 31,275 - 20,872 الجزء غير المتداول –قروض آجلة 
 60,591 - 11,200 69,579 - 10,270 مطلوبات مزايا العاملين

 5,863 - 2,112 78,156 - 71,021 مشتقةأدوات مالية 

 23,808 - 22,111 071,282 - 170,812 إجمالي المطلوبات غير متداولة

       مطلوبات متداولة
 90,822 (071) 07,008 36,721 (221) 21,211 ذمم دائنة تجارية 

 652,622 (117) 128,282 860,708 - 111,711 قروض آجلة وبنوك دائنة
 79,112 (72) 70,011 76,301 (82) 71,222 وذمم دائنة أخريمصروفات مستحقة 

 98,229 - 01,280 75,367 - 72,217 مطلوبات الي أطرا  ذات عالقة
 3,237 - 2,827 8,238 - 1,221 زكاة مستحقة

 963,902 (802) 012,122 997,851 (212) 001,712 إجمالي المطلوبات متداولة

 307,567 (802) 211,221 326,662 (212) 221,082 إجمالي المطلوبات 
  508,891 (1,107) 210,007 0,135,927 (1,002) 1,020,022 المطلوبات وحقوق المساهمين إجمالي
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 ( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية

 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 
 

 الجديدة والمعدلة وتعديالت على ارقام المقارنة )تتمة( للتقرير الماليتطبيق المعايير الدولية إلعداد  -70
 

 تتمة() سابقةتسويات سنوات  70-3

 

لمنتهية في اللسنة المالية الموحدة  األخر والدخل الشامل الربح أو الخسارةويات على قائمة تلك التس أثر يليوفيما 

   :م7116 ديسمبر 11

 
 

 بعد التعديل تسويا  قبل التعديل

  932,677 (821)  028,120  المبيعات

 (832,270)  201 (122,177)  تكلفة المبيعات

 52,310 (127)  28,221  إجمالي الربح
 (012,062) 111 (108,728)  بيع وتوزيعفات مصرو

 (81,992)  22 (10,201)  عمومية وإدارية مصروفات 
 (73,232)  - (72,822)  انخفاض في القيمة، بالصافي

 (8,962)  (08) (1,180)  أخري مصروفات

 (20,852) (1) (81,120)  الخسارة من العمليات
  08,392 - 11,202  ت المالية المشتقةلألدوا العادلةالتغير في القيمة أرباح 

والمشروعات  زميلةحصة الشركة في )خسائر( شركات 
 (7,829)  - (7,120)  المشتركة

 (05,691)  - (12,100)  أعباء مالية

 (22,333) (1) (88,221)  الخسارة قبل الزكاة

 (3,111)  - (2,000)  الزكاة

 (58,333) (1) (21,221)  ستمرة بعد الزكاة من العمليات الم السنةخسارة 
     غير المستمرة العمليات 

 (35)  - (22)  بعد الزكاة من العمليات غير المستمرة  السنة)الخسارة( 

 (58,269) (1) (21,217)  السنةخسارة 

     الدخل الشامل االّخر
البنود التي يعاد تصنيفها في وقت الحق للربح أو 

     اة(الخسارة )صافي بعد الزك
للشركات جنبية العمليات األالعملة من  فروق ترجمة

 71 70 -  التابعة

البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت الحق للربح أو 
 71 70   الخسارة )صافي بعد الزكاة(

 - - -  تقديرات اإلكتوارى

البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت صافي الدخل من 
 - - -  صافي بعد الزكاة(الحق للربح أو الخسارة )

 71 70    -  خسارة من الدخل الشامل االخر

 (58,209) 12 (21,217)  )صافي بعد الزكاة( للسنةاألخر جمالي الدخل الشامل إ
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

 م7132ديسمبر  13في  ة المنتهيةللسنة المالي

 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 
 
 الجديدة والمعدلة وتعديالت على ارقام المقارنة )تتمة( للتقرير الماليتطبيق المعايير الدولية إلعداد  -70

 
  للتقرير الماليمعايير الدولية إلعداد التطبيق األول لل 70-7

ا قائمة المر  )مرحلة التحول( للتقرير الماليللمعايير الدولية  كز المالي الموحدة طبقا
 7103ايسمبر 60كما في  7103يناير  0كما في   

األرصدة طبقا   
 المحاسبةللمعايير 

السعواية 
 (المعدلة)

