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 تقرير مراجع الحسابات المستقل
 

 إلى / السادة مساهمي شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية الموحدة القوائم مراجعة عن تقرير

 
 الرأي
)"الشركة"( والشركات التابعة لها  -سعودية شركة مساهمة  - الموحدة لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية المالية القوائم راجعنا لقد

م، والقوائم الموحدة للربح أو 2019ديسمبر  31 في المالي الموحدة كما المركز قائمة تشمل والتي )يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"(،
 مع القوائم المرفقة واإليضاحات التاريخ، ذلك في المنتهية للسنة النقدية المساهمين، والتدفقات حقوق في والتغيرات الشامل الخسارة والدخل
  .الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى المحاسبية للسياسات ملخص ذلك في بما المالية الموحدة،

 
ديسمبر  31في  كما المالي الموحد للمجموعة الجوهرية، المركز الجوانب جميع من بعدل تعرض الموحدة المرفقة المالية القوائم فإن رأينا، وفي

في  المعتمدة المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا   التاريخ، ذلك في المنتهية النقدية الموحدة للسنة الموحد وتدفقاتها المالي م وأدائها2019
 القانونيين. للمحاسبين الهيئة السعودية اعتمدتها التي األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية، العربية المملكة

 
 الرأي أساس
 في توضيحها تم المعايير تلك بموجب ن مسؤوليتناإ .العربية السعودية المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولية للمعايير وفقا   بالمراجعة قمنا لقد
 المهنة وآداب سلوك وفقا  لقواعد المجموعة عن مستقلون ونحن .تقريرنا الموحدة" في المالية القوائم مراجعة حول "مسؤوليات المراجع قسم

 كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا  لتلك المالية الموحدة، للقوائم الصلة بمراجعتنا ذات السعودية العربية المملكة في المعتمدة
 أساس إلبداء رأينا. لتوفير ومناسبة كافية عليها حصلنا التي المراجعة أدلة أن ونعتقد القواعد.

 
 الجوهري المتعلق باالستمراريةعدم التأكد 

السنة ن بلوغ خسائر ألى إالمالية الموحدة والذي يشير حول القوائم  (31)يضاح رقم لى اإلإ، نلفت االنتباه رأينادون ان يعد ذلك تحفظا  على 
 32.4م مبلغ 2019 ديسمبر 31كما بلغت الخسائر المتراكمة كما في  سعوديمليون لاير  117,95م مبلغ 2019 ديسمبر 31المنتهية في 
أخرى المشار اليها في االيضاح  أمور مع إلى جنب جنبا   الظروف، أو األحداث ، تلكالمجموعة من رأس مال %49بنسبة  سعوديمليون لاير 

 اإلستمرارية لمبدأ وفقا على االستمرار المجموعة قدرة مستمرة. إن البقاء كمنشأة على المجموعة قدرة بشأن وجود شكا   إلى تشير ،(31)رقم 
اقترح مجلس إدارة الشركة للعرض على المساهمين وكإجراء تصحيحي فقد العمليات المستقبلية.  ربحية وعلى الكافي التمويل على تعتمد

في اجتماع الجمعية العامة غير قرر المساهمين و ،مليون لاير سعودي 112.66المجموعة بمبلغ راس مال  بزيادةوالجمعية العامة غير العادية 
مليون لاير  178.16لى إمليون لاير سعودي  65.5م بالموافقة على زيادة راس المال من 2020 يناير 22بتاريخ العادية للمجموعة المنعقد 

على  خطة عمل تركز لمجموعة وتطبيقلهيكلة الإعادة للمجموعة لرفع المالئة المالية للمجموعة من خالل  يسعودي وذلك كتوجه استراتيج
م تم استكمال إجراءات زيادة راس المال وتم اإلعالن عن نتائج فترة الطرح وتم استكمال 2020فبراير  16ة، وبتاريخ أنشطتها الرئيسي

ند االخذ في االعتبار (، وع32) رقم يضاحاإلم 2020فبراير  24اإلجراءات النظامية وتعديل السجل التجاري بقيمة راس المال الجديد بتاريخ 
تم دعوة المساهمين النعقاد لى ذلك إ باإلضافة ،%18بذلك تصبح نسبة الخسائر المتراكمة لراس المال بعد الزيادة نسبة زيادة رأس المال، 

ربحية المجاالت إضافة أنشطة جديدة للمجموعة كخطة مستقبلية لتنوع للموافقة على  م2020 ابريل 26بتاريخ الجمعية العامة غير العادية 
ن القوائم المالية إويري مجلس إدارة المجموعة  ،لذلك تم اعدد القوائم المالية الموحدة بفرض ان المجموعة مستمرة في نشاطهاللمجموعة. 

 بهذا يتعلق فيما رأينا تعديل يتم ولم اإلستمرارية. لمبدأ وفقا االستمرار من المجموعة تمكن عدم حالة في تنتج قد تعديالت اية الموحدة ال تشمل
 .األمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل )تتمة(
 

 إلى / السادة مساهمي شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( الموحدةالمالية  القوائم مراجعة عن تقرير

 
 للمراجعة الرئيسية األمور

 للسنة الموحدة المالية للقوائم مراجعتنا عند البالغة لها األهمية المهني، حكمنا بحسب كانت، التي األمور تلك هي للمراجعة الرئيسة ان األمور
 .األمور تلك في منفصال رأيا   ولم نقدم فيها، رأينا تكوين وعند ككل، الموحدة المالية للقوائم مراجعتنا سياق في هذه األمور تناول تم وقد .الحالية

 بالنسبة إلى كل أمر مدرج أدناه، فإن وصفنا لكيفية معالجة مراجعتنا لهذا األمر موضح أدناه:
 

 كيفية معالجة هذا االمر  أمور المراجعة الرئيسية

 مبيعات  –االعتراف باإليرادات 

إيرادات المجموعة  صافيبلغت  2019ديسمبر  31كما في 
ألف لاير  401,052: 2018ألف لاير سعودي ) 232,351
 سعودي(.

 يعتبر االعتراف باإليرادات من أمور المراجعة الرئيسية بسبب:
 كبر حجم المعامالت. -
تفترض المعايير المهنية للمراجعة أن هناك مخاطر جوهرية  -

 تتعلق بتحقق االيراد.
توضح السياسة المحاسبية للمجموعة كيفية تحقق االيراد كما تم ذكره 

 .19رقم  باإليضاحوتم عرض تحليل اإليرادات  3رقم  باإليضاح

 لقد قمنا باإلجراءات التالية فيما يتعلق باإلعتراف اإليرادات:

  تقييم التصميم والتنفيذ واختبار مدي فعالية وكفاءة نظم الرقابة
 ذات الصلة بدورة اإليرادات،

  اختبار النظم العامة لتكنولوجيا المعلومات والرقابة الرئيسية
 لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة باالعتراف باإليرادات،

  فحص حركة اإليرادات التي تمت في نهاية العام لتقييم ما إذا
 كان قد تم االعتراف باإليراد في الفترة الصحيحة،

 .إجراء اختبارات الفحص المستندي واإلجراءات التحليلية 

 تقييم المخزون 

رصيد المخزون مبلغ صافي لغ ب 2019ديسمبر  31كما في 
ألف لاير  240,924: 2018ألف لاير سعودي ) 164,065
 سعودي(.

يعتبر وجود وتقييم المخزون من األمور الرئيسية للمراجعة بسبب ما 
 يلي:

  .لدى المجموعة مستوي عالي من المخزون في نهاية العام 

  أو ، يتم تقييم المخزون بالتكلفة 3باإلشارة إلى االيضاح رقم
صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ويتم تحديد التكلفة باستخدام 
طريقة المتوسط المرجح. إن تحديد ما إذا كان المخزون سيتحقق 
بقيمة أقل من التكلفة يتطلب من اإلدارة ممارسة الحكم وتطبيق 
االفتراضات القائمة على أكثر األدلة الموثقة في الوقت الذي يتم 

تقديرات، وتقوم اإلدارة باإلجراءات التالية لتحديد فيه إعداد ال
 االنخفاض المطلوب:

استخدام تقارير متوسط أعمار المخزون إلى جانب االتجاهات  -
التاريخية لتقدير القدرة المستقبلية المحتملة لبيع المخزون بطيء 

 الحركة والمتقادم،
بالنسبة إلى أعمار المخزون، تقوم اإلدارة بتكوين مخصص  -

خزون الراكد وبطيء الحركة على أساس النسبة المئوية، للم
وهذه النسب المئوية مستمدة من المستويات التاريخية 

 للمخصص،
يتم إجراء تحليل أصناف المخزون في تاريخ القوائم المالية للتأكد  -

من أنه يتم إثباته بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل 
 القيمة إذا لزم األمر. ويتم االعتراف بتخفيض

 
، وتم عرض 3تم توضيح السياسة المحاسبية للمخزون في اإليضاح 

 .10تفاصيل المخزون في االيضاح رقم 

  تشمل إجراءات المراجعة التي قمنا بها لمعالجة مخاطر األخطاء
 الجوهرية المتعلقة بوجود المخزون ما يلي:

كفاية  حضور الجرد الفعلي في نهاية السنة وتقييم مدى -
 الرقابة على وجود المخزون.

مراجعة إجراءات المجموعة لتعكس نتائج الجرد الفعلي في  -
 السجالت المحاسبية.

 

  فيما يتعلق بتحديد تكلفة المخزون، شملت إجراءات المراجعة
 التي قمنا بها:

بالنسبة لبنود المشتريات من المخزون بما في ذلك المواد  -
عمليات الشراء واختبار الخام وقطع الغيار، مراجعة 

 المستندات المؤيدة على أساس العينة.
بالنسبة إلى اإلنتاج تحت التشغيل واإلنتاج التام، تقييم مدى  -

معقولية طرق التكاليف المستخدمة من قبل المجموعة من 
خالل مزج بين إجراءات فحص نظم الرقابة الداخلية 

 والفحص المستندي.
 

 مة القابلة للتحقق للمخزون، اشتملت فيما يتعلق بتحديد صافي القي
 إجراءات المراجعة لدينا:

اختبار تقرير متوسط أعمار المخزون الذي أعدته اإلدارة  -
من صحة البنود المتقادمة عن طريق مطابقة عينة  والتأكد

 من الجرد للمخزون المتقادم وتاريخ الفواتير المسجلة،
تها مع أسعار تم اختبار صافي القيمة القابلة للتحقق ومقارن -

البيع الحديثة للمخزون بعد خصم التكلفة حتى بيعه على 
 أساس العينة.

من  والتأكدمراجعة السياسة المحاسبية المطبقة للمجموعة  -
 مطابقتها للسياسة المدرجة بالقوائم المالية.

 تم إعادة احتساب المخزون بطيء الحركة والراكد. -

 



 

 

 
 
 
 

 )تتمة(تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 

 إلى / السادة مساهمي شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية الموحدة )تتمة( القوائم مراجعة عن تقرير

 
 للمراجعة )تتمة( الرئيسية األمور

 

 كيفية معالجة هذا االمر  أمور المراجعة الرئيسية

 االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات 

تجري اإلدارة اختبارات انخفاض في القيمة لتقييم مدي إمكانية 
ن كات واآلالت والمعدات كلما وجدت أاسترداد القيمة الدفترية للممتل
 هناك مؤشرات انخفاض.

قامت اإلدارة بإجراء مراجعة لإلنخفاض في قيمة الموجودات 
لية كما في نهاية السنة لتقييم ما إذا كان هناك مؤشر الثابتة التشغي

نتج عن تلك يلم على وجود أي انخفاض محتمل في القيمة. 
المراجعة وجود إنخفاض في قيمة موجودات المجموعة. قامت 

م الممتلكات واآلالت ياإلدارة بتعيين جهة استشارية مستقلة لتقي
أساليب التقييم والمعدات. تم اجراء هذه المراجعات بإستخدام 

لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد المتوقعة لموجوداتها وتشمل هذه 
 األساليب إفتراضات.

 

إجراءات المراجعة لمعالجة مخاطر انخفاض قيمة الممتلكات 
 واآلالت والمعدات تتضمن:

 تقييم لمؤشرات االنخفاض في القيمة. -
قد تقييم إستقاللية المقيم الخارجي وقراءة شروط التعا -

لتحديد ما إذا كانت هناك أية أمور قد تؤثر على موضوعية 
 المقيم أو قد تفرض قيودا على نطاق عمله.

حصلنا على تقرير من مقيم مستقل معتمد لجميع الممتلكات  -
م، وتأكدنا 2019ديسمبر  31واآلالت والمعدات كما في 

من أن أساليب التقييم مناسبة إلستخدامها في تحديد القيمة 
 العادلة.

عالوة على ذلك، قمنا بتقييم ما إذا كانت االفصاحات ذات الصلة 
 متوافقة مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.

 
 2019خرى متضمنة في التقرير السنوي لعام أمعلومات 

ة في التقرير السنوي للمجموعة، بخالف إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات االخرى من المعلومات الوارد
 القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

 
 ستنتاج حولها.ن رأينا حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ال يغطي المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو االإ
 

 المعلومات كانت إذا فيما والنظر أعاله، المحددة األخرى المعلومات قراءة هي مسؤوليتنا فإن الموحدة، المالية للقوائم بمراجعتنا يتعلق فيما
 أنها أخرى بطريقة تظهر أو المراجعة، خالل عليها حصلنا التي المعرفة مع أو الموحدة، المالية القوائم مع جوهري بشكل متسقة غير األخرى
 .جوهري بشكل محرفة

 
  عن األمر للمكلفين بالحوكمة. باالبالغنقرأ التقرير السنوي، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين  وعندما

 
 الموحدة  المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

 العربية المملكة في المعتمدة المالي للتقرير الدولية وفقا  للمعايير العادل، وعرضها الموحدة المالية القوائم إعداد عن المسؤولة هي اإلدارة إن
 ،األساس للشركةالشركات ونظام  وأحكام نظام القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة األخرى والمعايير واإلصدارات السعودية،

 سواء بسبب جوهري تحريف من خالية موحدة مالية قوائم إعداد من لتمكينها اإلدارة ضرورية، تراها التي ةالداخلي الرقابة عن المسؤولة وهي
 وعن مستمرة كمجموعة البقاء على قدرة المجموعة تقدير عن المسؤولة هي اإلدارة فإن الموحدة، المالية القوائم إعداد وعند .خطأ أو غش

 لتصفية نية هناك لم تكن ما المحاسبة، في االستمرارية أساس واستخدام باالستمرارية، العالقة ذات عن األمور الحال، مقتضى بحسب اإلفصاح
 التقرير عملية على اإلشراف عن المسؤولون هم بالحوكمة والمكلفون .بخالف ذلك واقعي خيار هناك ليس أو عملياتها، إيقاف أو المجموعة

 .في المجموعة المالي
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 مراجع الحسابات المستقل )تتمة(تقرير 
 

 إلى / السادة مساهمي شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( المالية الموحدة القوائم مراجعة عن تقرير

 
 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الغش  معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناتجة عن تأكيدالحصول على  فيتتمثل اهدافنا 
 و الخطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوي عاِل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانا  على أنأ

المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن خطأ جوهري عند وجوده.  فيلمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة تم القيام بها وفقا ل التيالمراجعة 
االقتصادية  تالقرارامجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على  فيتنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو 

 يتخذها المستخدمون بناء  على هذه القوائم المالية الموحدة. التي
 

المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة  فيوكجزء من المراجعة وفقا  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة 
 الشك المهني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:

 

  القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن الغش او الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  فيمخاطر وجود أخطاء جوهرية  وتقييمتحديد
المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون أساسا  إلبداء رأينا. يُعد خطر عدم اكتشاف أي 

ى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطئ او تزوير أو حذف متعمد أو إفادات خطأ جوهري ناتج عن الغش أعل
 مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية بالمجموعة.

 ض الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، وليس بغر
 إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة. 

  قامت بها اإلدارة. التي، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة المستخدمةتقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية 

   إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبية، وإستنادا 
عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا  كبيرا  حول مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ اإلستمرارية. 

إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية إذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا 
الموحدة، وإذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى 

وعة عن االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجم
 االستمرارية.

  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضا  عادال.

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

 
 ذلك في بما للمراجعة، المهمة والنتائج للمراجعة والتوقيت المخطط بالنطاق أخرى، أمور بين من يتعلق، فيما بالحوكمة المكلفين نقوم بإبالغ

 بالمتطلبات التزمنا قد بأننا يفيد ببيان بالحوكمة المكلفين أيضا   زودنا لقد .المراجعة خالل اكتشفناها الداخلية في الرقابة مهمة قصور أوجه أي
 استقاللنا، على تؤثر أنها معقول بشكل قد نعتقد التي األخرى واألمور العالقات بجميع وأبلغناهم باالستقالل، المتعلقة الصلة ذاتاألخالقية 
 .العالقة الوقاية ذات إجراءات الحال مقتضى وبحسب

 
 للسنة الموحدة المالية القوائم مراجعة عند البالغة لها األهمية كانت التي األمور تلك نحدد بالحوكمة، للمكلفين إبالغها تم التي األمور ومن

 األمر، عن العلني اإلفصاح أو الئحة نظام يمنع لم ما تقريرنا في األمور هذه للمراجعة. ونوضح الرئيسية األمور ذلك تُعَد على وبناء   الحالية،
 تفوق التبعات أن معقول بشكل المتوقع من أنه بسبب تقريرنا في عنه اإلبالغ يتم أال األمر ينبغي أن نرى للغاية، نادرة ظروف في عندما، أو

 .اإلبالغ ذلك من العامة المصلحة فوائد ذلك لفعل السلبية
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل )تتمة(
 
 

 إلى / السادة مساهمي شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( المالية الموحدة القوائم مراجعة عن تقرير

 
 التقرير عن المتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى

خالل قيامنا بإجراءات المراجعة، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن المجموعة ال تتوافق، في جميع  بناء  على المعلومات المقدمة لنا
للمجموعة فيما يتعلق بتأثيرها على إعداد  العربية السعودية ونظام األساسالنواحي الجوهرية، مع متطلبات أحكام نظام الشركات في المملكة 

 .ةحدوعرض القوائم المالية المو
 
 

 هؤالبسام وشركاعن 
 
 

  
 إبراهيم أحمد البسام

 (337رقــم )محاسب قانوني 
 
 هـ1441 شعبان 6
 م2020مارس  30

 جـدة، المملكة العربية السعودية
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
)شركة مساهمة سعودية(    

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 الشركة واألنشطة الرئيسية -1

مساهمة سعودية تم تأسيسها وفقا  لقرار وزارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية )"الشركة أو الشركة األم"( مسجلة كشركة 
 م.2007ديسمبر  31هـ، الموافق 1428ذو الحجة  21ق، بتاريخ /523التجارة والصناعة رقم 

 
وبهذا تحولت ، الشركة رأس مالمن  %30مليون سهم لالكتتاب العام وهذا يمثل  9م، قامت الشركة األم بطرح 2010خالل سنة 

 عامة. الشركة إلى شركة مساهمة
 

يتمثل نشاط الشركة في إستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في السجاد والموكيت واألرضيات والمفروشات والموبيليا واالثاث 
والتحف واألبجورات الخشبية والمعدنية واالثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والشراشف واقمشة الستائر ومستلزماتها والعشب 

هـ، وإنتاج 1420ذو الحجة  20ق، بتاريخ /1566السجاد والموكيت وفقا  لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم الصناعي وتصنيع 
هـ. 1424ذو الحجة  27ق بتاريخ /1699خيوط بولي بروبلين وخيوط نايلون )بولي امايد( معالجة طبقا  لقرار وزارة التجارة رقم 

، 4030133919. وتمارس الشركة هذه األنشطة بموجب السجل التجاري رقم كما يمكن للشركة االستثمار في الشركات األخرى
م 2012مايو  22م. قرر المساهمون في الجمعية العمومية المنعقدة في 2001مايو  28هـ، الموافق 1422ربيع األول  5الصادر في 

 على إضافة أنشطة جديدة تتمثل في االستثمار في العقارات ألغراض استثمارية.
 