تأثير اعتماا 
المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

األرصدة طبقا 
للمعايير الدولية 
 للتقرير المالي

األرصدة طبقا 
للمعايير المحاسبة 

السعواية 
 )المعدلة(

تأثير اعتماا 
المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

األرصدة طبقا 
للمعايير الدولية 
 للتقرير المالي

        الموجودات
        موجودات غير متداولة
 725,608 - 782,111 675,323 - 172,222  صافي ،ممتلكات وآالت ومعدات

 شقيقة شركاتثمار في است
 والمشروعات المشتركة

 
17,118 - 07,862 77,122 - 77,825 

 600,256 - 111,221 687,008 - 117,111  إجمالي موجودات غير متداولة
        موجودات متداولة

 650,227 - 121,887 822,062 - 128,118  الصافي، المخزون
 296 - 201 8,005 - 1,112  مطلوبات من أطرا  ذات عالقة

 032,135 - 122,022 027,902 - 187,018  صافي ،مدينة تجاريةذمم 
مدفوعة مقدما وأرصدة مصروفات 
 صافيمدينة أخرى، 

 
12,112 - 82,865 72,212 - 72,265 

من  أصول مالية بالقيمة العادلة
 ةوالخسار ربحالخالل 

 
1,121 - 0,628 - - - 

 09,708 - 10,711 06,221 - 11,820  في حكمهنقد وما 
 317,392 - 207,202 272,892 - 272,108  إجمالي الموجودات متداولة

 508,891 - 211,100 0,135,927 - 1,022,027  إجمالي الموجودات

        المطلوبات وحقوق المساهمين
        حقوق المساهمين

 629,111 - 120,000 629,111 - 120,000  رأس المال
 66,123 - 11,082 66,123 - 11,082  ظاميإحتياطي ن

 7,722 - 7,722 7,722 - 7,722  إحتياطي عام
إحتياطي فروق ترجمة عمالت 

 للشركات التابعةأجنبية 
 

(721) - (730)  (711) - (780) 
 أ متراكمةخسائر 

(11,822) 1,208 (00,515) (108,201) 281 
(012,576

) 
 617,055 281 101,018 652,056 1,208 122,710  إجمالي حقوق المساهمين

        المطلوبات
        مطلوبات غير متداولة

 69,172 - 10,078 31,275 - 20,872  الجزء غير المتداول –قروض آجلة 
 60,735 (281) 11,200 66,532 (1,208) 10,270 أ مطلوبات مزايا العاملين

 5,863 - 2,112 78,156 - 71,021  األدوات المالية المشتقة

 29,266 (281) 22,111 002,225 (1,208) 170,812  إجمالي المطلوبات غير متداولة
        :مطلوبات متداولة
 90,822 - 01,182 36,721 - 21,720  ذمم دائنة تجارية 

 652,622 - 128,122 860,708 - 111,711  قروض آجلة وبنوك دائنة
ذمم دائنة مصروفات مستحقة و

 أخرى
 

71,210 - 76,301 70,002 - 79,112 
 98,229 - 01,280 75,367 - 72,217  مطلوبات الي أطرا  ذات عالقة

 3,237 - 2,827 8,238 - 1,221  زكاة مستحقة
 963,902 - 012,018 997,851 - 007,120  إجمالي المطلوبات متداولة

 307,790 (281) 217,217 320,625 (1,208) 221,112  إجمالي المطلوبات 
المطلوبات وحقوق  إجمالي

 المساهمين
 

1,022,027 - 0,135,927 211,100 - 508,891  
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية

 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 الجديدة والمعدلة وتعديالت على ارقام المقارنة )تتمة( للتقرير الماليتطبيق المعايير الدولية إلعداد  -70

 
 )تتمة( للتقرير الماليالتطبيق األول للمعايير الدولية إلعداد  70-7

 )مرحلة التحول( للتقرير الماليللمعايير الدولية الموحدة طبقا األخر والخسائر والدخل الشامل  األرباحقائمة 
 م7132ديسمبر  13المنتهية في لسنة المالية ل

 

األرصدة طبقا  

المحاسبة معاير ل

 السعواية

 (المعدلة)