مليون لاير سعودي من  375مليون لاير سعودي إلى  300م، اقترح مجلس اإلدارة بزيادة رأسمال الشركة من 2012نة خالل س
األرباح المبقاة عن طريق إصدار سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة للمساهمين. وافق المساهمون على زيادة رأس المال في 

 375م، وأصبح رأسمال الشركة 2013ابريل  1 م، وتم إصدار األسهم في2013ريل اب 1اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 
 لاير سعودي للسهم الواحد. 10مليون سهم بقيمة  37,5مليون لاير سعودي، مقسمة على 

 
طفاء قرر المساهمين إ م2017 ديسمبر 28 بتاريخالمنعقد  العاديةر يالعامة غ الجمعيةعلى اجتماع  ، بناء  2017خالل ديسمبر 

واستخدام االحتياطي النظامي  لاير سعودي ونملي 150رأس المال بمبلغ  وتخفيض 2017سبتمبر  30ما في ك المتراكمةالخسائر 
 التأشيرمليون لاير سعودي وتم  375مليون لاير سعودي بدال من  225العام. ليصبح رأس المال بعد التخفيض بمبلغ  يحياطواإل

 م.2018يناير  24هـ الموافق 1439جماد األولي  7براس المال بعد التخفيض بتاريخ  التجاريفي السجل 
 

المساهمين إطفاء  م قرر2019أغسطس  28، بناء  على اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ م2019 أغسطسخالل 
ليصبح رأس المال بعد  سعودي،مليون لاير  159,5وتخفيض رأس المال بمبلغ  م2019 يونيو 30الخسائر المتراكمة كما في 

 22,5سهم بدال  من  مليون 6,55مليون لاير سعودي ليصبح عدد األسهم  225مليون لاير سعودي بدال  من  65,5التخفيض بمبلغ 
 م.2019أكتوبر  23هـ الموافق 1441صفر  24بتاريخ  في السجل التجاريلذلك التأشير تم مليون سهم و

 
 رئيسي للشركة في مدينة جدة.يقع المركز ال

 
 :كما هو مبين أدناه تم تعديل أسم فرعي جدة للنسيج الصناعي والجزيرة للغزل والسجادفروع رئيسية للمصانع  3لدى الشركة األم 

 
 رقم السجل التجاري اسم الفرع المعدل اسم الفرع

 4030115974 مصنع جدة للخيوط الصناعية مصنع جدة للنسيج الصناعي
 4030131014 مصنع السريع للسجاد مصنع السريع للسجاد

 4030181265 مصنع الجزيرة للغزل والموكيت *مصنع الجزيرة للغزل والسجاد
 

ينتهي  (9)لصالح المشتري إيضاح رقم نقل ملكية المصنع  علىالجزيرة للغزل والنسيج، وجاري العمل *خالل السنة تم بيع مصنع 
 م.2020مارس  14هـ الموافق 1441رجب  19السجل التجاري للفرع في 

 
 تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة نتائج أعمال هذه الفروع وموجوداتها ومطلوباتها.فرعا  كمعارض ومخازن،  19لى عدد باإلضافة إ
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 اإلعداد أسس  - 2
 

 بيان االلتزام 2/1
في المملكة ة المعتمدللمعايير الدولية للتقرير المالي م وفقا 2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةلمالية الموحدة تم إعداد القوائم ا

 السعودية للمحاسبين القانونيين. العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة
 

المجموعة تطبيق  على يجب، 2016أكتوبر  16بتاريخ  الصادرمن خالل تعميمها  كما هو مطلوب من قبل هيئة السوق المالية
غير الملموسة عند اعتماد المعايير الدولية  والموجودات يةنموذج التكلفة لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات واإلستثمارات العقار

سمبر دي 31وقد تم التمديد الحقا  حتى  ،المعايير الدولية للتقارير المالية تطبيقللتقارير المالية لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 
2021. 

 
 إعداد القوائم المالية الموحدة  2/2

رق القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، إال إذا سمحت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بالقياس وفقا  لط أعدت
 .هو مشار إليه في إيضاح السياسات المحاسبية الرئيسية تقييم أخرى

 
إن اعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتطلب من اإلدارة وضع األحكام، والتقديرات 

هذه التقديرات  انواالفتراضات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية الموحدة. 
 .4قد تم االفصاح عنها بإيضاح رقم  مةالهاواالفتراضات 

 
يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة 

العرض. تم تقريب األرقام  وهي العملة الوظيفية وعملة يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي (.")"العملة الوظيفية
 .إلى أقرب ألف لاير إال إذا تم ذكر غير ذلك

 
 أسس التوحيد 2/3

اشتملت القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة، تم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس 
 بالشركات التابعة المدرجة ضمن القوائم المالية الموحدة )المجموعة(:السنوات المالية المعروضة. وفيما يلي بيان 

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

 م2018 م2019    

 شركة ذا هوم ستايلز 
 )ذات مسئولية محدودة(

 
 أ

تجارة التجزئة بالسجاد والموكيت 
واألثاث والبطانيات واألرضيات 

 واقمشة الستائر واإلكسسوارات

 
100% 

 
100% 

شركة مجموعة ملينيوم ويفرز 
 القابضة المحدودة

 
 ب

توزيع السجاد واألرضيات وغيرها من 
 المنتجات ذا الصلة

 
100% 

 
100% 

 شركة ملينيوم ويفرز 
 )ذات مسئولية محدودة(

 
 ب

توزيع السجاد واألرضيات وغيرها من 
 ذا الصلةالمنتجات 

 
100% 

 
100% 

توزيع السجاد واألرضيات وغيرها من  ج شركة ملينيوم ويفرز أوروبا
 المنتجات ذا الصلة

99% 99% 

شركة السريع للتشغيل والصيانة 

المحدودة )ذات مسئولية 

 محدودة( 

خدمات الصيانة للمصانع والشركات  

 والمؤسسات الحكومية والخاصة
100% 100% 

للمشاريع )ذات شركة السريع 

متوقفة  -مسئولية محدودة( 

 النشاط

خدمات المشاريع الحكومية والخاصة  

 بمفروشات، الموكيت والسجاد
100% 100% 

 
. %100م، وتمتلك بنسبة 2010شركة ذا هوم ستايلز )ذات مسئولية محدودة( )"شركة تابعة"( تم تأسيسها في نوفمبر  (أ

من نتائج  %100بما أن الشركة األم هي المالك المستفيد من الشركة التابعة. فإن هذه القوائم المالية الموحدة تتضمن 
 اتجهت 2017وعة وبناء على موافقة مجلس اإلدارة في إجتماعاته لعام الشركة التابعة لها. في ظل إعادة الهيكلة للمجم

 المجموعة لدمج عمليات الشركة التابعة في المجموعة تحت القطاع التجاري.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( أسس اإلعداد  - 2
 

 )تتمة( أسس التوحيد 2/3
 

شركة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة )ذات مسئولية محدودة( وشركة ملينيوم ويفرز المحدودة تم تأسيسهما في الواليات  (ب
قرر مجلس اإلدارة للمجموعة أغالق شركة ميلينوم  2017م، وخالل عام 2011يناير المتحدة االمريكية خالل شهر 

ويفرز المحدودة واإلبقاء على الشركة القابضة وتعمل إدارة المجموعة على انهاء كافة اإلجراءات القانونية والضريبية 
 المطلوبة لعملية االغالق.

م، وباشرت أنشطتها في نفس العام. 2012ها في بلجيكا خالل شركة ملينيوم ويفرز أوروبا وهي شركة تابعة تم تأسيس (ج
تم االنتهاء من و 2018بناء على استراتيجية المجموعة العادة الهيكلة تم التخارج من أصول الشركة التابعة وفي يناير 

 تخارجت منها نهائيا .قد كافة اإلجراءات القانونية المطلوبة لذلك، وبهذا تكون المجموعة 
 

 :للمجموعةتحقق السيطرة عندما يكون ت

  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 

 .نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها 

 .القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار 
 

إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير  ،على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر مجموعةتقوم ال
 ليها أعاله. إإلى حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار 

 

يكون للشركة  ،في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها بالمجموعةعندما تقل حقوق التصويت الخاصة 
سيطرة على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة ال

بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد. تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة 
 مر فيها لمنحها السيطرة. تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:المستث الشركة فيحقوق التصويت 

 

  خرين. بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت األ المجموعةحجم حقوق التصويت التي تمتلكها 

  األطراف األخرى. وأوحاملي حقوق التصويت اآلخرين  المجموعةحقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها 

  .الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى 

  القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة  ،أو ليست لديها ،لها المجموعةأية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن
 بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. ،وقت الحاجة التخاذ قرارات

 

بينما تتوقف تلك العملية عندما  ،من السيطرة على تلك الشركة التابعة المجموعةتبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن 
الشركة التابعة المستحوذة  ومصروفاتيتم تضمين إيرادات  ،تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص

على السيطرة  المجموعةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة من تاريخ حصول  ة فيفترأو المستبعدة خالل ال
 على الشركة التابعة. المجموعةفيه سيطرة  تنتهيحتى التاريخ الذي 

 

 إجمالي إنإن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركة. 
 . المجموعةللشركة التابعة موزع على مساهمي  اآلخرالدخل الشامل 

 
 

التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل  ةالضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشرك عند
 المجموعة. 

 

والتدفقات  والمصروفاتبما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات  واألرصدةيتم إستبعاد جميع المعامالت 
 النقدية الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.

 

 التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية

دي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤ
يتم تعديل القيم المدرجة لملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن 

بوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق أي فرق بين قيمة تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المق
 .المجموعةالملكية ويكون عائدا  إلى مساهمي 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم 

 
 )تتمة( أسس اإلعداد  - 2
 

 )تتمة( أسس التوحيد 2/3
 

 )تتمة( التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية

يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة ويتم احتسابها  ،عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة
القيمة الدفترية المدرجة  -2و هإجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقا -1أساس الفرق بين  على

ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة على جميع  ،سابقا  للموجودات )بما في ذلك الشهرة(
ستبعاد موجودات إفي الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت بالمبالغ المعترف بها سابقا  

إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق  ،أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة )بمعنى آخر
 من بها االحتفاظ يتم التي للنسبلية إلعداد التقارير المالية(. إن القيمة العادلة الملكية كما هو محدد/ مسموح به وفقا  للمعايير الدو

 فيالمتبقي عند االعتراف األولي  لإلستثمارفي الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم اعتباره كقيمة عادلة  اإلستثمار
حال أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك فيتم اعتبار القيمة  وفي( 9) الالحقة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم الفترات

 ستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.إلعتراف األولي باإللالعادلة كتكلفة 
 

التي الجديدة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت المحاسبية تفسيرات لجنة والدولية للتقارير المالية  المعايير 2/4

 للتطبيق اعتمدتها المجموعة

وهي إلزامية للفترات المحاسبية التي تبدأ التي تم نشرها المعايير والتفسيرات والتعديالت المحاسبية على المعايير الحالية  فيما يلي

 .م أو ما بعدها2019يناير  1في 

 

 عدم التأكد المرتبط بمعالجات ضريبة الدخل – (23تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )

يوضح التفسير تحديد االرباح )الخسائر( الضريبية، الوعاء الضريبي، الخسائر الضريبية غير المستخدمة، الخصومات الضريبية 

الدولي رقم حول معالجات ضريبة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة  يقينالت الضريبة، وذلك عند عدم وجود غير المستخدمة ومعد

كانت المعالجة الضريبية يتم تطبيقها بشكل مجمع، اإلفتراضات الخاصة  ما إذاخذ في اإلعتبار: ؤضريبة الدخل. وباألخص ي -( 12)

بفحص الهيئات الضريبية، تحديد كالً من الربح )الخسارة( الضريبية، الوعاء الضريبي، الخسائر الضريبية غير المستخدمة، 

للتفسير أثر جوهري على  يوجدغير المستخدمة ومعدالت الضريبة، والتغيرات في الظروف واألحداث. ال  الخصومات الضريبية

 القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 
 

 2017 -2015دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 
 

رباح )بما فيها األيبين أن كافة تبعات ضرائب الدخل الناتجة من توزيعات  - ضرائب الدخل 12رقم معيار المحاسبة الدولي 

عتراف بها بشكل ثابت ضمن المعاملة التي نتج عنها أرباح قابلة للتوزيع إلا يتم ،دوات المالية المصنفة كحقوق ملكية(ألالمدفوعات ل

 .خر أو حقوق الملكيةاالالدخل الشامل  أو رباح أو الخسائرألفي ا

 

قتراض الحتساب تكاليف االتوضح أن مجموعة القروض العامة المستخدمة  - قتراضالتكاليف ا 23رقم ر المحاسبة الدولي معيا

التي تم أما القروض  نشاءاللت تحت التطوير أو االزاالتي  المؤهلةستثني فقط القروض المحددة لتمويل الموجودات ت المؤهلة

ستخدام المحدد أو البيع أو أي موجودات غير مؤهلة فيتم إدراجها الن لألا الجاهزة ؤهلةالمالموجودات الحصول عليها بنية تمويل 

بأثر مستقبلي على تكاليف  تم تطبيق التغيراتوقد تتجاوز المنافع، تطبيق بأثر رجعي الن تكاليف  ألونظراً . في تلك المجموعة العامة

 الت.للتعديقتراض المتكبدة في أو بعد تاريخ تطبيق المنشأة اال

 

 عقود اإليجار -(16)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
( 4"عقود اإليجار". تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ) -( 17يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم )

"حوافز عقود اإليجار التشغيلي" وتفسير  -( 15ر رقم )"ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار وتفسير لجنة تفسيرات المعايي -

"تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار"، ويحدد مبادئ  -( 27لجنة تفسيرات المعايير رقم )

 .االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( أسس اإلعداد  - 2
 

التي الجديدة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت المحاسبية تفسيرات لجنة والدولية للتقارير المالية  المعايير 2/4

 )تتمة( للتطبيق اعتمدتها المجموعة

 

 )تتمة( عقود اإليجار -( 16)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
قائمة المركز المالي(  فيالتأجير التمويلي )(، كان ينبغي على المستأجرين التفرقة بين عقد 17بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )

ً من المستأجرين 16وعقد التأجير التشغيلي )خارج قائمة المركز المالي(. يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ( حاليا

ر. وقد أدرج مجلس ستخدام" لجميع عقود اإليجاحق اإلأصل االعتراف بإلتزام اإليجار بما يعکس مدفوعات اإليجار المستقبلية و"

ً لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار منخفضة القيمة. ال يمكن تطبيق هذا  معايير المحاسبة الدولية إعفاءً  اختياريا

 اإلعفاء إال من قبل المستأجرين. 
 

عن أثر  اإلفصاحوتم  ،المجموعة بتطبيق المعيار قامتم. 2019يناير  1إن هذا المعيار إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في 

 (.6-2) رقم اإليضاحفي  العالقةهذا المعيار الجديد والسياسات المحاسبية الجديدة ذات  تطبيق

 

التي والمعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت المحاسبية الجديدة  2/5
 لم يتم تطبيقها بعد

 لم تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد.
 

 الوصف المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
تسري للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

   
 (17للتقرير المالي رقم )المعيار الدولي 

 
 م2022يناير  1 عقود التأمين

 المحاسبة ومعيار( 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 (8الدولي رقم )

 

 م2020يناير  1 تعريف األهمية النسبية

 (3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 م2020يناير  1 تعريف النشاط التجاري

تعديالت على مرجع إطار  مفاهيم التقارير الماليةاطار 
المعايير الدولية للتقرير المفاهيم ب
التعريفات المعدلة وكذلك ، المالي

 ومطالبات تحقق الموجودات
واإللتزامات وأيضا  بعض 

 المفاهيم الهامة.

 م2020يناير  1

( ومعيار 9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 (7( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )39ة الدولي رقم )المحاسب

 م2020يناير  1 إصالح مؤشر سعر الفائدة

معيار و (10تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 (28رقم )المحاسبة الدولي 

 
بيع أو المساهمة بالموجودات 
بين المستثمر والشركة الزميلة 

 أو المشروع المشترك

 
 ال يوجد

 

تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على القوائم المالية للمجوعة عندما تكون سارية، كما 
أن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت لن يكون له أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة 

 التطبيق األولي.
 