تأثير اعتماا 

المعايير الدولية 

 للتقرير المالي

األرصدة بعد 

اعتماا المعايير 

للتقرير الدولية 

 المالي

  022,177 -  022,177  المبيعات

 (122,708)  (182) (128,271)  تكلفة المبيعات

 28,111 (182) 28,201  إجمالي الربح

 (108,271)  (082) (108,112)  بيع وتوزيعمصروفات 

 (10,211)  (182) (10,002)  عمومية وإدارية مصروفات 

 (72,822)  - (72,822)   انخفاض في القيمة

 (1,018)  - (1,018)   أخري مصروفات

 (87,208) (1,120) (81,128)  الخسارة من العمليات

  11,202 -  11,202  لألدوات المالية المشتقة العادلةالتغير في القيمة أرباح 

 (7,120)  - (7,120)   ومحاصة شقيقةحصة الشركة في )خسائر( شركة 

 (12,100)  - (12,100)   أعباء مالية

 (20,172) (1,120) (88,222)  الخسارة قبل الزكاة

 (2,000)  - (2,000)   السنة الزكاة

 (22,172) (1,120) (21,222)  بعد الزكاة من العمليات المستمرة  السنةخسارة 

     غير المستمرة العمليات 

 (22)  - (22)   بعد الزكاة من العمليات غير المستمرة  السنة)الخسارة( 

 (22,120) (1,120) (21,210)  السنةخسارة 

     الدخل الشامل االّخر

البنود التي يعاد تصنيفها في وقت الحق للربح أو 
 الخسارة )صافي بعد الزكاة(

 
  

 

 70 - 70  عةللشركات التابالعمليات االجنبية العملة من  فروق ترجمة

البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت الحق للربح أو 
 الخسارة )صافي بعد الزكاة(

 
70 - 70 

     تقديرات اإلكتوارى

البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت صافي الدخل من 
 الحق للربح أو الخسارة )صافي بعد الزكاة(

 
- 181 181 

 701 181 70  ربح من الدخل الشامل االخر

 (20,221) (1,722) (21,210)  )صافي بعد الزكاة( للسنةجمالي الدخل الشامل إ
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سريع التجارية الصناعيةشركة مجموعة ال  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية

 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 

 ديالت على ارقام المقارنة )تتمة(الجديدة والمعدلة وتع للتقرير الماليتطبيق المعايير الدولية إلعداد  -70

 
 )تتمة( للتقرير الماليالتطبيق األول للمعايير الدولية إلعداد  70-7

 إيضاحات حول التسويات

 مزايا العاملين ,3تطبيقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  -أ

خارجي  من السياسات المحاسبة يتم تقيم مكافأة نهاية الخدمة عن طريق اكتوارى 7لإليضاح رقم  طبقا  

 االفتراضات المستخدمة في اعداد التقرير: يليمستقل وفيما 

 7132ديسمبر  13 7132يناير  3 االفتراضات

 %2 %2 معدل الخصم

 %102 %102 معدل زيادة المرتبات

 %701 %7072 معدل التضخم

 سنوات 2019 سنوات 2011 الفترة

 عدل الخدمةأساس م على أساس معدل الخدمة على معدل دوران الموظفين

 %1072 %1072 معدل الوفيات

 

كتوارية ضمن والخسائر اال األرباحمزايا العاملين يتم ادراج  19وتطبيقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

 .الموحدة قائمة الدخل الشامل األخر

 الموحدة:بيان بالتسويات التي تأثرت بها القوائم المالية  يليوفيما 

 بيــــان

المالي كما في قائمة المركز 

 7116يناير  1

قائمة المركز المالي كما في 

 7116ديسمبر  11

والخسائر  األرباحقائمة 

 والدخل الشامل

ة المنتهي األخر للسنة المالية

 م7116ديسمبر  11في 

 1,777 (681) (1,928) مطلوبات مزايا العاملين

 - 681 1,928 الخسائر المبقاه

 181 - - تقديرات االكتوارى

 (487) - - لفوائد المحملة على تكلفة المبيعاتا

الفوائد المحملة على مصروفات البيع 

 والتوزيع

- - 

(287) 

الفوائد المحملة على المصروفات 

 اإلدارية والعمومية

- - 

(186) 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 تتمة(ة )الموحدإيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية
 خال  ذلك( ما لم يذكرجميع المبالغ باألل  لاير سعودي ) 

 

 معلومات قطاعات األعمال - 72

 كالتالي:وهي نشاطان رئيسان ن أنشطة المجموعة إدارة، من وجهة نظر اإل

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 

/  إجمالي الربح

  المبيعات تكلفة المبيعا  (الخسارة)