 المحاسبية ةالتغيير في السياس 2/6
 

 عقود إيجار -( 16)رقم المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبيق 2/6/1
 األثر الرجعيستخدام نهج إ، ب2019يناير  1( للمرة األولي في 16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 .نتيجة لذلك لم يتم تعديل أرقام المقارنة المسموح به بموجب المتطلبات الخاصة في المعيار. المعّدل
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 سعودي ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ باأللف لاير 

 
 )تتمة( أسس اإلعداد  - 2
 

 المحاسبية ةالتغيير في السياس 2/6
 

 )تتمة( عقود إيجار -( 16)رقم المعيار الدولي للتقرير المالي  تطبيق 2/6/1
العملية التالية المسموح بها بموجب  األمور( ألول مرة، استخدمت المجموعة 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 المعيار:
 .استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول• 
 ،االعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار مرهقة• 
ا في  12محاسبة عقود اإليجار التشغيلي مع فترة إيجار متبقية تقل عن •   ،كإيجارات قصيرة األجل 2019يناير  1شهر 
 استبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي، و• 
 على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.يحتوي العقد  وما إذا كانمتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار ال اإلدراكاستخدام • 

 
ا عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد  بدال  من . األولي التطبيقعلى عقد إيجار في تاريخ  ،، أو يحتوييعداختارت المجموعة أيض 

اعتمدت المجموعة على التقييم المستخدم عند تطبيق معيار المحاسبة ، التحولذلك، بالنسبة للعقود التي تم إبرامها قبل تاريخ 
 .يحتوي على إيجار أم ال العقدما إذا كان لتحديد ( 4)لجنة المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  وتفسير (17)الدولي رقم 

 
 :قامت المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية لعقود اإليجار على النحو المفصل أدناه

 

 واإللتزاماتاالعتراف والتصنيف وقياس حق االستخدام ( أ) 2-6-1
 اإليجار لجميع عقود اإليجار التشغيليةإلتزامات ستخدام وت المجموعة حق اإلثبت، أ(16)بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 .تزيد عن سنة واحدة ها المتبقيةإيجارعقود مدة والتي تكون 
 

تخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، مخصومة بإس إلتزاماتتم قياس 
ا من  معدل االقتراض اإلضافي، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة . 2019يناير  1اعتبار 

 .%5وهو سعر افتراضي  للحصول على أصل ذات قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة
 

مستحقة الأو قيمة اإليجارات المدفوعة مقدما  ساوي التزامات اإليجار، وتم تعديلها بت بقيمةتم قياس أصول حق االستخدام المرتبطة 
ال توجد عقود إيجار مرهقة . والتي تتعلق بعقود اإليجار 2018ديسمبر  31كما في  ةفي قائمة المركز المالي الموحد امعترف بهال

 .صول حق االستخدام في تاريخ التطبيق األوليكانت تتطلب تعديل أ
 

الشامل األخر  والدخليتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة . كل دفعة إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل توزيعيتم 
يتم استهالك . تزام لكل فترةالموحدة على مدار فترة اإليجار وذلك إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االل

على أساس القسط الثابت، ويتم تصنيف المصروفات  ، أيهما أقل،فترة اإليجار أوأصل حق االستخدام على العمر اإلنتاجي لألصل، 
 ".تكلفة اإليرادات"ضمن 

 

 (16)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  عند تطبيقأثر التغييرات في السياسات المحاسبية ( ب) 2-6-1
 (:16)رقم  للتقرير المالي تطبيق المعيار الدوليفيما يلي ملخص للتغييرات الرئيسية في القوائم المالية للمجموعة الناتجة عن 

 

 :أثر التطبيق على قائمة المركز المالي

 2019يناير  1 

 29,220 أصل حق االستخدام
 (2,863) 2019 يناير 1دفعات االيجار المدفوعة مقدما كما في 

 2019يناير  1كما في  16التزامات عقود إيجار تشغيلي وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 (%5.5مخصومة باستخدام معدل الخصم )

(25,360) 

 997 16األثر على الخسائر المتراكمة في التطبيق االولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
حق استخدام مع االلتزامات الخاصة بها وذلك في تاريخ إتاحة األصول المستأجرة لالستخدام من يعترف بعقود االيجار كأصل 

قبل المجموعة، وتوزع كل دفعة إيجار ما بين التزام وتكاليف التمويل، ويعترف بتكلفة التمويل في قائمة الدخل الشامل االخر 
لك أصل حق االستخدام وفقا لطريقة القسط الثابت على مدي العمر األولية الموحدة الموجزة على مدي فترة عقد االيجار، ويسته

 اإلنتاجي أو مدة عقد االيجار، أيهما أقل.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ 

 
 السياسات المحاسبية الهامة -3

فيما يلي عرضا  للسياسات المحاسبية الهامة والمطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للشركة األم )شركة مساهمة سعودية( 
فيما عدا ما تم ذكره في أسس  كل الفترات المعروضةوشركاتها التابعة )"المجموعة"(. وهذه السياسات مطبقة بشكل مستمر على 

 ، ما لم ينص على خالف ذلك.2االعداد إيضاح 
 

 دمج األعمال 3/1
من حقوق ملكية الشركة التابعة،  %100يتم المحاسبة عن عمليات دمج االعمال باستخدام طريقة االستحواذ. وفي حالة عدم اقتناء 

حقوق الملكية وهي تمثل الحصص غير المسيطرة في صافي موجودات الشركة  يتم االعتراف بالحصص غير المسيطرة في
 المستحوذ عليها.

يتم توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على 
الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو التخلص منها  الشركة التابعة. على وجه التحديد، ويتم إدراج إيرادات ومصروفات

خالل السنة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى التاريخ 
 الذي تفقد فيه المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.

 تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة:
 

  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 

 .نشوء حق للمجموعة في الربح أو الخسارة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها 

 .القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائدها 
الخاضعة للسيطرة، إلى أن ذلك ينطبق  على الرغم من أن المجموعة تتمتع بصفة عامة بكافة حقوق التصويت في الشركات

 بغض النظر عن نسبة العائد في رأس المال إذا تم الحصول على السيطرة من خالل اتفاقيات مع المساهمين األخرين.
 

 التكاليف المتعلقة باالقتناء
مصروفات التشغيل األخرى في قائمة تم االعتراف بالتكاليف المتعلقة باالقتناء والتي تتعلق في معظمها باقتناء االستثمار ضمن 

 .الربح أو الخسارة الموحدة
 

 عملية التوحيد
عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت علی القوائم المالية للشرکات التابعة لتتماشی سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية 

 .ل حصة المجموعة من حقوق ملكية الشركة التابعةويتم حذف قيمة االستثمار في المجموعة في كل شركة تابعة مقاب .للمجموعة
يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين 

 أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.
 

 الشهرة
المسدد، وحصة حقوق الحصص غير المسيطرة في الشركة المقتناه، والقيمة المقابل  إجمالييتم قياس الشهرة على أنها الزيادة في 

القابلة للتحديد  هالعادلة لحقوق الملكية في الشركة المستحوذ عليها )إن وجدت( وهي تمثل القيمة العادلة للموجودات المقتنا
د والمطلوبات يتجاوز مبلغ المقابل المحول، والمطلوبات. إذا كان صافي المبالغ المستحوذ عليها من الموجودات القابلة للتحدي

وحصة حقوق الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة لحصة المشتري المحتفظ بها سابقا في الشركة 
 ة.المستحوذ عليها )إن وجدت(، هي تمثل أرباح اقتناء ويتم االعتراف بها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحد

 
 الحصص غير المسيطرة

الحقوق غير المسيطرة هي حصص ملكية حالية وتؤهل أصحابها لحصة في صافي موجودات المنشأة في حالة التصفية ويمكن 
قياسها مبدئيا إما بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية للحصة غير المسيطرة في صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها. يتم 

أنواع أخرى من الحصص غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو عندما  ستم قيايياس حسب كل معاملة على حدي. اختيار أساس الق
 يكون قابل للتطبيق في معيار أخر من المعايير الدولية للتقرير المالي.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 المالية الموحدة )تتمة(اإليضاحات حول القوائم 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 )تتمة( دمج األعمال 3/1
 

 )تتمة( الحصص غير المسيطرة
ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت مع مساهميها بصفتهم  تقوم المجموعة بمعاملة المعامالت مع الحصص غير المسيطرة التي

مساهمين. بالنسبة لمشتريات االسهم من الحصص غير المسيطرة، يتم تسجيل الفرق بين أي مبلغ مدفوع والحصة ذات الصلة 
بدأ على التصرف في المستحوذ عليها من القيمة الدفترية لصافي موجودات الشركة التابعة في حقوق الملكية. ويطبق نفس الم

 .األسهم إلى الحصص غير المسيطرة
 

 اإلقتناء المرحلي
عندما يتم دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس حصة المجموعة المحتفظ بها سابقا في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة 
العادلة في تاريخ اإلستحواذ ويتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة، )إن وجدت(، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم 

لى قائمة الربح أو إة قبل تاريخ االقتناء والتي تم االعتراف بها سابقا في قائمة الدخل الشامل اآلخر إعادة تصنيف المبالغ الناتج
 الخسارة عندما تكون هذه المعاملة مناسبة الستبعادها.

 
 ترجمة العمالت األجنبية 3/2

 
 ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبية

إثبات المعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير العملة الوظيفية للشركة )العمالت األجنبية( وفقا ألسعار الصرف السائدة في  يتم

تاريخ المعامالت. يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار الصرف 

تم ترجمة البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمدرجة بالعمالت األجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. ي

 السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.

 
وق فر في السنة التي تنشأ فيها باستثناء الخسارة الموحدةاالعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في قائمة الربح أو  يتم

أسعار صرف العمالت األجنبية على البنود النقدية المطلوبة من أو المستحقة إلى عملية أجنبية من غير المحتمل أو المقرر أن يتم 

ي العملية األجنبية( والتي يتم االعتراف بها أولياً في الدخل الشامل اآلخر فتسويتها )وهي بالتالي تشكل جزءاَ من صافي االستثمار 

 عند تسديد البنود النقدية. الخسارة الموحدةمن حقوق المساهمين إلى قائمة الربح أو  اتصنيفهويتم إعادة 

 
استبعاد عملية أجنبية )استبعاد حصة المجموعة بالكامل في عملية أجنبية، استبعاد يتضمن فقدان سيطرة على شركة تابعة  عند

تلك العملية  المساهمين بخصوصالصرف التراكمية في حقوق تتضمن عملية أجنبية(، يتم إعادة تبويب جميع فروقات أسعار 

باإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق باالستبعاد الجزئي لشركة تابعة تتضمن  الخسارة.العائدة لمساهمي المجموعة، إلى قائمة الربح أو 

الحصة النسبية من فروقات أسعار  عملية أجنبية، والذي ال يؤدي إلى خسارة المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة، يعاد توزيع

بالنسبة لجميع عمليات  الخسارة.الصرف المتراكمة على الحصص غير المسيطرة وال يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو 

االستبعاد الجزئية األخرى )مثل عمليات االستبعاد الجزئي للشركات الزميلة أو الترتيبات المشتركة التي ال تؤدي إلى خسارة 

مجموعة لتأثير جوهري أو سيطرة مشتركة(، يتم إعادة تبويب الحصة التناسبية من فروق أسعار الصرف المتراكمة إلى قائمة ال

  الخسارة.الربح أو 

 
 فروق ترجمة العمالت األجنبية للشركات التابعة

وفقا ألسعار الصرف السائدة كل شركة من شركات المجموعة يتم إثبات المعامالت المقومة بعمالت أخرى غير عملة العرض 
في تاريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار 
الصرف السائدة في ذلك التاريخ. يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في قائمة الربح والخسارة الموحدة في 

 الفترة التي تنشأ فيها باستثناء ذلك عندما يتم تأجيل الربح الشامل اآلخر لتغطية التدفقات النقدية المؤهلة.
 

يتم عرض الموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية الموحدة للشركات األجنبية والتي أصدرت بالعملة الوظيفية لها 
ملة العرض للمجموعة باستخدام أسعار الصرف السائدة في نهاية السنة. يتم ترجمة باللاير السعودي وهي العملة الوظيفية وع

اإليرادات والمصروفات باللاير السعودي وفقا للمتوسط المرجح ألسعار الصرف خالل السنة أو وفقا  ألسعار الصرف السائدة 
 في تاريخ المعاملة للمعامالت الجوهرية.
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 صناعيةشركة مجموعة السريع التجارية ال
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 )تتمة( ترجمة العمالت األجنبية 3/2
 

 )تتمة( األجنبية للشركات التابعةفروق ترجمة العمالت 
التغيرات الناتجة من إعادة ترجمة الرصيد االفتتاحي لصافي موجودات من العمليات الخارجية والتغيرات الناتجة من ترجمة 

 صافي نتائج السنة للعمليات الخارجية يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل األخر.
 

العمليات الخارجية، يتم إثبات التغير في أسعار الصرف والمدرجة ضمن حقوق الملكية  عندما يكون هناك تغيير في السيطرة على
 يتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كجزء من أرباح أو خسائر اإلستبعادات.

 
 التقارير القطاعية 3/3

إيرادات ويتحمل عنها مصروفات بما في ذلك القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة والذي يقوم بأنشطة قد يحقق منها 
اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى بالمجموعة. يتم تقييم جميع نتائج القطاعات بشكل دوري من قبل 

معلومات متخذ القرارات التشغيلية الرئيسي في المجموعة حتى يتم اتخاذ قرارات وتقييم أداء الموارد المخصصة لكل قطاع وال
 المالية المتاحة بشكل منفصل.

 
تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفعها إلى متخذ القرارات التشغيلية بنودا  عائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي يمكن 

مطلوبات تخصيصها على أساس مناسب. إن البنود غير المخصصة تتكون بشكل رئيسي من مصروفات الشركات والموجودات / ال
مصروفات المركز الرئيسي وتكاليف البحث والتطوير والموجودات/المطلوبات ك ذات العالقة )المتعلقة بالمقر الرئيسي للمجموعة(

 ذات العالقة وموجودات ومطلوبات الزكاة.
 

 ممتلكات وآالت ومعدات  3/4
خالصة والعقارات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا االستهالك  يتم إدراج الممتلكات واألالت والمعدات باستثناء األراضي المملوكة ملكية

وفي حالة وجود األراضي المملوكة ملكية خالصة والعقارات قيد اإلنشاء فيتم تقييمها  .المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة
 بالتكلفة.
 

 ن الممتلكات واآلالت والمعدات.يتم استدراك االستهالك بطريقة القسط الثابت بمعدالت االستهالك المحددة لكل نوع م
 

يتم االعتراف باالستهالك بحيث يتم شطب تكلفة الموجودات )باستثناء األراضي المملوكة ملكية خالصة والعقارات قيد اإلنشاء( 
 ناقصا قيمتها التخريدية على مدى أعمارها اإلنتاجية باستخدام طريقة القسط الثابت.

 
 تخدمة في اإلستهالكات.فيما يلي االعمار اإلنتاجية المس

 
 السنوات 

  20إلى  10 مباني
  12إلى  4 آالت ومعدات وأدوات
  7إلى  4 تحسينات وديكورات

  4إلى  3 أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية
  4 سيارات

 
وحتى الشهرالذي تم فيه وبالنسبة لإلضافات واالستبعادات خالل الفترة يتم تحميل االستهالك بداية من شهر اإلقتناء أو الرسملة 

 إستبعاد تكلفة تلك الموجودات )تاريخ االستبعاد(.
 

 المراجعة السنوية للقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية
هي المبلغ المقدر الحالي الذي يمكن للمجموعة الحصول عليه من استبعاد األصل بعد خصم التكاليف المقدرة  لألصلالقيمة المتبقية 

 لالستبعاد إذا كان األصل قد وصل بالفعل إلى العمر والحالة المتوقعتين في نهاية عمره اإلنتاجي. 
 

عند الضرورة، في نهاية كل فترة مالية. إذا اختلفت التوقعات تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها، 
 عن التقديرات السابقة، يتم احتساب التغير )التغيرات( كتغير في التقديرات المحاسبية.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 )تتمة(ممتلكات وآالت ومعدات  3/4
 

 تجزئة الموجودات
استهالك مختلفة. يتم استبدال هذه األجزاء تتكون الممتلكات واآلالت والمعدات غالبا  من أجزاء مختلفة ذات أعمار إنتاجية أو أنماط 

 )بشكل مستقل( خالل العمر اإلنتاجي لألصل. وعليه:
  

  يتم استهالك كل جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات، تكون تكلفته هامة نسبيا  بالنسبة للتكلفة اإلجمالية للبند بشكل مستقل
لديها نفس العمر االنتاجي وطريقة استهالك جزء آخر من نفس بند الممتلكات واآلالت والمعدات،  الهامةاالجزاء  أحد)إال إذا كان 

 وفي هذه الحالة، يمكن تجميع الجزئين معا  لغرض اإلستهالك(. 
 

 الت في إطار منهج التجزئة. ال تعترف المجموعة بتكاليف الصيانة اليومية للبند ضمن القيمة الدفترية لبند الممتلكات واآل
يتم تحديد مكونات الموجودات المختلفة  الخسارة الموحدة عند تكبدها. والمعدات. يتم االعتراف بهذه التكاليف في قائمة الربح أو

ويتم استهالكها بشكل منفصل فقط بالنسبة لألجزاء الهامة من بند الممتلكات واآلالت والمعدات ذات األعمار اإلنتاجية أو أنماط 
تمثل التكلفة الالحقة للجزء المستبدل( تسري  والتيلفة. ومع ذلك، فإن المبادئ المتعلقة بإستبدال األجزاء )االستهالك المخت

 على جميع األجزاء المحددة، بغض النظر عما إذا كانت هامة أم غير هامة.  عموما  
 

 رسملة التكاليف ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات
 والمعدات مما يلي: تتكون تكلفة بند الممتلكات واآلالت

 

 .سعر الشراء، بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير المستردة، بعد حسم الخصومات التجارية والتخفيضات 

 .أي تكاليف مرتبطة مباشرة بوصول األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتشغيله بالطريقة التي تتراءى لإلدارة 

  إما نتيجة شراء  المتكبدالتقدير األولي لتكاليف تفكيك ونقل البند وإعادة الموقع الذي يوجد عليه إلى حالته الطبيعية، واإللتزام
 هذا البند أو نتيجة إستخدامه خالل فترة معينة ألغراض أخرى بخالف إنتاج المخزون خالل تلك السنة.

 
لألصل أو يتم االعتراف بها كأصل منفصل، حسب الحالة، فقط عندما يكون من المحتمل تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية 

، يتم التوقف عن االعتراف به تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق
 بالقيمة الدفترية ألحد األجزاء المثبتة كأصل منفصل عند استبداله.

 
 بدء اإلنتاج التجاري. یاالقتراض المتعلقة بالموجودات المؤهلة کجزء من تکلفة الموجودات المؤهلة حت فيرسملة تکال تمي

 
الخسارة الموحدة خالل فترة القوائم المالية التي يتم تكبدها  يتم تحميل كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى على قائمة الربح أو

انة واإلصالحات العادية التي ال تزيد من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو مخرجات اإلنتاج على قائمة الربح فيها. يتم تحميل الصي
 الخسارة الموحدة عند تكبدها. أو

ويتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات بمقارنة المتحصالت مع صافي القيمة الدفترية ويتم 
 ي بند اإليرادات األخرى.إدراجها ف

 
 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3/5

يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة العادلة ناقصا  منها التكلفة البيعية. ويتم 
 الموحدة إن وجدت.اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة ضمن قائمة الربح أو الخسارة 

 
والخاص بالقيمة العادلة وتكلفة اإلستبعاد وهي التكلفة التي يمكن إضافتها  13ويتم تحديد القيمة العادلة طبقا  للمعيار الدولي رقم  

فقط. ويتم تقييم القيمة الدفترية لألصول عن طريق القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية اخذا في االعتبار المخاطر 
 ة بالنقود في البلد التي يتم التعامل بها.المتعلق
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 )تتمة( اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3/5
في تاريخ كل مركز مالي، يتم مراجعة قيم الموجودات غير المالية بخالف الموجودات المالية وتلك التي تعرضت لالنخفاض في 
قيمتها وذلك الحتمالية رد االنخفاض في القيمة. وعندما يتم الحقا  رد خسارة االنخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية 

نقد وفقا  للتقديرات المعدلة في قيمتها القابلة لالسترداد، على أال تتجاوز القيمة الدفترية فيما لو لم يتم لألصل أو الوحدة المولدة لل
تسجيل أي خسارة لالنخفاض في قيمة الموجودات أو الوحدة المولدة للنقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات رد خسارة االنخفاض 

بح أو الخسارة الموحدة. اإلنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات الناتجة بشكل في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الر
عندما يتم عكس أساسي من الطاقة غير المستغلة للمصنع عن طريق إقفال أو بيع منتجات غير فعالة من المنتجات المساعدة. 

لى القيمة القابلة لالسترداد المعدلة في حدود القيمة الدفترية خسارة االنخفاض في القيمة الحقا ، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إ
التي كان من الممكن تحديدها إذا لم يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة لالصل في السنوات السابقة. يتم االعتراف بعكس 

األصل المعني مدرجا بالقيمة المعاد تقييمها، خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، إال إذا كان 
 وفي هذه الحالة يتم معاملة عكس خسارة االنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.

 
 محاسبة االستثمارات والتي تستخدم طريقة حقوق الملكية 3/6

القيمة لالستثمارات في الشركات الزميلة  تطبيقا  لمتطلبات المعايير الدولية في تحديد ما إذا كان هناك أي خسائر انخفاض في
والمشروع المشترك. عند الضرورة يتم تقييم االنخفاض في القيمة الدفترية لالستثمار )متضمنة الشهرة( وذلك طبقا  لمعيار 

القيمة "الهبوط في قيمة األصول" على أنه أصل مفرد عن طريق مقارنة القيمة القابلة لالسترداد ) 36المحاسبة الدولي رقم 
المستخدمة والقيمة العادلة ناقصا  منها تكلفة االستبعاد "أيهما أقل"( مع القيمة الدفترية، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بخسائر 
االنخفاض في القيمة كجزء من القيمة الدفترية. وأي رد لخسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها مسبقا  يكون طبقا  لمعيار 

 حتى الوصول إلى القيمة القابلة لالسترداد لالستثمارات التي زادت قيمتها خالل الفترات الالحقة. 36لي رقم المحاسبة الدو
 

يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية بداية من االعتراف بان هذا االستثمار كاستثمارات في شركات زميلة أو استثمارات في مشروع 
رات من األنشطة غير المستمرة أو محتفظ بها بغرض البيع. في تلك الحالة يتم مشترك ويتم التوقف عندما تكون تلك االستثما

احتفاظ المجموعة بجزء من الملكية في الشركات الزميلة أو المشروع المشترك وتمثل هذه الحصة أصل مالي ويتم االعتراف 
. يتم االعتراف 9تطبيقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم بها بالقيمة العادلة في تاريخ االعتراف االولي بالقيمة العادلة لذلك االستثمار 

بالفرق بين القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك في تاريخ إلغاء استخدام طريقة حقوق الملكية 
لربح أوالخسارة الناتجة من والقيمة العادلة للمتبقي من االستثمارات المستبعدة والمتحصالت من عملية االستبعادات وتحديد ا

 عملية االستبعاد من الشركات الزميلة أو المشروع المشترك.
 

باإلضافة إلى قيام المجموعة باالعتراف بجميع المبالغ في قائمة الدخل الشامل األخرى والمتعلقة بالشركات الزميلة أو المشروع 
المشروع المشترك والتي تم استبعادها مباشرة مع األصول أو المشترك بنفس الطريقة والتي تتطلب للشركات الزميلة أو 

االلتزامات المتعلقة بها. وبالنسبة لألرباح أو الخسائر التي سبق االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل األخرى والمتعلقة بالشركات 
رة مع استبعاد األصول وااللتزامات المتعلقة الزميلة أو المشروع المشترك يتم إعادة تبويبها / تصنيفها ضمن قائمة الربح أوالخسا

بها، وتقوم المجموعة بإعادة تبويب / تصنيف الربح أوالخسارة من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أوالخسارة )على اعتبار انها 
 تسويات إعادة تبويب( عندما تتوقف عن تطبيق طريقة حقوق الملكية.

 
ة حقوق الملكية عندما تصبح االستثمارات في شركات زميلة كاستثمارات في مشروع تقوم المجموعة بشكل مستمر بتطبيق طريق

مشترك أو عندما تصبح االستثمارات في مشروع مشترك عبارة عن استثمارات في شركات زميلة. ففي هذه الحالة ال يوجد 
 إعادة قياس للقيمة العادلة لتلك االستثمارات من خالل تغير نسب الملكية.

 
وم المجموعة بتخفيض حصتها في االستثمارات في الشركات الزميلة أو المشروع المشترك وكانت المجموعة تطبق عندما تق

طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بإعادة التبويب لجزء من الربح أوالخسارة والتي سبق االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل 
جموعة، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بتلك األرباح أو الخسائر في قائمة الربح األخرى والمتعلقة بإنخفاض نسبة مساهمة الم

 أوالخسارة األولية الموحدة واستبعاد الموجودات والمطلوبات.
 

عندما يكون هناك معامالت للمجموعة مع الشركات الزميلة أو المشروع المشترك يتم معالجة األرباح أوالخسائر الناتجة من 
لى مدي المصلحة في تلك األرباح أو الخسائر إالشركات الزميلة والمشروع المشترك في القوائم المالية األولية الموحدة فقط 

 سائر المجموعة.والتي ليس لها عالقة بأرباح أو خ
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 المخزون 3/7
يتم تقييم المخزون فيما عدا التالف بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق )أيهما أقل(. ويتم إثبات االنخفاض في صافي 
القيمة القابلة للتحقق كمصروفات خالل الفترة التي نشأ فيها ذلك االنخفاض. أي رد لقيمة االنخفاض يتم تحميلة على قائمة الربح 

الموحدة خالل الفترة التي نشأت فيها ذلك الرد. ويتم تحديد صافي القيمة القابلة لالسترداد بواسطة السعر التقديري  أو الخسارة
لبيع المنتجات خالل النشاط العادي للمجموعة ناقصا  منها أي تكاليف إضافية متوقعة الالزمة الكتمال المنتج والمصروفات 

 تج.الالزمة لتسويق وتوزيع وبيع هذا المن
 

 ويتم تحديد التكلفة كما يلي:
 المتوسط المرجح المواد الخام
 المتوسط المرجح قطع الغيار

 متوسط التكلفة الصناعية مخزون تحت التشغيل
 متوسط التكلفة الصناعية إنتاج تام

 
 

للخامات والعمالة وجزء من التكلفة  ويتم تقييم التالف بصافي القيمة القابلة لالسترداد. التكلفة الصناعية تتضمن التكلفة المباشرة
 غير المباشرة.

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

 صافي القيمة القابلة للتحقق وتقييم مخصص المخزون
لإلكتمال ية ريدلتقف التکالياناقصا  ق النشاط الطبيعي للمجموعة في سيادر لمقاع لبير اسعق هو لقابلة للتحقالقيمة اصافي إن 
لتخفيض المخزون عادة على أساس فردي. وهذا عندما  والتوزيع. يتم إجراء تقييم صافي القيمة القابلة للتحققلبيع ت افارومصو

 يتم تسويقه في نفس المنطقة الجغرافية.يكون المنتج من نفس خط اإلنتاج )الذي له غرض واستخدام نهائي مماثل( و
 

أن تزيد بأنه ال يجب مالي لرير الية للتقولدالمعايير مع اتتفق القابلة للتحقق لقيمة الى صافي إلتكلفة ون اقل من المخزإن تخفيض ا
  .لمتوقع تحققها من بيعهاالمبالغ ق ابما يفودات لموجوقيمة ا

 
 يتم تحديد المخزون التالف وتخفيض عند إجراء الجرد للمخزون. والمتقادم والتالف.يتم تكوين مخصص للمخزون بطيء الحركة 

حلة رلمم اتقييم يتيتم تقييم مخصص المخزون بطيئ الحركة والمتقادم حسب كل فئة من قوائم الجرد كجزء من التقرير المالي. 
 قعة.ولمتالمحتملة وابلية لمستقت ابالمبيعاوى أكتمال المخزون الذي يحتفظ به نة مسترمقاس ساأعلی 
 

 الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع ومجموعات مستبعدة  3/8
 

الموجودات غير المتداولة والمحتفظ بها بغرض البيع والمجموعات المستبعدة يتم عرضها بشكل منفصل ضمن الموجودات 
 المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة عندما تتحقق جميع الشروط التالية: 

 عندما تلتزم المجموعة ببيع األصل أو استبعاد مجموعة من األصول. -
 بيع هذا الموجود.وجود خطة فعالة ل -
 شهرا  القادمة.  12من المتوقع إتمام عملية البيع خالل  -

في هذا الوقت وقبل التبويب األولي للموجودات واستبعاد مجموعة من األصول مبوبة ضمن الموجودات المحتفظ بها بغرض 
تبعدة( يتم قياسها طبقا  للسياسات البيع، وتمثل القيمة الدفترية للموجودات )أو كل الموجودات والمطلوبات في مجموعات مس

المحاسبية المطبقة. الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع واستبعاد المجموعة يتم قياسها الحقا  بالقيمة الدفترية أو صافي القيمة 
 البيعية ناقصا تكلفة البيع )أيهما أقل(. الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع ال يتم استهالكها أو اطفائها.
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 )تتمة(الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع ومجموعات مستبعدة  3/8
 

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

بشكل مستقل عن أنشطة المجموعة وتم تبويبها على أنها  النقدية لهذا النشاط بشكل مستقل ويمكن تحديد نشاطها وتقاريرها المالية
محتفظ بها بغرض البيع أو تم استبعادها وفي حالة قياسها بشكل مستقل عن نشاط المجموعة أو بشكل جغرافي أو تشغيليا أو 

شركة تابعة تم  تكون جزء من خطة واحدة ككل لكي يتم استبعاد قطاع رئيسي بالمجموعة أو قطاع جغرافي أو تشغيلي او تكون
 اقتنائها مع إعادة بيعها. أيضا  عندما يتم الموافقة على خطة عدم االستمرار من قبل مجلس اإلدارة مع إعالن تلك الخطة.

 
يتم إثبات أرباح أو خسائر األنشطة غير المستمرة في قائمة الربح والخسارة الموحدة ويتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل عن 

أرقام المقارنة. وفي قائمة التدفقات النقدية يتم عرض ة المستمرة ويتم إعادة عرضها في ات من األنشطاإليرادات والمصروف
التدفقات النقدية من األنشطة غير المستمرة بشكل منفصل عن التدفقات النقدية من األنشطة المستمرة ويتم اإلفصاح عن الموجودات 

ويتها وأسباب هذه التغيرات. وبالنسبة ألرقام المقارنة يتم عرضها للمقارنة لهذه والمطلوبات المتعلقة بها ويتم استبعادها أو تس
 المعاملة.

 
 النقد وما في حكمه 3/9

وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون بند النقد وما في حكمه من نقدية بالصندوق والحسابات الجارية وودائع لدى البنوك 
األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحيازة والتي واالستثمارات األخرى قصيرة 

يمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد وتخضع لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة، المطلوبات تحت الطلب والسحب 
 على المكشوف والتي يتم دفعها عند الطلب يتم خصمها.

 
 إدارة مخاطر االعمال 3/10

أثناء ممارسة األنشطة االعتيادية للمجموعة، تتعرض المجموعة لعدد من المخاطر المالية: مخاطر االئتمان، مخاطر السيولة، 
)بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار السلع األساسية ومخاطر أسعار األسهم(. وفي ذلك 

 يتم عرض كيفية قيام المجموعة إلدارة المخاطر المالية ومخاطر رأس المال.االيضاح 
 

إدارة المخاطر المالية هو جزء ال يتجزأ من أسلوب إدارة المجموعة. ويحدد "مجلس اإلدارة" مبادئ الرقابة المالية، فضال عن 
مالية، بما في ذلك االمور المتعلقة بالموجودات مبادئ التخطيط المالي. الرئيس التنفيذي ينظم ويدير ويراقب جميع المخاطر ال

 والمطلوبات.
 

لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات، برئاسة رئيس اإلدارة المالية، هو الهيئة الحاكمة لوضع والتنفيذ الالحق لسياسات ادارة 
إدارة الموجودات والمطلوبات األصول وااللتزامات المالية لمجموعة السريع. وهي تضمن تنفيذ استراتيجيات وتحقيق أهداف 

المالية للمجموعة، والتي يتم تنفيذها من قبل ادارة النقدية المركزية، في ظل ظروف محددة، ومن قبل الشركات التابعة أيضا . 
العتماد وتحدد المبادئ التوجيهية المعتمدة إلدارة المخاطر النقدية وتصنيفها، كما تحدد، حسب فئة المعاملة، إجراءات الموافقة وا

والتنفيذ. وتخضع أنشطة ادارة النقدية المركزية لإلشراف من قبل رئيس اإلدارة المالية والذي يتحقق من تطبيق االستراتيجيات 
 و/أو العمليات مع المبادئ التوجيهية المعتمدة والقرارات التي اتخذها مجلس اإلدارة.

 
 مخاطر االئتمان

 إدارة المخاطر االئتمانية
االئتمان تشير إلى مخاطر عدم قدرة الطرف االخر )العميل( على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة إن مخاطر 

مالية للمجموعة. تنشأ مخاطر االئتمان في الموجودات ذات الطبيعة النقدية والموجودات المالية غير المتداولة وموجودات 
 واألخرى. المشتقات المالية والذمم المدينة التجارية

 
تهدف المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان المالي من خالل تطبيق سياسات إدارة المخاطر. يتم تحديد الحدود االئتمانية بناء 
على حجم كل عميل ومخاطر التعثر. إن المنهجية المستخدمة لتحديد الحد االئتماني تأخذ في االعتبار األطراف األخرى 

ونسب المخاطر واحتماالت عدم السداد عند إجراء تقييم مهني لهذا الطرف عند منح حد ائتماني. تتم مراقبة  والتصنيفات االئتمانية
، يتم إجراء المتابعةاألطراف بانتظام، مع األخذ في االعتبار تطور المعلومات المذكورة أعاله، وحاالت عدم السداد. ونتيجة لهذه ا

اطر. تتجنب المجموعة تركيز مخاطر االئتمان على سيولة موجوداتها عن طريق يرات على حدود االئتمان وتخصيص المخيتغ
 توزيعها على عدة مؤسسات وقطاعات.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ 

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 )تتمة( إدارة مخاطر االعمال 3/10
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان
 

تخضع الذمم المدينة التجارية للحدود االئتمانية وإجراءات الرقابة والمتبعة كذلك في جميع الشركات التابعة. نظرا لكثرة عدد 
العمالء واتساع القاعدة الجغرافية فتتعرض المجموعة إلى تركز جوهري لمخاطر االئتمان على ذممها المدينة التجارية. ومع 
ذلك، تتم مراقبة الذمم التجارية بشكل مستمر وفقا للمنهجية المماثلة المستخدمة لألطراف المالية المقابلة. إن الحد األقصى للتعرض 

جة عن األنشطة المالية، دون األخذ في االعتبار اتفاقيات المقاصة ودون األخذ في االعتبار أي ضمانات لمخاطر االئتمان النات
 محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى، هي القيمة الدفترية للموجودات المالية للمجموعة.

 
 مخاطر السيولة

قد تواجه المجموعة من صعوبات للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بااللتزامات المالية التي تم  التيمخاطر المخاطر السيولة هي 
تسويتها بتسليم نقدية أو غيرها من الموجودات المالية. يمكن ان تنتج مخاطر السيولة عن عدم قدرة المجموعة على بيع موجودات 

مجموعة إلى إدارة هذه المخاطر عن طريق الحد من الدخول في ادوات مالية ما بسرعة أو قيمة مقاربة لقيمتها العادلة. وتهدف ال
 مالية والتي قد تتأثر بمشاكل السيولة والحفاظ على احتياطي من تسهيالت.

 
 مخاطر السوق

المجموعة معرضة للخطر من التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار السوق التي تؤثر على 
 والمطلوبات والمعامالت المستقبلية. الموجودات

  
 مخاطر العمالت األجنبية 

مخاطر المعامالت تنشأ من التعامل بالعمالت األجنبية.  المجموعة معرضة لمخاطر العمالت األجنبية من المعامالت والترجمة.
 الل استخدام عقود تبادل العمالت.ويتم إدارة هذه المخاطر ضمن سياسة التحوط وفقا الحتياجات النشاط المحدد للمجموعة من خ

 
 مخاطر أسعار العموالت 

تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال تذبذب أسعار العمولة مما سيؤثر على الربحية المستقبلية او القيمة العادلة لألدوات المالية، 
وتحديدا  المبالغ المستحقة للبنوك، وتعمل تها التي تدفع عليها عمولة، االمجموعة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوب

اإلدارة على الحد من مخاطر أسعار العمولة على المجموعة من خالل مراقبة التغيرات على أسعار العمولة المتعلقة بالمطلوبات 
 التي تدفع المجموعة عليها عمولة.

 
 المالية األدوات 3/11

 .أخرى لمنشأة ملكية حقوق أدوات أو مالية ومطلوبات المنشآت ألحد مالي أصل عنه ينتج عقد أي هي المالية األداة
 

 المالية الموجودات
 

 :األولي والقياس اإلثبات
 .األخرى المدينة والذمم التجارية المدينة والذمم حكمه، في وما النقد من للمجموعة المالية الموجودات تتكون

 
 مبدئيا   المالي األصل قياس يتم. لألداة التعاقدية األحكام في طرفا المجموعة تصبح عندما مبدئيا المالية الموجودات إثبات يتم

 مباشرة العائدة المعاملة تكاليف الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرج غير لبند بالنسبة إليه، مضافا   العادلة بالقيمة
 .طرحه أو عليه االستحواذ إلى
 

 :الالحق والقياس التصنيف
 أعمال ونموذج المالي لألصل التعاقدية النقدية التدفقات خصائص على األولي اإلثبات عند المالية الموجودات تصنيف يعتمد

 أجلها من مجموعةال طبقت التي أو هام تمويل عنصر على تحتوي ال التي التجارية المدينة الذمم قياس يتم. إلدارتها المجموعة
 أصل وجود حالة في المعامالت، تكاليفمضافا  اليها  العادلة بقيمته المالي األصل البداية في مجموعةال وتقيس العملية، الوسيلة
 أو هام تمويل عنصر على تحتوي ال التي التجارية المدينة الذمم قياس يتم. الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة ليس مالي
 اإليرادات - 15 المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب المحدد المعاملة بسعر العملية الوسيلة أجلها من مجموعةال طبقت التي
 .العمالء مع العقود من
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 سعودي ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ باأللف لاير 

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3

 
 )تتمة( المالية األدوات 3/11
 

 )تتمة( المالية الموجودات
 

 :)تتمة( الالحق والقياس التصنيف
 
 بـ: لقياس وفقا المالي األصل تصنيف يتم األولي، اإلثبات عند

 ،مطفأة تكلفة -
 ،دين أدوات - اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة لقيمةا -
 أو ،اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة ملكية حقوق استثمار -
 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة القيمة -
 
 الموجودات إلدارة أعمالها نموذج بتغيير مجموعةال قامت إذا إال األولي، اإلثبات بعد الحقا   المالية الموجودات تصنيف إعادة يتم ال

 .المالية
 

 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة محدد غير وهو التاليين، الشرطين استوفى ما إذا المطفأة بالتكلفة المالي األصل يقاس
 و، التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ هدفه أعمال نموذج ضمن به محتفظ األصل -
 على وفائدة المبلغ أصل من مدفوعات فقط تمثل محددة تواريخ في نقدية تدفقات إلى تؤدي المالي لألصل التعاقدية الشروط -

 .القائم المبلغ أصل

 

 العادلة بالقيمة محددة غير وهي التاليين الشرطين استوفت إذا فقط اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين أداة تقاس

 :الخسارة أو الربح خالل من
 وبيع التعاقدية النقدية التدفقات من كل تحصيل طريق عن منه الغرض يتحقق والذي أعمال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ -

 و المالية؛ الموجودات
 على وفائدة المبلغ أصل من مدفوعات فقط تمثل محددة تواريخ في نقدية تدفقات إلى تؤدي المالي لألصل التعاقدية الشروط -

 .القائم المبلغ أصل
 
 نهائي بشكل تختار أن مجموعةلل يحق المتاجرة، بغرض بها االحتفاظ يتم ال التي الملكية حقوق الستثمارات األولي اإلثبات عند

 العادلة بالقيمة - ملكية حقوق كاستثمار مصنفة) اآلخر الشامل الدخل ضمن لالستثمار العادلة القيمة في الالحقة التغيرات عرض
 المصنفة غير المالية الموجودات جميع إن .حدة على استثمار كل أساس على االختيار هذا يتمر( اآلخ الشامل الدخل خالل من

 من العادلة بالقيمة قياسها يتم أعاله، بيانه تم لما وفقا اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة كمقاسة
 بمتطلبات يفي مالي أصل قياس لإللغاء قابلة غير بصورة ةمجموعال تختار قد األولي، اإلثبات وعند .الخسارة أو الربح خالل
 إذا الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة وكذلك اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة القياس
 .ينشأ قد الذي المحاسبي التباين جوهرية بصورة يقلص أو يلغي بذلك القيام كان
 

 األعمال نموذج تقييم :المالية الموجودات

 ألنالمحفظة  مستوى على به محتفظ بموجبه األصل يكون الذي األعمال نموذج من للهدف تقييم بعمل المجموعة تقوم

 .اإلدارة إلى إرسالها يتم التي والمعلومات العمل بها يدار التي األمثل الطريقة يعكس هذا
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 
 )تتمة( المالية األدوات 3/11
 

 )تتمة( المالية الموجودات
 

 والخسائر واألرباح الالحق القياس

 بالقيمة العادلة مالية موجودات

 أو الخسارة الربح خالل من

ً  الموجودات هذه قياس يتم  األرباح والخسائر، صافي إثبات يتم العادلة. بالقيمة الحقا

 .أو الخسارة الربح ضمن األرباح، توزيعات إيرادات أو فائدة أي وتشمل
 

ً  الموجودات هذه قياس يتم بالتكلفة المطفأة مالية موجودات  الفعالة. يتم الفائدة طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا

 إيرادات الفائدة إثبات يتم القيمة. في االنخفاض خسائر بمقدار المطفأة التكلفة تخفيض

 الخسارة. الربح أو في القيمة في واالنخفاض األجنبية العمالت ترجمة وخسائر وأرباح

 .الخسارة أو الربح في خسارة أو ربح أي إثبات يتم
 

 بالقيمة العادلة دين استثمارات

 اآلخر الدخل الشامل خالل من

ً  الموجودات هذه قياس يتم  لطريقة الفائدة وفقا الفائدة إيرادات العادلة. إن بالقيمة الحقا

 يتم في القيمة واالنخفاض األجنبية العمالت ترجمة وخسائر أرباح وكذلك الفعلية،

 الدخل والخسائر في األرباح صافي اثبات الخسارة. يتم أو الربح قائمة في إثباتها

 في والخسائر المتراكمة األرباح تصنيف إعادة يتم اإلثبات، إلغاء اآلخر. عند الشامل

 .الخسارة أو الربح قائمة إلى اآلخر الشامل الدخل
 

 ملكية بالقيمة حقوق استثمارات

 الشامل خالل الدخل من العادلة

 اآلخر

ً  الموجودات هذه قياس يتم  األرباح كإيرادات توزيعات إثبات العادلة. يتم بالقيمة الحقا

 جزء واضح استرداد بشكل األرباح توزيعات تمثل لم ما الخسارة أو الربح قائمة في

 الشامل الدخل األخرى ضمن لخسائروا األرباح صافي إثبات االستثمار. يتم تكلفة من

 .الخسارة أو الربح قائمة في تصنيفها إعادة يتم وال اآلخر
 

 المالية المطلوبات
 

 والقياس األولي اإلثبات
 أو والسلف الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية كمطلوبات األولى االعتراف عند المالية المطلوبات تصنيف يتم

 خصم بعد الدائنة الذمم حال وفي العادلة، بالقيمة بداية المالية المطلوبات جميع تسجيل يتم. الحال مقتضى حسب الدائنة، الذمم
 الدائنة الذممو ةالقروض والتسهيالت االئتماني للمجموعة الهامة المالية المطلوبات تشمل. المعاملة إلى العائدة المباشرة التكاليف
 .اإليجار ومطلوبات والمستحق ألطراف ذات عالقة واألخرى التجارية

 
 الالحق والقياس التصنيف

 :عدا فيما المطفأة، بالتكلفة الحق وقت في قياسها تم كما المالية المطلوبات جميع بتصنيف المجموعة تقوم
 .اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات -
 .المستمرة المشاركة طريقة تطبيق عند أو لالستبعاد مؤهل غير مالي أصل تحويل عند تنشأ التي المالية المطلوبات -
 .مالي ضمان عقود -
 .السوق في الفائدة سعر من أقل بمعدل قرض لتقديم التزامات -
. 3 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار عليها ينطبق أعمال اندماج عملية في المشتري قبل من المثبت المحتمل المقابل -

 الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في المدرجة التغيرات مع العادلة بالقيمة الحقا المحتمل المقابل هذا قياس يتم
 .اآلخر
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 )تتمة(اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 
 )تتمة( المالية األدوات 3/11
 

 )تتمة( المالية المطلوبات
 

 اإلثبات إلغاء
 

 المالية الموجودات
 استبعادها أي( )متماثلة مالية موجودات من شركة من جزء أو مالي أصل من جزء أو (مالي أصل إثبات إلغاء رئيسي بشكل يتم
 :عند ينطبق حيثماللمجموعة(  المالي المركز قائمة من
 أو األصل؛ من نقدية تدفقات على الحصول حقوق صالحية انتهاء (أ
 المستلمة النقدية التدفقات لسداد التزاما وجود افترضت أو األصل من النقدية التدفقات استالم في حقوقها مجموعةال حولت (ب

 سواء تجاوز ترتيبات بموجب ثالث طرف على جوهري تأخير دون بالكامل
 أو األصل؛ ومنافع مخاطر جميع جوهري بشكل مجموعةال حولت( أ(
 .األصل على السيطرة نقلت ولكن األصل، ومنافع مخاطر بجميع جوهري بشكل االحتفاظ أو بتحويل مجموعةال تقم لم )ب(

 
 وإلى كانت إذا ما بتقييم تقوم فإنها تجاوز، اتفاقية تبرم أو أصل من النقدية التدفقات الستالم حقوقها بتحويل مجموعةال تقوم عندما
 لألصل والمنافع المخاطر بجميع االحتفاظ أو بتحويل مجموعةال قيام عدم عند .الملكية من ومزايا بمخاطر احتفظت قد مدى أي

. األصل في مجموعةال مشاركة طوال المحول األصل إثبات في مجموعةال تستمر عليه، السيطرة بتحويل تقم ولم جوهري بشكل
 على بها المرتبطة والمطلوبات المحولة الموجودات قياس يتم. بها مرتبطة مطلوبات بإثبات أيضا مجموعةال تقوم الحالة هذه في

 على ضمان شكل تأخذ التي المستمرة المشاركة تقاس. مجموعةال الش بها احتفظت التي وااللتزامات الحقوق يعكس أساس
 مجموعةال من طلب ي أن يمكن الذي للمقابل األقصى والحد لألصل األصلية الدفترية للقيمة األدنى بالحد المحولة الموجودات

 .سداده
 

 المالية المطلوبات
 تقوم .مدتها انقضاء أو إلغائها أو التعاقدية التزاماتها سداد يتم عندما المالية المطلوبات إثبات بإلغاء مجموعةال تقوم

. جوهريا مختلفة المعدل لاللتزام النقدية التدفقات تكون وعندما شروطه، تعديل يتم عندما المالي االلتزام بإلغاء أيضا مجموعةال
 الدفترية القيمة بين الفرق إثبات يتم .العادلة بالقيمة المعدلة األحكام إلى المستند الجديد المالي االلتزام استبعاد يتم الحالة، هذه وفي

 .اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في المعدلة الشروط مع الجديد المالي وااللتزام المطفأة المالية للمطلوبات
 

 المالية األدوات مقاصة

 عندما تكون فقط المالي المركز قائمة في المعروض المبلغ وصافي المالي وااللتزام المالي لألصل مقاصة عمل يتم

 :مجموعةال

 و المثبتة؛ للمبالغ مقاصة لعمل للتنفيذ قابل نظامي حق الراهن الوقت في لديها -

 .الوقت نفس في االلتزام وتسوية األصل تحقيق أو صافي، أساس على التسوية إما تنوي -
 
 األدوات المالية المشتقة  3/12

المجموعة بشكل رئيسي من عقود تبادل أسعار العموالت والعمالت األجنبية. تستخدم المشتقات بشكل رئيسي تتكون مشتقات 
 إلدارة التعرض لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة كما هو موضح في مخاطر السوق.

 
لقيمة العادلة على أساس منتظم وفي تاريخ كل مركز مالي يتم إعادة قياسها الحقا  باو ،تدرج المشتقات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة

كحد أدنى مع اثبات جميع أرباحها وخسائرها المحققة وغير المحققة في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة إال إذا كانت من 
 عقود تحوط مؤهلة.

 
 محاسبة عن التحوط

ت المالية أو المطلوبات المالية األخرى كأدوات تحوط ضد التغيرات تقوم المجموعة بتصنيف وتوثيق بعض المشتقات والموجودا
ة بدرجة كبيرة. )تحوطات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المعترف بها )تحوط القيمة العادلة( والمعامالت المتوقع

منها على فترات منتظمة وعلى األقل على أساس النقدية( يتم تقييم فعالية مثل هذه التحوطات عند بداية العقد ويتم التحقق  التدفقات
 ربع سنوي، وذلك باستخدام االختبارات المستقبلية والمرجعية.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ 

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 
 )تتمة(المشتقة األدوات المالية  3/12
 

 )تتمة( محاسبة عن التحوط
 

 تحوطات التدفقات النقدية
معترف بها أو معامالت تستخدم المجموعة تحوطات التدفقات النقدية للتخفيف من مخاطر معينة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات 
عن تغير مدفوعات الفائدة  متوقعة بشكل كبير، مثل مبيعات التصدير المستقبلية المتوقعة، وشراء المعدات والمواد الخام، فضال  

المتوقعة والمقبوضات. يتم االعتراف بالجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة ألدوات التحوط في قائمة الدخل الشامل اآلخر، في 
غطى حين يتم االعتراف بأي جزء غير فعال على الفور في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة. عندما ينتج عن البند الم

االعتراف بالموجودات أو المطلوبات غير المالية، بما في ذلك األعمال المستحوذ عليها، يتم إدراج الربح أو الخسارة المعترف 
تكلفة األصل أو االلتزام. وال يتم رد الربح أو الخسارة المسجلة سابقا في قائمة الدخل  بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر في قياس

 لموحدة ويتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة في نفس الوقت الذي تتم فيها معاملة التحوط.الشامل األخر ا
 

 مشتقات غير محددة
يتم تصنيف المشتقات التي لم يتم تصنيفها ضمن عقود التحوط كمشتقات غير محددة. ويتم الحصول عليها في إطار سياسات إدارة 

 على الرغم من عدم تطبيق محاسبة التحوط. المخاطر المعتمدة
 
 المالية الموجودات القيمة في االنخفاض 3/13

 أو مالي أصل أي قيمة انخفاض على موضوعي دليل أي هناك كان إذا ما بتقييم مالي، مركز كل تاريخ في المجموعة، تقوم
 دليل هناك كان حال في فقط انخفضت قد المالية الموجودات مجموعة أو المالي األصل ويعتبر. المالية الموجودات من مجموعة
 الخسارة حدث وأن لألصل األولي اإلثبات بعد وقعت التي األحداث من أكثر أو لواحد نتيجة القيمة في االنخفاض على موضوعي

 بشكل تقديرها يمكن التي المالية الموجودات لمجموعة أو المالي لألصل التقديرية المستقبلية النقدية التدفقات على تأثير له هذا
 كبيرة مالية صعوبات يواجهون الدائنين من مجموعة أو الدائنين أن على مؤشرات القيمة في االنخفاض دليل يتضمن قد. به يعتد
 مالحظاتها يمكن وبيانات مالية هيكلة إعادة إجراء أو لإلفالس تعرضهم احتمالية أو المبلغ أصل أو الفائدة سداد في وتأخر تعثر أو
 تتناسب التي االقتصادية األحوال أو مثل التقديرية المستقبلية النقدية التدفقات في قياسه يمكن القيمة في انخفاض وجود على تدل
 .السداد في التعثر حاالت مع

 

 قيمة في باالنخفاض يتعلق فيما المتوقعة االئتمانية الخسائر نموذج اتباع المنشأة من (9رقم ) المالي للتقرير الدولي المعيار يتطلب
 الحالية بالقيمة االئتمانية الخسائر قياس يتم. االئتمانية للخسائر مرجح تقدير هي المتوقعة االئتمانية الخسائر. المالية الموجودات

المجموعة ان  تتوقع التي النقدية والتدفقات للعقد وفقاللمجموعة  إلى المستحقة النقدية التدفقات بين الفرق أي) النقدي العجز لكل
 الشركة تطبق التجارية، المدينة للذمم بالنسبة المالي لألصل الفعلية الفائدة بمعدل المتوقعة االئتمانية الخسائر خصم يتم(. هاالقتت

 بدال ولكن االئتمان، مخاطر في التغييرات بتتبع مجموعةال تقوم ال لذلك،. المتوقعة االئتمانية الخسائر احتساب في مبسطة طريقة
 المجموعة أنشأت .مالي تقرير تاريخ كل في الكلي للعمر المتوقعة االئتمانية الخسائر أساس على خسارة بدل بإثبات تقوم ذلك من
 مجموعةال ترى. االقتصادية والبيئة بالدائنين خاصة مستقبلية لعوامل تعديلها مع السابقة، االئتمانية خبرتها إلى تستند اعتماد سيمقاي
 الفردية المالية األدوات جميع تقييم ويتم. والجماعي الفردي ينيالمستو كال على القيمة في االنخفاض على يشير دليال هناك أن

 .بعد تحديدها يتم لم ولكن تكبدها تم والتي قيمتها في لالنخفاض جماعي بشكل القيمة منخفضة غير وجدت التي الهامة
 

 بالكامل المالي األصل السترداد معقولة توقعات ةمجموعال لدى يكون ال عندما المالي لألصل اإلجمالية الدفترية القيمة شطب يتم
 إذا ما على بناء   الشطب ومقدار بتوقيت يتعلق فيما تقييم بإجراء فردي بشكلالمجموعة  تقوم ،الهامة للعمالء بالنسبة. منه جزء أو
 التي المالية الموجودات أن إال .المشطوب المبلغ من كبير جزء استرداد أيالمجموعة  تتوقع ال. لالسترداد معقول توقع هناك كان
 .المستحقة المبالغ السترداد المجموعة إجراءات مع للتماشي إلزامية ألنشطة خاضعة زالت ما تكون أن ممكن شطبها تم

 المجموعة إلى االئتمانية التزاماته المدين يدفع أن المرجح غير من يكون عندما السداد عن متأخر المالي األصل أن المجموعة تعتبر
 (.منها أي وجدت إن) مالية أوراق تحقق مثل إجراءات إلى اللجوء دون بالكامل،
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3
 
 مزايا الموظفين 3/14
 

 مزايا الموظفين قصيرة وطويلة األجل
المرضية في يتم االعتراف بمطلوبات المزايا المستحقة للموظفين وتتضمن األجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات 

 الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات الصلة بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.
 

ويتم قياس مطلوبات مزايا الموظفين المستحقة قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات 
 العالقة.

لية يتم قياس االلتزامات المعترف بها المتعلقة بمزايا الموظفين المستحقة األخرى طويلة األجل بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقب
 المقّدرة المتوقع تقديمها من قبل المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ القوائم المالية. 

 
 الخدمة للموظفينمزايا نهاية 

مزايا نهاية الخدمة  المطلوبات أو الموجودات المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة تتعلق بخطة المنافع المحددة. خطة
تمثل القيمة الحالية اللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين كما في نهاية فترة التقرير. يتم احتساب التزام منافع انتهاء  للموظفين

 خدمات الموظفين سنويا بواسطة خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.
 

يتم تحديد القيمة الحالية إللتزام منافع انتهاء خدمات الموظفين عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار 
ومة بالعملة التي سيتم بها دفع المزايا والتي تحتوي على شروط تقارب نفس شروط الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة المق

 العقد.
 

 :يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي
 

 تكلفة الخدمة
 .تتضمن تكاليف الخدمة تكاليف الخدمة الحالية والسابقة والمحمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 
التغيرات في القيمة الحالية لاللتزامات المستحقة المحددة الناتجة عن تعديالت أو تخفيضات الخطة مباشرة في قائمة يتم االعتراف ب

 الربح أو الخسارة الموحد كتكلفة خدمة سابقة.
 

 تكلفة الفائدة 
دمات الموظفين. يتم ادراج يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام منافع انتهاء خ

 هذه التكلفة في مصروفات مزايا الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 إعادة قياس األرباح أو الخسائر
لسنة اية في وارالکتت اضاراالفتافي رات لتغيوا الخبرة االكتورايةمن تسويات لناتجة س القيادة اعار إخسائح أو بات أرثبام إيت
 رالموحدة.آلخل الشامل اخدلقائمة افي رة فيها مباشم لتي تتا

 
 الزكاة والضرائب3/15

 تخضع المجموعة للزكاة وفقا  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية )"الهيئة "( والشركات التابعة األجنبية
لضريبة الدخل طبقا  لقوانين الضرائب في البلدان التي تأسست بها. ويتم إثبات استحقاق للزكاة وضريبة الدخل وتحمل على تخضع 

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للفترة الجارية. ويتم احتساب مطلوبات الزكاة والضريبة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق 
 من قبل المصلحة في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية. بالربوط الزكوية على سنوات سابقة
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 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3

 
 المخصصات  3/16

على المجموعة ويمكن عمل  -نتيجة لحدث في الماضي  -يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام حالي قانونى أو حكمي 
لتسوية ذلك االلتزام. المبالغ المحققة تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية 

 بعين االعتبار ا  كمخصصات تعتبر أفضل تقدير لقياس المقابل المطلوب لتسوية االلتزامات الحالية في نهاية السنة المالية، أخذ
لمقدرة لتسوية المخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة بتلك االلتزامات. عند قياس قيمة المخصص بناء  على التدفقات النقدية ا

 االلتزامات الحالية، فان قيمة االلتزام المثبتة بدفاتر المجموعة تقاس بناء  على القيمة الحالية لتلك التدفقات.
 