 األرضيات  211,122 (22,,173) ,,317,1

 أخري 21,770 (,311,72) (11,102)

 اإلجمالي 011,023 (277,772) 27,120

 

 م7116ديسمبر  11المنتهية في  للسنة المالية

إجمالي الربح / 

  المبيعات تكلفة المبيعات )الخسارة(

 األرضيات 461,176 (129,799) 111,177

 أخري 116,996 (119,919) (7,911)

 اإلجمالي 267,177 (469,718) 98,114

    

 
 العمليات غير المستمرة -72
 

مليون لاير  1407فرز أوروبا بقيمة ي، باعت المجموعة أصولها في شركة ميلينيوم و7117خالل شهر يونيو 
. باإلضافة إلى ذلك، قرر راءات القانونية المطلوبة لذلكتم اإلنتهاء من كافة اإلج 7118وفي يناير  سعودي

لية محدودة المملوكة بنسبة ومريكا ذات مسؤأفيرز يمجلس إدارة المجموعة إغالق شركته التابعة ميلينيوم و
وتعمل إدارة المجموعة على إنهاء كافة اإلجراءات القانونية والضريبية المطلوبة من قبل المجموعة  111٪

 تمثل الخسائر التالية من العمليات المتوقفة: .غالقلعملية اإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للسنة المالية 
 ديسمبر 13المنتهية في  

 

 م7132
 

 م7116
 )المعدلة(

 10,208 72,715 المبيعات

 )17,211( (60,857) تكلفة المبيعات

 8,071 (8,726) الربح)الخسارة( /  إجمالي

 )2,111( (7,151) بيع وتوزيعمصروفات 

 )1,221( (6,752) عمومية وإدارية مصروفات 

(712) (6,255) خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات  

 7,211 (638) أخري مصروفات

 )22( (06,266) )الخسارة( من العمليات

 - - الضرائب

 (22) (06,266) السنة صافي )خسارة(
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 عودية( )شركة مساهمة س

 
 تتمة(الموحدة )إيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132ديسمبر  13في  للسنة المالية المنتهية

 )جميع المبالغ باألل  لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك( 

 

 إدارة المخاطر المالية -77
 تعرض أنشطة المجموعة للمخاطر المالية مع استخدام لألدوات المالية التالية: 

 ان.مخاطر االئتم -

 مخاطر السيولة. -

 مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صر  العمالت األجنبية(.  -
ة على التنبؤ باألسواق المالية ويركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على المناطق التي يندر القدر

 .موعةسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للمجتو
 

 األدوات المالية تصنيف  77-3
ديسمبر  13 

7132 
 

ديسمبر  11
7116 
 "المعدلة"

يناير  1
7116 
 "المعدلة"

    موجودات مالية بالتكلفة المستهلكة
  187,018  122,022  028,952 ذمم مدينة تجارية
 10,122 18,201 05,525 ذمم مدينة اخري

 1,112 201 671 مستحق من أطرا  ذات عالقة
 11,820 10,711 9,215 نقد وما في حكمه

 710,882 701,210 711,203 اجمالى األصول المالية
    مطلوبات مالية بالتكلفة المستهلكة

 61,771 21,487 77,377 ذمم دائنة تجارية
 79,617 24,782 23,101 المستحق الطرا  ذات عالقة
 411,714 198,177 ,172,22 قروض الجل وبنوك دائنة

 61,879 12,178 2,,,71 الجزء المتداول –قروض الجل 
 71,611 72,117 72,217 ذمم دائنة اخري

 618,222 264,684 070,272 اجمالى المطلوبات المتداولة

يناير  1فيما عدا رصيد  والخسارةأالربح قائمة  خاللبالقيمة العادلة من  ةمالي مطلوباتليس لدى المجموعة أي 
 .أل  لاير سعودي 1,171لغ بأو الخسارة بم ية بالقيمة العادلة من خالل الربحد لألصول المالم يوجد رصي7116

 
 مخاطر االئتمان77-7-3
 ا ألطرا لم تلتزمإذا  المركز المالي يخرتا في بها ا العترا سيتم لتيا لمحاسبيةا رةلخساا نالئتماا مخاطر تمثل

حد من تعرضها لمخاطر االئتمان. الحد األقصى للتعرض لمخاطر سياسات لل المجموعة. تطبق لتعاقدا بتنفيذ االخرى
 هو كما يلي: المركز المالياالئتمان في تاريخ 