عندما يتوقع استرداد بعض أو كل المبالغ المطلوبة لتسوية المخصصات من طرف ثالث، يتم االعتراف بالذمم المدينة كموجودات 
 ه الذمم قابلة للتحصيل ويمكن قياس قيمة هذه الذمم بشكل موثوق به.إذا أمكن التأكد أن هذ

ان الموجودات والمطلوبات المحتملة هي الحقوق المحتملة وااللتزامات التي تنشأ عن احداث ماضية والتي سوف يتم تأكيد حدوثها 
 سيطرة المجموعة.أو عدم حدوثها عن طريق حدوث أحد االحداث المستقبلية الغير مؤكدة والتي ليست تحت 

 
  اإليرادات 3/17

تُعرف السيطرة على  إما بمرور الوقت أو في وقت معين. على احدى الموجودات يتم االعتراف باإليرادات عند انتقال السيطرة
 احدى الموجودات بالقدرة على توجيه االستخدام وفعليا  جميع المنافع المتعلقة بتلك الموجودات.

 
 الخدماتبيع البضائع أو 

 المجموعةيتم االعتراف باإليرادات عند نقل البضائع أو الخدمات المطلوبة إلى العمالء بمبلغ يعكس المقابل المادي الذي تتوقع 
 مقابل تلك السلع أو الخدمات. يتم االعتراف باإليرادات عند استيفاء الخطوات التالية: هأنها تستحق

 
 وال يلزم أن يكون هذا العقد كتابيا . تحديد عقد البيع المبرم مع العميل. -1
 وجود التزام أداء. -2
 تحديد سعر المعاملة.  -3
 توزيع سعر المعاملة على التزام األداء. -4
 االعتراف باإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء. -5
 

 : وعند تقييم هذه الخطوات، فإن اإلدارة تضع ما يلي في حسبانها

  المشتري والبائع( على البيع مع نقل حقوق كل طرف الخاصة بهذه البضائع والخدمات بموجب البيع. كما موافقة الطرفين(
ينبغي دراسة شروط الدفع لضمان أن العقد له أساس تجاري وأنه من المحتمل أن يتم تحصيل المقابل المادي الخاص ببيع 

 هذه البضائع والخدمات.

  بالتزام األداء. عند  المستقلةبموجب العقد. يشار إلى هذه البضائع والخدمات  ليهامستقلة متفق عتحديد بضائع أو خدمات
، تقوم اإلدارة بتقييم ما إذا كان يمكن لهذه البضائع أو الخدمات أن توفر مستقلةدراسة ما إذا كانت هذه البضائع والخدمات 

تعتبر جميع ، وئع والخدمات إلى العميل بشكل منفصلمنفعة في حد ذاتها وأنه قد تم تحديد وعد المجموعة بتحويل هذه البضا
 .مستقلةمبيعات المجموعة 

  .ثابت. مقابلجميع مبيعات المجموعة لها ان المقابل المادي المتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل نقل هذه البضائع والخدمات 

 .توزيع سعر المعاملة على السلع أو الخدمات بموجب العقد 

 داء.الوفاء بالتزام األ 
 

 إيرادات أخرى 
 يتم اثبات اإليرادات األخرى على أساس االستحقاق.

 
 المصروفات 3/18

يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة على أساس تكلفة اإلنتاج أو الشراء والتسويات الجردية الخاصة بالمخزون. اما باقي المصاريف  
 بما فيها مصاريف البيع والتسويق يتم تسجيلها عند انتقال مخاطر وملكية البضاعة المشتراة للمجموعة او عند استالم البضاعة.

 
 وتوزيع بيع مصروفات
 التسويق ورسوم مصروفات اإلعالن وتشمل المجموعة منتجات بيع وتوزيع تكاليف جميع والتوزيع مصروفات البيع تتضمن
 وتكلفة والتوزيع البيع مصروفات بين فيما ثابت أساس على المصروفات األخرى. توزع المباشرة المبيعات غير وتكاليف
 األمر. لزم إذا المبيعات،
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 التجارية الصناعيةشركة مجموعة السريع 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3

 
 )تتمة( المصروفات 3/18

 
 وإدارية عمومية مصروفات
 نشاط أو المبيعات بتكلفة مرتبطة التحديد وجه على ليست مباشرة وغير مباشرة تكاليف واإلدارية المصروفات العمومية تتضمن
ومصروفات البيع والتوزيع  وإدارية عمومية مصروفات بين فيما ثابت أساس المصروفات على توزع .بالمجموعة والتوزيع البيع

 .األمر لزم إذا وتكلفة المبيعات،
 
ربحية السهم 3/19  

تقوم المجموعة بعرض ربحية السهم األساسية والمخفض للسهم الواحد ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة 
صافي الربح أو الخسارة المتاحة إلى حملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة، 

المعدل لحملة األسهم. يتم تحديد ربحية السهم المخفضة عن طريق تعديل صافي الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم و
العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة، والمعدل لحملة األسهم، لتعديل أثار كل األسهم العادية المخفضة المحتملة 

 سهم واألسهم الممنوحه للموظفين إن وجدت.ابله للتحويل ألوالتي تشمل السندات الق
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  3/20
يتم تسعير المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أساس تجارى. ويتم تحديد األسعار على أساس طريقه األسعار غير المسيطر 

والخدمات المماثلة التي تباع او يتم الحصول عليها في سوق قابل للمقارنة لى أسعار السلع إعليها والتي تحدد السعر بالرجوع 
 وعادة ما تكون بأسعار تفضيلية لصالح المجموعة مقارنة بأسعار السوق. االقتصادية وإلى مشتري ال يرتبط بالبائع

 
 الالحقه لتاريخ القوائم المالية الموحدة  االحداث 3/21

المالية إذا ظهر بعد فترة القوائم المالية دليال إضافيا على الشروط التي كانت موجودة في نهاية  تقوم المجموعة بتعديل البيانات
فترة التقرير، بما في ذلك حدث يؤثر بطريقة غير مناسبة جزئيا  او كليا  على فرض االستمرارية للمجموعة. يتم إجراء هذه 

 الية الموحدة.التعديالت حتى تاريخ اعتماد مجلس اإلدارة للبيانات الم
 

 تكاليف االقتراض 3/22
تكاليف االقتراض المباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل من األصول المؤهلة، وهي األصول التي تستغرق بالضرورة فترة 

تلك زمنية طويلة، أي أكثر من سنة واحدة، لالستعداد الستخدامها أو بغرض البيع، يتم إضافة تكلفة االقتراض إلى تكلفة 
الموجودات، إلى أن تصبح األصول جاهزة بشكل كبير لالستخدام أو بغرض البيع. عالوة على ذلك، ال يتم رسملة تكلفة االقتراض 
خالل فترة التوقف. إلى الحد الذي تستخدم فيه القروض ذات األسعار المتغيرة لتمويل أصل مؤهل ويتم تحوطه عن طريق تحوط 

لة مخاطر تغيير أسعار العمولة، يتم إثبات الجزء الفعال من المشتقات في قائمة الدخل الشامل اآلخر فعال للتدفقات النقدية لمقاب
الموحدة ويتم تحويها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عندما يؤثر األصل المؤهل على الربح أو الخسارة إلى الحد الذي 

ل ويتم تحوطه في تحوط فعال للقيمة العادلة لمخاطر سعر العمولة، تستخدم فيه القروض ذات السعر الثابت لتمويل أصل مؤه
فإن تكاليف االقتراض المرسملة تعكس سعر الفائدة التحوطي. يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت 

يتم االعتراف بكافة تكاليف  للقروض المحددة بانتظار إنفاقها على األصول المؤهلة من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.
 .اإلقتراض األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم تكبدها فيها

 
  حكام والتقديرات المحاسبيةاأل -4

إن إعداد القوائم المالية الموحدة يتطلب من إدارة المجموعة ممارسة الحكم وإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات 
ومبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات. تستند هذه التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى الخبرة 

 مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.  السابقة وعوامل أخرى
 

يتم االعتراف بالتسويات على التقديرات المحاسبية في الفترة و ،يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر
على تلك الفترة، أو في فترة الحالية والفترات المستقبلية إذا كانت التسويات التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط 

 تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( حكام والتقديرات المحاسبيةاأل -4

 
 :إن األحكام والتقديرات الهامة التالية لها التأثير األكثر أهمية على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة

 مدة عقد االيجار. -
 والمعدات.العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت  -
 الزكاة وضرائب الدخل. -
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية. -
 تقدير التزامات مزايا العاملين المحددة. -
 .االنخفاض في قيمة الذمم المدينة -
 مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف. -
 .الحاالت الطارئة -
 

وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي فيما يلي معلومات حول األمور الهامة الخاضعة للتقديرات 
 لها تأثيرا  جوهريا  على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:

  
 مدة عقود اإليجار

ا اقتصادي ا  لممارسة خيار التمديد أو عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافز 
خالل السنة المالية  تتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم. اإلنهاء.

 .الحالية، لم يكن هناك أي أثر مالي جوهري لمراجعة شروط عقود اإليجار لتعكس أثر ممارسة خيارات التمديد أو اإلنهاء
 

 االستهالكات واالطفاء للموجودات غير المتداوله
يتم االعتراف باالستهالك واالطفاء لتخفيض تكلفه األصول ناقصا قيمتها المتبقيه على مدى اعمارها لإلنتاجية باستخدام أنسب الطرق 

يه وطريقه االهالك في نهاية كل مركز االعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبق ةبمراجع هالحتساب االستهالك واالطفاء. وتقوم المجموع
 مالى وتحتسب أى تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلى.

 
 الزكاة والضرائب

عندما يكون مبلغ الزكاة والضريبة مطلوبات أو موجودات غير مؤكد، تعترف المجموعة بالمخصص الذي يعكس أفضل تقدير لإلدارة 
رات يدلتقن ابيت زكوية وضريبية قاروية فل أتحميم يتالمعروفة في االختصاص ذو الصلة.  كنتيجة أكثر احتماال  بناء  على الحقائق

 .قعاومتن کاإذا ال ، إادهتکبم لتي ترة الفتافي دة حولمئر الخساقائمة األرباح أو النهائية علی ايبية رلضت الزكوية والتقييماوا
 

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة
ئتمان المتوقعة الحيث تستند خسائر االحتساب خسائر االئتمان النهج المبسط  قيمة الذمم المدينة باستخداميتم احتساب االنخفاض في 

اعدت المجموعة مصفوفة الحتساب المخصص بناءا  على خبراتها  ئتمان المتوقعة على مدى عمر هذه الموجودات.العلى خسارة ا
 السابقة والمعدلة لالخذ في االعتبار النظرة المستقبلية للمتحصالت والظروف االقتصادية ذات الصلة. 

 
 إنخفاض قيمه األصول الملموسه وغير الملموسه

لموسه وغير الملموسه لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على ان تراجع المجموعة في نهاية كل مركز مالى القيم الدفتريه الصولها الم
وجود مثل هذه المؤشرات يتم تقدير القيمه القابله لالسترداد لالصل من  ةتلك األصول قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمه. في حال

 ن وجدت(.إارة انخفاض القيمه )اجل تحديد مدى خس
 

 فمخصص للمخزون المتقادم والبطيء والتال
تقوم اإلدارة بتكوين مخصص لبنود المخزون بطيء الحركة والمتقادم. تستند تقديرات صافي قيمة المخزون الممكن تحقيقه على أساس 

اشرة أكثر األدلة موثوقية في الوقت الذي يتم فيه إعداد التقديرات. تأخذ هذه التقديرات في االعتبار تقلبات السعر أو التكلفة المرتبطة مب
 ث التي تحدث بعد تاريخ المركز المالي الموحد إلى الحد الذي تؤكد فيه هذه األحداث الظروف القائمة في نهاية السنة.باألحدا

 
 الطوارئ

و فشل وقوع حدث أو أكثر. إن تقييم مثل هذه الحاالت الطارئة يتضمن أبطبيعتها، لن يتم ظهور الحاالت الطارئة إال عند وقوع 
  .ديرات مهمة لنتائج األحداث المستقبليةبطبيعتها ممارسة حكم وتق
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( المحاسبية حكام والتقديراتاأل -4

 
 مزايا العاملين

تعتمد القيمة الحالية اللتزامات التقاعد على عدد من العوامل التي تحدد على أساس اكتواري باستخدام افتراضات مختلفة قد تختلف عن 
المستقبل ومعدالت الوفيات وتشمل االفتراضات المستخدمة معدل الخصم والزيادات في المرتبات في . التطورات الفعلية في المستقبل

على القيمة الدفترية اللتزام المعاش يكون لها أثر فتراضات سالتغيرات في هذه اال. ان والزيادات في المعاشات التقاعدية في المستقبل
 .التقاعدي

 
عتبار دارة في االإلخذ اعند تحديد معدل الخصم المناسب، تأمالي.  الخصم المناسب في تاريخ كل تقرير معدلتقوم المجموعة بتحديد 

ت الفائدة لسندات الشركات المقومة بالعملة التي سيتم بها دفع المنافع والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة المتوقعة اللتزام معدال
 .المعاش التقاعدي ذي الصلة

 
 .بالتزام استحقاقات التقاعد تعلقي مايالمؤکدة ف ريغ راتيللتقد ةيسيمن اإلفصاح عن المصادر الرئ ديلمز (15 )رقم ضاحيراجع اإل
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 ، صافيمعداتو وآالتممتلكات  -5

 

 مباني  أراضي  بيــــان
آالت ومعدات 

 وأدوات
تحسينات 
 وديكورات

أثاث ومفروشات 
 سيارات وأجهزة مكتبيــة

أعمال رأسمالية 
 المجموع تحـت الـتـنـفـيـذ

         التكلفة
 898,447 3,051 19,362 65,399 52,783 569,720 187,986 146 م2018يناير  1

 5,366 651 3,277 621 - 817 - - اإلضافات
 - (2,106) - 1,852 - 254 - - المحول من المشروعات تحت التنفيذ

 (8,237) - (467) (12) - (7,758) - - االستبعادات

 895,576 1,596 22,172 67,860 52,783 563,033 187.986 146 م2018ديسمبر  31

 1,701 452 293 692 146 111 7 - اإلضافات
 - (692) - 692 - - - - المحول من المشروعات تحت التنفيذ

 (34,188) (1,356) (1,532) (316) (980) (17,771) (12,233) - االستبعادات

 863,089 - 20,933 68,928 51,949 545,373 175,760 146 م2019ديسمبر  31
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( ، صافيمعداتو وآالتممتلكات  -5
 

 مباني  أراضي  بيــــان
آالت ومعدات 

 وأدوات
تحسينات 
 وديكورات

أثاث ومفروشات 
 سيارات وأجهزة مكتبيــة

اعمال رأسمالية تحـت 
 المجموع الـتـنـفـيـذ

         مجمع االستهالك
 643.549 - 18.121 62.450 43.245 396.289 123.444 - م2018 يناير 1

 32.169 - 985 3.657 1,109 21.782 4,636 - استهالك السنة
 (6,127) - (457) (10) - (5,660) - - االستبعادات

 669.591 - 18.649 66.097 44.354 412.411 128.080 - م2018ديسمبر  31

         
 669.591 - 18.649 66.097 44.354 412.411 128.080 - م2019يناير  1

 28,773 - 1,179 1,966 1,930 19,158 4,540 - استهالك السنة
 (30,370) - (1,444) (310) (980) (16,632) (11,004) - االستبعادات

 667,994 - 18,384 67,753 45,304 414,937 121,616 - م2019ديسمبر  31

         صافي القيمة الدفترية
 195,095 - 2,549 1,175 6,645 130,436 54,144 146 م2019ديسمبر  31كما في 

 225.985 1.596 3.523 1.763 8.429 150.622 59.906 146 م2018ديسمبر  31كما في 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 ومعدات، صافي )تتمة( وآالتممتلكات  -5
 

 36,701: 2018لاير سعودي )ألف  33,863مقدارها ، 2019ديسمبر  31في قيمة دفترية في تتضمن بند المباني مباني بصا (أ
سنة بدأت في  25أرض مستأجرة من إدارة المدينة الصناعية في جدة بإيجار بقيمة أسمية لمدة  ألف لاير سعودي( مقامة على

هـ، لمربع آخر. وفي نهاية مدة االيجار تكون العقود قابلة للتجديد 1411ذو القعدة  28هـ، لمربع واحد وفي 1409رمضان  12
شركة اتفاقيات استئجار قطع أراضي إضافية من أجل توسيع لفترات مماثلة وفقا  الختيار الشركة. إضافة إلى ذلك، أبرمت ال

 هـ.1427صفر  6سنة ابتداء  من  25مصانع السجاد والنسيج لمدة 
 

 :2018ألف لاير سعودي ) 6,552 ، مقدارها2019ديسمبر  31كما تتضمن بند المباني مباني بصافي قيمة دفترية كما في  (ب
سنة مقابل إيجار سنوي  21لاير سعودي( مقامة على قطع أراضي مستأجرة لفترات تراوحت بين سنة واحدة إلى  ألف 7,069
ألف لاير سعودي(. في نهاية مدة االيجار تكون العقود قابلة للتجديد لمدد إضافية  148: 2018ألف لاير سعودي ) 148مقداره 

 وفقا  إلختيار الشركة.
 

 كما يلي: هديسمبر، يتم توزيع 31لمنتهية في سنة ااالستهالك المحمل على ال (ج
 

 م2018 م2019  

1024,1  (17 رقم تكلفة المبيعات )إيضاح  26.123 
 4.190 2,901  (18 رقم مصروفات بيع وتوزيع )إيضاح

 1.856 1,762  (19 رقم مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح
773,28  الرصيد نهاية السنة  32.169 

 
 في شركات زميلة ومشروعات مشتركةاستثمار  -6

 
من الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم )شركة ذات مسئولية محدودة( تم تأسيسها في المملكة  %52المجموعة تمتلك  *

والصادر من  2012ديسمبر  6هـ الموافق  1435محرم  23بتاريخ  4030259768العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 
لى ذلك طبقا  لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ إلم تباشر النشاط بعد باإلضافة  جدة، ولم يتم توحيد هذه الشركة التابعة ألنها

 %25الي  %52هـ فقد وافق المساهمين على تخفيض نسبة مساهمة الشركة من 1438ربيع الثاني  18م الموافق 2017يناير  16
عقد التاسيس تم تعديل  .عة السيطرة على الشركة التابعةبإدخال مساهم جديد بالشركة بزيادة رأس المال وبالتبعية فقدت المجمو

ربيع اآلخر  15وتعديل السجل التجاري بتاريخ م، 2019ديسمبر  5هـ الموافق 1441ربيع اآلخر  8بتاريخ  لشركة الزميلةا
 .م2019ديسمبر  12هـ الموافق 1441

 
 
 
 

الشركة العربية   
لصناعة كربونات 

 الكالسيوم *
شركة كلية 
 م2018 م2019 السالم االهلية

 1.500 5,250 250 5,000 (1) رأس المال
 20.630 16,880 - 16,880 (2) دفعات طويلة األجل 

      حصة المجموعة في نتائج األعمال
األعمال حصة المجموعة في نتائج 

1/1 
 (6,068) (705) (6,773) (4.103) 

 (2.670) (670) - (670)  حصة من النتائج للسنة 
 (6,773) (7,443) (705) (6,738) (3) حصة المجموعة في نتائج األعمال 

 15,812 15,142 (455) 15,142 (3+2+1) الرصيد في نهاية السنة

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

  (455) (455) (455) 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 وإلتزامات عقود اإليجارحق اإلستخدام أصول  -7

 -واإللتزامات الناتجة عن عقود اإليجار فيما يلي: حق اإلستخدام أصول تتمثل 
 

 م2019 

  حقوق اإلستخدام

 29,220 يرينا 1كما في  

 29,220 ديسمبر  31كما في 

  
  اإلستهالك

 2,108 اإلستهالك خالل السنة

 2,108 ديسمبر  31اإلستهالك كما في 

 27,112 حقوق اإلستخدام، صافي

  

 26,147 ديسمبر 31رصيد اإللتزام كما في 

 (4,240) الجزء المتداول

 21,907 المتداولالجزء غير 

 
 أدوات مالية مشتقة -8

لدى المجموعة العديد من المشتقات المالية التي تم تصنيفها كأدوات تحوط للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات التدفقات النقدية الناتجة 
 .عن أسعار العموالت وأسعار صرف العمالت األجنبية التي تخضع لتقلبات أسعار السوق

 
 المجموعة، ال يتم استخدام األدوات المشتقة ألغراض التجارة أو المضاربة.وفق ا لسياسة 

 
 يوضح الجدول التالي تفاصيل المبالغ اإلسمية والفترات المتبقية القائمة في تاريخ التقرير:

 

 م2019
القيمة اإلسمية ألدوات 

 التحوط

 القيمة الدفترية ألداة التحوط

 المطلوبات الموجودات

 2,648 - 94.500 معدالت الفائدةمقايضات 
 94.500 - 2,648 

 

 م2018 
القيمة اإلسمية ألدوات 

 التحوط

 القيمة الدفترية ألداة التحوط

 المطلوبات الموجودات

 1.548 - 94.500 مقايضات معدالت الفائدة
 94.500 - 1.548 

    
 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -9

 مع أطراف ذات العالقة خالل السنة وهي على النحو التالي: قامت الشركة بالتعامل
 العالقة اسم الجهة ذات العالقة

 شركة ذات عالقة شركة الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة
 شركة ذات عالقة الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة )ماتكس(

 شركة ذات عالقة شركة التضامن األول 
 شركة ذات عالقة مؤسسة خالد حمدان السريع 

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

 شركة ذات عالقة شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري
 شركة ذات عالقة العقاريشركة جادة الراقي لالستثمار والتطوير 

 مساهمون المساهمون
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( األطراف ذات العالقةالمعامالت مع  -9
 

 المعامالت الهامة وما يتعلق بها من أرصدة: (أ
 م2018 م2019 

 17,047 12,902 مشتريات
 11,000 - تمويل

 19,457 26,018 مبيعات 
 - 15,000 بيع ممتلكات ومعدات

 - 14,250 إيرادات أخري
 3,902 4,871 لى اإلدارة العلياإمستحقات 

 990 1,783 اإلدارةاتعاب مجلس 
 5,423 4,333 إيجارات

 
 عالقة:من أطراف ذات  مستحق (ب

 م2018  م2019  

 4.233 1,014 تضامن األولشركة ال
 5.818 3,200 مؤسسة خالد حمدان السريع 

 105 - شركة الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة 
 4,214 10.156 

 
 عالقة:إلى أطراف ذات  مستحق (ج

 م2018  م2019  

الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد 

 26.229 10,812 *المحدودة )ماتكس(
 24.194 10,891 **شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري

 11.786 1,105 شركة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي
 4.000 - حمدان عبد هللا السريع /السيد

 4.000 3,149 العقاريشركة جادة الراقي لالستثمار والتطوير 
 1.769 1,745 شركة مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة )سناسكو(

 3,000 3,000 محمد بن ناصر السريع
 357 357 أخرى

 31,059 75.335 

 
 

تتمثل أهمها في عملية بيع مصنع الجزيرة للغزل والموكيت  معداتالالت واآلممتلكات و* خالل السنة قامت المجموعة ببيع بعض ال
 13.8مليون لاير سعودي مما نتج عنها أرباح بيع  15قدرها مليون لاير سعودي وقيمة بيعية  1.2قدرها بصافي قيمة دفترية 
 مليون لاير سعودي.

 
شركة الحكمة الدولية للتطوير المجموعة لصالح م توصلت الشركة التفاق خصم المديونية القائمة على 2019سبتمبر  30بتاريخ  **

من  %50، بما يمثل (24)إيضاح رقم  مليون لاير سعودي وادرجت ضمن اإليرادات األخرى للمجموعة 14,3بمبلغ  العقاري
عن تلك اإلتفاقية  المجموعة، أعلنت إدارة 2019سبتمبر  30و العالقة كما في الرصيد القائم المستحق على المجموعة للطرف ذ

 م.2019أكتوبر  1 في
 
 
 
 
 
 
 



 

- 38 - 

 

 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 المخزون، صافي -10

 م2018  م2019  إيضاح 

0589,8  بضاعة تامة الصنع*  129,696 
 86.471 72,794  مواد خام
  20.256 22,138  قطع غيار
818,69  التشغيلتحت  بضاعة  28.114 

  349 -  بضاعة في الطريق

  08203,4  264.886  
    

(39,415) )أ( الحركة والمتقادمبطيئ مخصص المخزون   (23.962) 
  560,416  240.924 

 
 الحركة والمتقادم كما يلي:بطيئ كة مخصص المخزون حر (أ

 م2018 م2019 

 42.587 23.962 الرصيد في بداية السنة
 603 30,754 (23)إيضاح رقم  استدراك مخصص خالل السنة

 (19.228) (15,301) المستخدم خالل السنة
 23.962 39,415 الرصيد في نهاية السنة

 
 99: م2018مليون لاير سعودي ) 31.35خالل السنة قامت الشركة ببيع منتجات بأسعار أقل من سعر التكلفة تصل إلى  (ب

مليون لاير سعودي( تم رد  21: م2018مليون لاير سعودي ) 18.17مليون لاير سعودي( وما نتج عنه خسائر بلغت 
 مخصص المخزون بطيئ الحركة والمتقادم المرتبط بها.

 
 ، صافيخرىأمصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة  -11

 
 م2018  م2019  

 2.363 3,442 مصروفات مدفوعة مقدما  
 839 455 سلف موظفين

 16.544 16,544 الجمارك السعودية
 13.303 6,735  دفعات مقدمة للموردين

 1,956 3,049 الغطاء النقدي لخطابات الضمان
 2,218 232 اخري

 30,457 37,223 
 (16.544) (16,544) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 13,913 20.679 

 
 حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

 م2018 م2019 

 12.844 16,544 الرصيد في بداية السنة
 3.700 - استدراك مخصص خالل السنة

 16.544 16,544 الرصيد في نهاية السنة
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 مجموعة السريع التجارية الصناعيةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 ذمم مدينة تجارية، صافي -12

 م2018  م2019  

 5.846 320 جهات حكومية
 5.590 4,156 العمالء الرئيسين
 31.434 18,528 عمالء خارجين
 133.850 70,166 عمالء تجارين

 25.045 55,025 اخري
 148,195 201,765 

 (38,499) (52,919) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 95,276 163,266 

 
التجارية، ال تتجاوز أي منها على حدة نسبة مئوية  من الذمم المدينة (%12: 2018) %11بة يمثل عدد خمس عمالء رئيسين نس

 .(%22: 2018) % في المائة 26 قدرها
 

 حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:
 2019 2018 

.99438 الرصيد في بداية السنة  30.105 
 6.053 - ول المدة على رصيد أ 9لمعايير الدولية رقم تأثير ا

,09914 (23)إيضاح رقم  السنةاستدراك مخصص خالل   4.579 
(.8232) (570) المستخدم خالل السنة  

919,52 الرصيد في نهاية السنة  94938.  

 
 نقد وما حكمه -13

 م2018  م2019  

 1.912 2,567 نقد في الصندوق
 2.961 1,964 نقد لدي البنوك

 4,531 4.873 

 
 قروض آجلة وبنوك دائنة -14

 
 
 
 
 
 
 
 

 م2018  م2019  إيضاح  

     مبالغ مستحقة لبنوك (أ
 91.940 107,045 أ (1) قروض قصيرة األجل وبنوك دائنة

     
     قروض آجلة (ب

 213.495 215,068 ب  الرصيد القائم 
 213.495 215,068   الرصيد القرض األجل 

 ناقصاً:
 الجزء طويل االجل من قروض األجلة

  
(154,557) (70.992) 

 142.503 60,511  (2) قروض اآلجلة الجزء المتداول من
 234,443 167,556  (2+1) قروض االجلة وبنوك دائنة
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 سعودي ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ باأللف لاير 

 
 )تتمة( قروض آجلة وبنوك دائنة -14
 
لدى الشركات تسهيالت ائتمانية من بنوك محلية على شكل خطابات ضمان، وخطابات أعتماد، ومرابحات إسالمية لتمويل  (أ

إعتمادات، وعقود صرف أجنبي، وتسهيالت تورق ومرابحة آجلة. إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر لصالح البنوك. 
مواد أخرى اإلبقاء على معدالت معينة وحقوق مساهمين وارصدة متعلقة  تتضمن اتفاقيات التسهيالت شروطا  محددة تتطلب ضمن

 . األرباحبأطراف ذات عالقة ضمن حدود معينة مع قيود على توزيعات 
 
مليون لاير سعودي من صندوق التنمية  53م بمبلغ 2012خالل سنة يتضمن بند القروض طويلة األجل قرض ممنوح للمجموعة  (ب

م متبوعا  بأقساط نصف سنوية، علما  بأن هذا القرض مضمون 2013ول قسط مستحقا  في فبراير الصناعي السعودي. وكان أ
تمويل التوسعة في مصنع جدة للنسيج ومصانع  ووالغرض من هذا القرض ه المجموعةبرهن عقاري لجميع ممتلكات ومعدات 

نة واإلبقاء على المستوى األدنى من المالءة المالية السجاد. تتضمن اتفاقية القرض شروطا  محددة تتطلب اإلبقاء على معدالت معي
 والحد األدنى من السيولة.

 
 بإعادة هيكلة القروض من قصيرة األجل الي طويلة األجل.م 2019قامت المجموعة خالل الربع األول من سنة  (ت

 
 40قرض حسن بقيمة على شكل  وزارة الماليةمن قصيرة اآلجل تسهيالت ائتمانية م حصلت المجموعة على 2019خالل سنة  (ث

 .والخارجيينمليون لاير سعودي يمكن استخدامها في سداد فواتير الموردين المحليين 
 

 العاملينمزايا تعويضات  -15
 :حركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة هي كما يلي

 م2018 م2019 
 25.996 24.039 يناير  1الرصيد في 

 4.326 4,335 المصروف خالل السنة
 2.232 1,747 أرباح إعادة القياس 

 (8.515) (8,625) المسدد خالل السنة للموظفين المنتهي خدماتهم
 24.039 21,496 الرصيد في نهاية السنة

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

 م2018 م2019 

 3.445 3,449 تكلفة الخدمات الحالية
 881 886 األعباء المالية

 4.326 4,335 التكلفة المحملة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

 
 االفتراضات الرئيسية لألكتوراي كما يلي:

 م2018 م2019 

 %4.4 %2.60 معدل الخصم
 %2.5 %1.20 معدل زيادة المرتبات
 %7.52 %7.76 معدل دوران الموظفين

 
 المحددة هي على النحو التالي:الموظفين تحليل الحساسية على القيمة الحالية إللتزامات خطة منافع 

 م2018 م 2019 

 المبلغ النسبة المبلغ النسبة 

     معدل الخصم
 22,272 %1+ 19,953 %1+ الزيادة

 26,082 %1- 23,290 %1- االنخفاض
     المعدل المتوقع للمرتبات

 26,222 %1+ 23,410 %1+ الزيادة
 22,121 %1- 19,823 %1- االنخفاض
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 دائنة تجاريةذمم  -16

 م2018  م2019  

 54.802 37,844 محليين موردين
 25.278 6,235 موردين خارجيبن

 44,079 80.080 

 
 ىمصروفات مستحقة وذمم دائنة اخر -17

 م2018  م2019  

 14,135 13,368 مصروفات مستحقة
 10,226 5,780 دفعات مقدمة من عمالء

 4,142 2,856 أخرى

 22,004 28,503 

 
 الزكاة والضرائب المستحقة -18

 
 أ( المحمل على قائمة الربح أو الخسارة خالل السنة

 يستند مخصص الزكاة والضرائب للمجموعة على القوائم المالية المستقلة للشركة األم وشركاتها التابعة.
 

 الحركة خالل السنة (ب
 كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي:

 م2018 م2019 

 12,172 16,248 الرصيد في بداية السنة
,7772 المخصص خالل السنة  4,046 
 30 - تسويات سنوات سابقة
(2,773) مدفوع خالل السنة  - 

252,16 الرصيد في نهاية السنة  16,248 

 
 ج( الوضع الزكوي والضريبي

 الوضع الزكوي والضريبي للشركة األم وشركاتها التابعة على النحو التالي:
 

 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية "الشركة األم" -
، وعن م2012ديسمبر  31"( عن جميع السنوات حتى الهيئةأنهت الشركة األم وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة والدخل )"

مليون لاير وتم االعتراض على الربط وال يزال  3.5صدر ربط زكوي بفروق زكوية بمبلغ  م2014و م2013عامي من 
وصدرت  م2018وحتى  م2015عن االعوام حت الدراسة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، تم تقديم االقرارات الزكوية ت

وتم الرد عليها وال يزال تحت الدراسة لدي الهيئة  م2016و م2015عن عامي  استفسارات من الهيئة العامة للزكاة والدخل
 العامة للزكاة والدخل.

 
 )ذات مسئولية محدودة( "شركة تابعة"شركة ذا هوم ستايلز  -

ألف لاير سعودي وتم االعتراض على الربط  254صدر ربط زكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ  م2012عن عام 
تم تقديم االقرارات الزكوية  م2016حتى م 2013زكاة والدخل، عن السنوات من وال يزال تحت الدارسة من الهيئة العامة لل

 م المالية ولم يصدر بشأنها أي ربط زكوي من الهيئة العامة للزكاه والدخل.والقوائ
 

 شركة مجموعة ميلينيوم ويفرز القابضة المحدودة )ذات مسئولية محدودة( "شركة تابعة" -
خسائر  ةخالل السنة حيث تكبدت الشرك يهالم يتم احتساب ضريبة علفي الواليات المتحدة األمريكية. ومسجلة ة التابع ةالشرك

 .2016ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 المبيعات -19

 م2018 م2019 

 355.804 205,674 مبيعات محلية
 45.248 26,677 مبيعات تصدير

 232,351 401,052 

 
 تكلفة المبيعات -20

 م2018 م2019 

 163.838 107,496 المستخدم من المواد الخام
829,23 مرتبات ومزايا الموظفين  33.589 

1024,1 (5 رقم استهالك )إيضاح  26.123 
 2.151 1,543 المحركةالوقود والقوة 
 8.794 - لى صافي القيمة القابلة للتحققإاإلنخفاض 

 8.874 11,091 قطع الغيار ومستهلكات
 25.721 24,456 أخري

 269.090 197,934 اجمالي مصروفات التشغيل
 84.112 49,262 التغير في رصيد المخزون من اإلنتاج التام وتحت التشغيل

 247,196 353.202 

 
 مصروفات بيع وتوزيع -21

 م2018 م2019 

 20.540 18,342 تكلفة الموظفين
 9.581 7,318 إيجارت

 2.725 2,474 سفر وانتقاالت
 4.190 2,901 (5 رقم حاستهالك )إيضا
 893 506 الدعاية واالعالن
 723 929 عمولة المبيعات

 1.305 1,051 تامين
 1.014 690 منافع

 1.017 597 إصالح وصيانة
 2.113 409 مصروفات حكومية

 3.021 4,311 اخري

 39,528 47.122 

 
 داريةإمصروفات عمومية و -22

 م2018 م2019 

 14.694 13,704 تكلفة الموظفين
 1.856 1,762 (5 رقم استهالك )إيضاح
 1.335 - مصروفات بنكية

 791 1,255 اتعاب مهنية
 1.307 470 اتعاب مجلس اإلدارة واللجان 

,6121 أخرى  2,078 

 80318,  22.061 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 ، بالصافيالمتداولة االنخفاض في قيمة الموجودات -23

 م2018 م2019 

 4.579 14,990 (12 رقم )إيضاح ذمم مدينة تجارية
 3.700 - (11 رقم )إيضاح ذمم مدينة اخري

 603 30,755 (10 رقم )إيضاح مخزون

 45,745 8.882 

 
 ، بالصافي اخري إيرادات)مصروفات(  -24

 م2018 م2019 

 481 14,499 (9)إيضاح رقم  بيع ممتلكات وآالت ومعدات أرباح
 - 14,281 (9رقم  )إيضاح إيرادات إتفاقية خصم مديونية

 (267) 683 اخري (المصروفات)صافي اإليرادات 
 29,463 214 

 
 

 نصيب السهم من الخسائر -25
 .السنةيتم إحتساب نصيب السهم من الخسائر بقسمة صافي الخسارة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

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

 وتم احتساب نصيب األسهم من خسائر السنة كما يلي:
 

 العمليات المستمرةنصيب السهم من )خسارة( السنة من 
 م2018 م2019 

 (56.359) (116,207) خسارة السنة من العمليات المستمرة
 22.500 17,038 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة

 (2.50) (6,82) باللاير السعودي – نصيب السهم من )الخسارة(

 
 المستمرةغير السنة من العمليات  ربحسهم من نصيب ال (أ

 م2018 م2019 

 928 - السنة من العمليات غير المستمرة (خسارةربح / )
 22,500 17,038 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة

 0,04 - باللاير السعودي –ربح  نصيب السهم من

 
 نصيب السهم من )خسارة( السنة (ب

 م2018 م2019 

 (55.431) (116,207) خسارة السنة
 22.500 17,038 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة

 (2.46) (6,82) باللاير السعودي – نصيب السهم من )الخسارة(

 
 نصيب السهم من إجمالي الدخل الشامل األخر للسنة (ج

 م2018 م2019 

 (58.822) (117,954) إجمالي الدخل الشامل األخر للسنة
 22.500 17,038 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة

 (2.61) (6,92) باللاير السعودي – )الخسارة(نصيب السهم من 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 إلتزامات محتملة -26

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

 م2018 م2019 

 9.736 1,880 خطابات اعتماد

 1.956 3,049 ضمانات بنكية

 446 - كمبياالت معززة

 - 346,483 سندات ألمر*

 
المجموعة،  على القائمةاإلئتمانية لتسنننهيالت ا المصننندرة مقابل ضنننماناتفي التتمثل السنننندات ألمر المصننندرة للبنوك المحلية * 
شنننركة  االسنننتثمار القائم فيه حصنننتها في بنسنننبمن المجموعة ضنننمانا   سنننعودي مليون لاير 20بقيمة ضنننافة إلى سنننند ألمر باإل

 .ألحد البنوك المحليةصادر لصالح  كربونات الكالسيوم العربية )شركة شقيقة(
 

 معلومات قطاعات األعمال -27
 من وجهة نظر اإلدارة، إن أنشطة المجموعة نشاطان رئيسان وهي كالتالي:

 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  المبيعات المبيعاتتكلفة   )الخسارة(إجمالي 
 األرضيات 192,579 (197,777) (5,198)
 أخري 39,772 (49,419) (9,647)