ديسمبر  13 
7132 
 

ديسمبر  11
7116 
 "المعدلة"

يناير  1
7116 
 "المعدلة"

    موجودات مالية
  187,018  122,022  028,952 ذمم مدينة تجارية
 11,820 10,711 9,215 نقد وما في حكمه
 10,122 18,201 05,525 ذمم مدينة أخرى

 711,222 700,282 711,653 المالية إجمالي الموجودات
    مالية المطلوبات

 21,720 01,182 22,022 ذمم دائنة تجارية
 10,712 2,100 6,912 ذمم دائنة اخري

 127,011 111,100 682,932 قروض الجل وبنوك دائنة
 020,012 120,012 881,736 لماليةا المطلوباتإجمالي 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 تتمة(الموحدة )إيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 

 )جميع المبالغ باألل  لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك( 

 

 تتمة() إدارة المخاطر المالية -77

 

 مخاطر االئتمان )تتمة(77-7-3
ا لعالقات المجموعة طويلة األ  الماليمركزها لعتبار اإلفي  خذاألمع األطرا  المقابلة وبعد  جلنظر 

ثناء تجاه المجموعة باست هملتزاماتإالوفاء ببعدم تلك األطرا  عدم قيام المجموعة إدارة ال تتوقع  ،للعمالء
 .مشكوك فيهاالديون التجارية التي تعتبر 

مخاطر االئتمان من خالل مراقبة تصني  الجدارة االئتمانية للعمالء الحاليين  فىإدارة المجموعة تركز 
عند مراقبة . التجارية من الذمم اعمار الديونبشكل ربع سنوي ومن خالل المراجعة الشهرية لتحليل 

فين على تصني  العمالء المصن يتم ية.مانخصائص االئتلالعمالء وفق ا ل مخاطر ائتمان العمالء، يتم تجميع
افقة إال بمو اجلة، وال يتم إجراء مبيعات الذين ال يتم التعامل معهم"مخاطر عالية" على قائمة العمالء  مأنه

ا أومجلس اإلدارة،   .يتم الدفع مقدم 
لديون التجارية ا اعمارإن . ما وي 181ن مر قائمة ألکثت کانإذا كعمالء مستحقة ينة دلمم امذل  اتصنيم ت

 :هي كما يلي المركز الماليكما في تاريخ 
  األرصدة المستحقة   

الرصيد  

  غير مستحق المستحق

181-563 

 يوم

الى  سنةمن 

 المخصص ةسن 5أكثر من  سنوات 5

 61,019 65,799 07,752 75,569 076,709 718,216 7112ذمم مدينة تجارية 

 71,702 11,281 11,818 12,281 177,221 120,722 6102ذمم مدينة تجارية 

 

رى تذات التصني  االئتماني كبير. تقتصر المعامالت المصرفية على فروع البنوك المحلية والدولية 
 اإلدارة أن الرصيد المتبقي لدى البنوك والمؤسسات المالية بدون تصني  رسمي هو مؤسسات مالية عالية

 ية.االئتمان الجدارة
 

 ولةمخاطر السي 77-7-7
 

المرتبطة  اتهاامتزإلوفاء بفي ال اتبلصعومن االمجموعة التي تواجها مخاطر السيولة هي مخاطر 
كافية  ولةسير يفتو دارةاإل حاولبات السيولة على أساس منتظم وتلتزامات المالية. يتم مراقبة متطلباإل

 للوفاء بأي التزامات عند ظهورها.
 

ا ما يكفي من السيولة لتتمكن من الوفاء بإن سياسة المجموعة هي التأكد من أن ل ند لتزاماتها عإديها دائم 
إلى الحفاظ على أرصدة نقدية )أو تسهيالت متفق عليها( للوفاء  تسعي الهد ،استحقاقها. ولتحقيق هذا 

ا إلى الحد من مخاطر السيولة من  11بالمتطلبات المتوقعة لفترة ال تقل عن  ا. تسعى المجموعة أيض  يوم 
د وباإلضافة الى عق ،( على جزء من قروضها طويلة األجلالتدفقات النقديةتحديد أسعار الفائدة ) لخال

 في قسم "مخاطر أسعار الفائدة" أدناه. عرضةسيتم هو ما و التحوط لمواجهة التغير في أسعار الفائد
ا  17لمدة المستقبلية  ةالنقدي اتالتدفقإدارة المجموعة مجلس  يتم العرض على على أساس شهري شهر 

باإلضافة إلى معلومات عن األرصدة النقدية. في نهاية السنة المالية، أشارت هذه التوقعات إلى أن 
كافية للوفاء بالتزاماتها في ظل جميع الظرو  المتوقعة  نقديةالمجموعة تتوقع أن يكون لديها موارد 

 .االئتمانية تتسهيالالفى حالة العجز في السيولة تعتمد اإلدارة بشكل معقول و
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 تتمة(الموحدة )إيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 

 )جميع المبالغ باألل  لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك( 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -77
 

 )تتمة( مخاطر السيولة 77-7-7
 

لها التسهيالت شركة . كل الشركةالخزانة ب دارةإمركزي ا من خالل  لكل شركةتتم إدارة مخاطر السيولة 
 .التي تحتاجها الشركة بناء على الخطة المستقبلية التسهيالت، ومقدار مستقلةخزانة ئتمانية ولها إدارة اإل

اإلدارة  مجلسعليها من قبل  الموافقةويتم  ل شركة على حديكعلى أساس  الخطة المستقبليةيتم تحديد 
، االمة التابعة للشركالشركات مسبق ا، مما يمكن من توقع متطلبات الشركة النقدية. عند الحاجة إلى زيادة 

 .ماأل إدارة الشركةمجلس طلب الموافقة من تقديم  يتم
جارية تذمم دائنة حالي من التسهيالت البنكية. تتكون المطلوبات المالية الجارية للمجموعة من الجزء ال

الل خ المطلوباتاألخرى. من المتوقع تسوية هذه  المطلوباتالمستحقة الدفع والمصروفات المستحقة و
ا من تاريخ  17  ، وتتوقع المجموعة توفر أموال كافية للقيام بذلك.المركز الماليشهر 

لتعاقدية امالية للمجموعة استنادا  إلى المدفوعات النقدية يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق المطلوبات ال
 :غير المخصومة

 
الرصيد 
 المستحق

التدفقات 
النقدية 
 التعاقدية

 1اقل من 
 شهور

شهور  1من 
 شهر 37الى 

من سنة الى 
 سنوات 0

      7132ديسمبر  13
 313,100 372,022 210,,33 127,022 148,267 قروض وبنوك دائنة

 11,713 11,7,7 71,2,0 77,377 88,188 تجارية ذمم دائنة

 - - 32,222 32,222 14,674 مصروفات مستحقة

 - 37,222 - 37,222 17,764 ذمم دائنة أخرى

جمالى المطلوبات المالية غير إ
 310,302 323,731 302,712 222,3,1 464,191 المخصومة

 7132ديسمبر  13
 "المعدلة"

     

 81,747 149,498 711,662 111,100 411,412 قروض وبنوك دائنة

 71,972 8,226 71,116 01,182 21,487 ذمم دائنة تجارية

 مصروفات مستحقة
258B8,974 259B8,271 260B8,271 - - 

 - 12,081 - 12,081 16,181 ذمم دائنة أخرى

جمالى المطلوبات المالية غير إ
 107,122 121,112 711,020 002,822 219,899 المخصومة

 
 لعمولةاعلى أساس متوسط أسعار  مع إضافة هامش يتم احتسابهفقات النقدية التعاقدية م تحديد التدت

إدارة  اللالسيولة من مصدرها الخاص من خ ستقوم المجموعة بإدارة مخاطرالمرجح برصيد القروض. 
 181 :7116) ونملي 181 ي نهاية السنة، لدى المجموعة موجودات سائلة قدرها. أرأس المال العامل

  .(سعوديمليون لاير 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 تتمة(الموحدة )إيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 

 )جميع المبالغ باألل  لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك( 

 

 )تتمة( ليةإدارة المخاطر الما -77
 

 مخاطر السوق 77-7-1
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار صر  
العمالت األجنبية وأسعار األسهم على دخل المجموعة أو قيمة موجوداتها من األدوات المالية بسبب التقلبات 

لهد  من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر إن ا. في قيمة األدوات المالية ذات الصلة
 .السوق ضمن حدود مقبولة مع تحسين العوائد

 
 مخاطر القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدية

لتدفقات النقدية هي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير التقلبات في امخاطر القيمة العادلة ومخاطر 
لمجموعة لمخاطر سعر ض اتتعر. والتدفقات النقدية للمجموعة كز الماليئدة على المرأسعار الفائدة السا

 التسهيالتولبنك امن   لمكشوا علىسحب ال وهيئد التي تحمل فوت المطلوبادات والموجواعلى ة لفائدا
في  ى تحد اإلدارة من مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة من خالل مراقبة التغيراتألخروض القروا نكيةلبا

التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية ومخاطر القيمة  دارة. تتابع اإلأسعار الفائدة
 . العادلة للمجموعة ليست كبيرة

 
و ه إن الذمم المدينة والذمم الدائنة للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما

القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية  تتأثرحيث ال  ،7 رقم لدولي للتقرير الماليمحدد في المعيار ا
  .فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة العادلة وبالتالي،. بسبب تغير في أسعار الفائدة بالسوق

 
 تحليل الحساسية

 ميعاد ذاتلمطلوبات المالية باالموجودات المالية  مقابلةتنشأ الحساسية تجاه مخاطر أسعار الفائدة من عدم 
 ة.أو تتكرر في فترة معين استحقاق واحد

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب 
ت لعمال  اصرر سعات ألمجموعة لتقلباض اعرال تت. التغيرات في أسعار صر  العمالت األجنبية

دي لسعول السنة بالريال الهامة للمجموعة خالت المعامالاجميع أن حيث ، النشاط المعتادل ألجنبية خالا
صر  ألمريكي منذ ر االوبالدد لمحدارية مرتبطة بالرصيد هال توجد مخاطر جووألمريكي ر االولدوا

ر عرض المجموعة لمخاطر العمالت الناشئة عن العمالت ال يعتب. اللاير السعودي إلى الدوالر األمريكي
ا جوهري ا تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت على المدينين . غير المرتبطة بالدوالر األمريكي أمر 

 إن إجمالي التعرض لمخاطر العمالت. األجانب والدائنين التجاريين األجانب باليورو والجنيه اإلسترليني
 .ارير غير جوهرياألجنبية في تاريخ التق

 
 القيم العادلة لألدوات المالية 77-7-2

ام في معاملة التز تحويل لسدادالسعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو القيمة العادلة لالدوات المالية تمثل 
ا متتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد و. منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس

ارية دائنة تج ذممالذمم المدينة وبعض الموجودات األخرى، بينما تتكون المطلوبات المالية من و في حكمه
ال تختل  القيم العادلة لألدوات المالية بشكل . وبعض المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

 .جوهري عن قيمها الدفترية
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 ( )شركة مساهمة سعودية

 
 تتمة(الموحدة )إيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132ديسمبر  13للسنة المالية المنتهية في 

 )جميع المبالغ باألل  لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك( 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -77

 

 إدارة مخاطر رأس المال 77-7-0
ظ على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة تتمثل أهدا  المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفا

من  .مستمرة، بحيث يمكنها االستمرار في الحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال
أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة الحصول على / سداد التمويل من / إلى 

 .المؤسسات المالية
 

 مراقبة مستويات اللالمجموعة مخاطر رأس المال من خفي الصناعة، تدير  لشركات المثيلةاوتماشي ا مع 
حتساب يتم ا. المستقبلية وتوقعات المساهمين اتستثماراالها السائلة مع مراعاة متطلبات ديونها وأصول

جمالي من يتكون رأس المال اإل. التمويل طويل األجل والقروض قصيرة األجل اجماليالديون على أنها 
تحت بند "رأس المال واالحتياطيات" وصافي الدين  المركز الماليحقوق المساهمين كما هو موضح في 

 11المعلومات الرئيسية المتعلقة بإدارة مخاطر رأس المال للمجموعة كما في  .)صافي النقد وما يعادله(
 :كانت على النحو التالي 7116 يناير 1و 7116و 7117ديسمبر 
 

بر ديسم 13
7132 

ديسمبر  13
7132 

 "المعدلة"

يناير  3
7132 

 "المعدلة"

 227,491 216,218 211,468 جمالى الديونإ
 (11,871) (12,714) (2,819) يخصم: النقد وما في حكمه 

 017,271 073,112 ,010,20 صافي الديون
 198,191 117,199 711,774 جمالى حقوق الملكيةإ
 12,731, 771,011 211,,23 الموظفجمالى راس المال إ

 %02301 %21311 %21 نسبة الديون

 
 المقارنة أرقام-,7

 الحالية. السنةالسابقة لتتوافق مع العرض  السنةأعيد تصني  بعض أرقام 
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