 اإلجمالي 232,351 (247,196) (14,845)

 
 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  المبيعات تكلفة المبيعات إجمالي الربح
 األرضيات 342.814 (295.357) 47.457

 أخري 58.238 (57.845) 393

 اإلجمالي 401.052 (353.202) 47.850

    
 

 العمليات غير المستمرة -28
وفي يناير  مليون لاير سعودي 14.7فرز أوروبا بقيمة ي، باعت المجموعة أصولها في شركة ميلينيوم و2017خالل شهر يونيو 

. باإلضافة إلى ذلك، قرر مجلس إدارة المجموعة إغالق شركته تم اإلنتهاء من كافة اإلجراءات القانونية المطلوبة لذلك 2018
وتعمل إدارة المجموعة على إنهاء ٪ من قبل المجموعة 100لية محدودة المملوكة بنسبة ومريكا ذات مسؤأفيرز يالتابعة ميلينيوم و

 العمليات المتوقفة: تمثل الخسائر التالية من .كافة اإلجراءات القانونية والضريبية المطلوبة لعملية اإلغالق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 م2018 م2019

 - - المبيعات
 - - تكلفة المبيعات

 - - الربحإجمالي 
 - - مصروفات بيع وتوزيع

 - - مصروفات عمومية وإدارية 
 - - خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 928 - بالصافي، أخري (مصروفاتإيرادات )

 928 - من العملياتالربح 

 - - الضرائب

 928 - السنةربح صافي 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك()جميع 

 
 إدارة المخاطر المالية -29

 تعرض أنشطة المجموعة للمخاطر المالية مع استخدام لألدوات المالية التالية: 
 مخاطر االئتمان. -
 مخاطر السيولة. -
 مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية(.  -
 

سعى إلى تقليل اآلثار ة على التنبؤ باألسواق المالية وتويركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للمجموعة على المناطق التي يندر القدر
 .السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة

 
 األدوات المالية تصنيف  29/1

 م2018 م2019 

   موجودات مالية بالتكلفة المستهلكة
 163.266 95,276 تجارية ذمم مدينة

 5,013 5,206 ذمم مدينة اخري
 10.156 4,214 مستحق من أطراف ذات عالقة

 4.873 4,531 نقد وما في حكمه
 183,308 109,227 اجمالى األصول المالية

   مطلوبات مالية بالتكلفة المستهلكة
 80.080 44,079 ذمم دائنة تجارية

 75.335 31,059 المستحق الطراف ذات عالقة
 234.443 167,556 قروض الجل وبنوك دائنة

 70.992 154,557 المتداولغير الجزء  –قروض الجل 
 28.503 22,004 ذمم دائنة اخري

 489.353 419,255 اجمالى المطلوبات المتداولة

 
 مخاطر االئتمان 29/2

لتعاقد. ا بتنفيذ االخرىاف ألطرا لم تلتزمإذا  المركز المالييخ ربها في تااف العترالتي سيتم المحاسبية رة الخسان االئتمااتمثل مخاطر 
هو كما  المركز الماليسياسات للحد من تعرضها لمخاطر االئتمان. الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ  المجموعةتطبق 
 يلي:

 
 م2018 م2019 

   موجودات مالية
 163.266 95,276 ذمم مدينة تجارية
 4.873 4,531 نقد وما في حكمه
 5,013 5,206 ذمم مدينة أخرى

 173.152 105,103 إجمالي الموجودات المالية

   المطلوبات مالية
 80.080 44,079 ذمم دائنة تجارية
 4.142 - ذمم دائنة اخري

 305.435 322,113 قروض الجل وبنوك دائنة
 389.657 366,192 إجمالي المطلوبات المالية

 
ا لعالقات المجموعة طويلة األجل مع األطراف المقابلة وبعد األخذ في اإلعتبار لمركزها المالي للعمالء، ال تتوقع إدارة المجموعة  نظر 

 الديون التجارية التي تعتبر مشكوك فيها.عدم قيام تلك األطراف بعدم الوفاء بإلتزاماتهم تجاه المجموعة باستثناء 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( الماليةإدارة المخاطر  -29
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 29/2
تركز إدارة المجموعة فى مخاطر االئتمان من خالل مراقبة تصنيف الجدارة االئتمانية للعمالء الحاليين بشكل ربع سنوي ومن خالل 

ميع العمالء وفق ا للخصائص المراجعة الشهرية لتحليل اعمار الديون من الذمم التجارية. عند مراقبة مخاطر ائتمان العمالء، يتم تج
ات االئتمانية. يتم تصنيف العمالء المصنفين على أنهم "مخاطر عالية" على قائمة العمالء الذين ال يتم التعامل معهم، وال يتم إجراء مبيع

ا.  اجلة إال بموافقة مجلس اإلدارة، أو يتم الدفع مقدم 
 
إن اعمار الديون التجارية كما في تاريخ المركز المالي ما . وي 181ن مر قائمة ألکثت کانكعمالء مستحقة إذا ينة دلمم امذلف اتصنيم ت

 هي كما يلي:
 

  األرصدة المستحقة   
 

 غير مستحق  الرصيد المستحق
181-365 

 يوم
لى إمن سنة 

 المخصص سنة 3أكثر من  سنوات 3

 52,869 27,911 36,862 25,293 58,079 148,145 2019ذمم مدينة تجارية 
 38.449 20.544 35.051 55.791 90.329 201.715 2018ذمم مدينة تجارية 

 
ترى اإلدارة أن الرصيد المتبقي لدى ذات التصنيف االئتماني كبير. تقتصر المعامالت المصرفية على فروع البنوك المحلية والدولية 

 ية.االئتمان الجدارة المالية بدون تصنيف رسمي هو مؤسسات مالية عاليةالبنوك والمؤسسات 
 

 مخاطر السيولة 29/3
لتزامات المالية. يتم مراقبة المرتبطة باإل اماتهاتزوفاء بإلفي ال باتلصعومن االمجموعة التي تواجها مخاطر السيولة هي مخاطر 

 كافية للوفاء بأي التزامات عند ظهورها. سيولةر يفتو دارةاإل بات السيولة على أساس منتظم وتحاولمتطل
 

ا ما يكفي من السيولة لتتمكن من الوفاء ب لتزاماتها عند استحقاقها. ولتحقيق هذا الهدف، إإن سياسة المجموعة هي التأكد من أن لديها دائم 
ا. تسعى المجموعة  30عة لفترة ال تقل عن تسعي إلى الحفاظ على أرصدة نقدية )أو تسهيالت متفق عليها( للوفاء بالمتطلبات المتوق يوم 

ا إلى الحد من مخاطر السيولة من خالل تحديد أسعار الفائدة )التدفقات النقدية( على جزء من قروضها طويلة األجل، لى إباإلضافة  أيض 
 في قسم "مخاطر أسعار الفائدة" أدناه. سيتم عرضةهو ما و د التحوط لمواجهة التغير في أسعار الفائدوعق

 
ا على أساس شهري باإلضافة إلى معلومات عن  12لمدة المستقبلية  ةالنقدي اتالتدفقإدارة المجموعة مجلس يتم العرض على  شهر 

كافية للوفاء بالتزاماتها  ديةنقاألرصدة النقدية. في نهاية السنة المالية، أشارت هذه التوقعات إلى أن المجموعة تتوقع أن يكون لديها موارد 
 .االئتمانية تسهيالتالفى حالة العجز في السيولة تعتمد اإلدارة في ظل جميع الظروف المتوقعة بشكل معقول و

 
خزانة ئتمانية ولها إدارة لها التسهيالت اإلشركة . كل الشركةدارة الخزانة بإمن خالل  ا  مركزي لكل شركةتتم إدارة مخاطر السيولة 

كل شركة على على أساس  الخطة المستقبلية. يتم تحديد التي تحتاجها الشركة بناء على الخطة المستقبلية التسهيالت، ومقدار مستقلة
الشركات مسبق ا، مما يمكن من توقع متطلبات الشركة النقدية. عند الحاجة إلى زيادة اإلدارة مجلس الموافقة عليها من قبل ويتم  حدي

 .ماأل إدارة الشركةمجلس طلب الموافقة من تقديم  يتم، االم التابعة للشركة
 

تجارية المستحقة الدفع والمصروفات ذمم دائنة تتكون المطلوبات المالية الجارية للمجموعة من الجزء الحالي من التسهيالت البنكية. 
ا من تاريخ  12خالل  المطلوباتاألخرى. من المتوقع تسوية هذه  المطلوباتالمستحقة و ، وتتوقع المجموعة توفر المركز الماليشهر 

 أموال كافية للقيام بذلك.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( )جميع المبالغ باأللف لاير

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -29

 
 )تتمة( مخاطر السيولة 29/3

 :التعاقدية غير المخصومةيلخص الجدول أدناه بيان استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة استنادا  إلى المدفوعات النقدية 
الرصيد  

 المستحق
التدفقات النقدية 

 التعاقدية
 3اقل من 
 شهور

شهور  3من 
 شهر 12لى إ

 5لى إمن سنة 
 سنوات

      9201ديسمبر  31
 154,557 75,391 92,165 322,113 322,113  قروض وبنوك دائنة
 18,080 12,564 13,435 44,079 44,079 ذمم دائنة تجارية

 2,839 12,358 6,807 22,004 22,004 وذمم دائنة أخري مصروفات مستحقة
المطلوبات المالية غير إجمالى 
 175,476 100,313 112,407 388,196 388,196 المخصومة

      8201ديسمبر  31
 70,994 57,740 176,701 305,435 305,435 قروض وبنوك دائنة
 15.602 51.446 13.032 80.080 80.080 ذمم دائنة تجارية

 - 14.368 14.135  28,503  28,503 وذمم دائنة أخري مصروفات مستحقة
 86.596 123,554 203.868 414.018 414.018 إجمالى المطلوبات المالية غير المخصومة

 
ستقوم المرجح برصيد القروض.  العمولةعلى أساس متوسط أسعار  مع إضافة هامش يتم احتسابهفقات النقدية التعاقدية تم تحديد التد

ي نهاية السنة، لدى المجموعة موجودات . أإدارة رأس المال العامل السيولة من مصدرها الخاص من خالل المجموعة بإدارة مخاطر
 .سعودي(مليون لاير  183 :2018)لاير سعودي  مليون 109قدرها سائلة 

 
 مخاطر السوق 29/4

وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة 
على دخل المجموعة أو قيمة موجوداتها من األدوات المالية بسبب التقلبات في قيمة األدوات المالية ذات الصلة. إن الهدف من إدارة 

 .مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحسين العوائد
 
 القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقديةمخاطر 

لتدفقات النقدية هي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على امخاطر القيمة العادلة ومخاطر 
ئد التي تحمل فوت اوبالمطلدات والموجواعلى ة لفائدالمجموعة لمخاطر سعر ض اتتعر. والتدفقات النقدية للمجموعة كز الماليالمر
ى تحد اإلدارة من مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة من ألخروض القروا نكيةلبالتسهيالت اولبنك امن ف لمكشوا علىسحب ال وهي

ة التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية ومخاطر القيم دارة. تتابع اإلخالل مراقبة التغيرات في أسعار الفائدة
 . العادلة للمجموعة ليست كبيرة

 
هو محدد في المعيار الدولي  إن الذمم المدينة والذمم الدائنة للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما

فإن  وبالتالي،. القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب تغير في أسعار الفائدة بالسوق تتأثرحيث ال  ،7 للتقرير المالي رقم
 . المجموعة غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة العادلة

 
 تحليل الحساسية

استحقاق واحد أو تتكرر في  ميعاد ذاتلمطلوبات المالية باالموجودات المالية  مقابلةتنشأ الحساسية تجاه مخاطر أسعار الفائدة من عدم 
 فترة معينة.
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف 

لهامة ت المعامالاجميع أن حيث ، النشاط المعتادل ألجنبية خالت العمالف اصرر سعات ألمجموعة لتقلباض اال تتعر. العمالت األجنبية
ألمريكي منذ ر االوبالدد لمحدارية مرتبطة بالرصيد هال توجد مخاطر جووألمريكي ر االولددي والسعول السنة بالريال اللمجموعة خال

يعتبر عرض المجموعة لمخاطر العمالت الناشئة عن العمالت غير المرتبطة بالدوالر ال . صرف اللاير السعودي إلى الدوالر األمريكي
ا جوهري ا تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت على المدينين األجانب والدائنين التجاريين األجانب باليورو والجنيه . األمريكي أمر 

 .التقارير غير جوهريإن إجمالي التعرض لمخاطر العمالت األجنبية في تاريخ . اإلسترليني
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(

 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -29

 
 القيم العادلة لألدوات المالية 29/4

القيمة العادلة لالدوات المالية تمثل السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو تحويل لسداد التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في 
الموجودات األخرى، بينما السوق في تاريخ القياس. تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة وبعض 

تتكون المطلوبات المالية من ذمم دائنة تجارية وبعض المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى. ال تختلف القيم العادلة لألدوات 
 .المالية بشكل جوهري عن قيمها الدفترية

 
 إدارة مخاطر رأس المال 29/5

اظ على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة، بحيث يمكنها االستمرار تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحف
من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة . في الحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال

 .الحصول على / سداد التمويل من / إلى المؤسسات المالية
 
ها السائلة مع مراقبة مستويات ديونها وأصول المجموعة مخاطر رأس المال من خاللفي الصناعة، تدير  الشركات المثيلةوتماشي ا مع 

التمويل طويل األجل والقروض  اجمالييتم احتساب الديون على أنها . المستقبلية وتوقعات المساهمين اتستثمارمراعاة متطلبات اال
تحت بند "رأس المال واالحتياطيات"  المركز الماليجمالي من حقوق المساهمين كما هو موضح في يتكون رأس المال اإل. قصيرة األجل

 ،2018ديسمبر  31المعلومات الرئيسية المتعلقة بإدارة مخاطر رأس المال للمجموعة كما في  .وصافي الدين )صافي النقد وما يعادله(
 :كانت على النحو التالي 2017

 
 م2018 م2019 

 531.643 486,253 الديون إجمالى
 (4.873) (4,531) يخصم: النقد وما في حكمه 

 526.770 481,722 صافي الديون
 150.052 33,095 إجمالى حقوق الملكية

 676,822 514,817 إجمالى راس المال الموظف

 %78 %94 نسبة الديون

 
 االرتباطات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية  -30
 

 م2018ديسمبر 31 م2019ديسمبر 31 

 30,706,597 - التزامات لشراء ممتلكات ومعدات

 10,665,688 - موجودات غير ملموسةالتزامات لشراء 

 - 41,372,285 

 
 االستمرارية -31

: م2018ديسمبر  31)سعودي مليون لاير  117,95مبلغ م 2019ديسمبر  31المنتهية في السنة خالل  المجموعةخسائر  تبلغ
 47,9م: ربح 2018 ديسمبر 31)سعودي مليون لاير  14,8 لى تحقق مجمل خسارة بمبلغإ( باإلضافة سعودي مليون لاير 58,8

 مليون لاير 30,4 خسارةم: 2018 ديسمبر 31)سعودي مليون لاير  89,5( وخسارة من العمليات بمبلغ سعودي مليون لاير
مليون لاير  232,4لى إم لتصل 2019 ديسمبر 31المنتهية في  السنة( واالنخفاض الجوهري لمبيعات المجموعة خالل سعودي
كما  %42بنسبة انخفاض قدرها سعودي مليون لاير  401.1م والتي تبلغ 2018ديسمبر  31المنتهية في  بالسنةمقارنة سعودي 

 فقد ة،الشرك رأس مالمن  %49بنسبة سعودي مليون لاير  32,4مبلغ  م2019ديسمبر  31بلغت الخسائر المتراكمة كما في 
مليون  112.66بمبلغ  راس المال الشركة بزيادةاقترح مجلس إدارة الشركة للعرض على المساهمين والجمعية العامة غير العادية 

افقة م بالمو2020 يناير 22بتاريخ بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المنعقد قرر المساهمين و ،سعودي لاير
للمجموعة ورفع  يلاير سعودي وذلك كتوجه استراتيجمليون  178.16لى إلاير سعودي مليون  65.5علي زيادة راس المال من 

فبراير  16ة، وبتاريخ على أنشطتها الرئيسي وتطبيق خطة عمل تركزإعادة هيكلة المجموعة المالئة المالية للمجموعة من خالل 
م تم استكمال إجراءات زيادة راس المال وتم اإلعالن عن نتائج فترة الطرح وتم استكمال اإلجراءات النظامية وتعديل السجل 2020

 (.32) رقم احم إيض2020فبراير  24التجاري بقيمة راس المال الجديد بتاريخ 
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 مجموعة السريع التجارية الصناعيةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 )جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( االستمرارية -31

 
لى إ باإلضافة ،%18بذلك تصبح نسبة الخسائر المتراكمة لراس المال بعد الزيادة نسبة ند االخذ في االعتبار زيادة رأس المال، وع
إضافة أنشطة جديدة للمجموعة للموافقة على  م2020 ابريل 26بتاريخ تم دعوة المساهمين النعقاد الجمعية العامة غير العادية ذلك 

تم اعدد القوائم المالية الموحدة بفرض ان المجموعة مستمرة في نشاطها.  لذلك ربحية للمجموعة.الكخطة مستقبلية لتنوع مجاالت 
 االستمرار من المجموعة تمكن عدم حالة في تنتج قد تعديالت اية ويري مجلس إدارة المجموعة ان القوائم المالية الموحدة ال تشمل

 اإلستمرارية. لمبدأ وفقا
 
 األحداث الالحقة -32

 

 :المال سرأ زيادة -
مليون  112.66بمبلغ  المال الشركة رأس بزيادةاقترح مجلس إدارة الشركة للعرض على المساهمين والجمعية العامة غير العادية 

م 2020 يناير 22بتاريخ بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المنعقد قرر المساهمين وقرر المساهمين و ،لاير
للمجموعة  يلاير سعودي وذلك كتوجه استراتيجمليون  178.16لى إلاير سعودي مليون  65.5المال من  رأسبالموافقة علي زيادة 

 16ة، وبتاريخ على أنشطتها الرئيسي مجموعة وتطبيق خطة عمل تركزلل هيكلةالإعادة ورفع المالئة المالية للمجموعة من خالل 
تعديل وم تم استكمال إجراءات زيادة راس المال وتم اإلعالن عن نتائج فترة الطرح وتم استكمال اإلجراءات النظامية 2020فبراير 

 م. 2020فبراير  24السجل التجاري بقيمة راس المال الجديد بتاريخ 
 فيروس كورونا -

م وانتشر في جميع أنحاء دولة الصين ومنها الي أغلب 2020في أوائل عام  (Covid-19) تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد
ت ومؤسسات القطاع آمثل وقف العمل في منشدول العالم مما ادي الي اتخاذ العديد من دول العالم للعديد من اإلجراءات االحترازية 
االعمال التجارية واألنشطة االقتصادية حول  الحكومي والخاص ووقف حركة النقل والتبادل التجاري مما تسبب في اضطرابات في

  .العالم
 
هذه االحداث الالحقة من االحداث التي ال تتطلب تعديل للقوائم المالية للمجموعة نتيجة الموقف غير المستقر والذي  اإلدارةعتبر تو

ى القوائم المالية الموحدة للمجموعة حتى يتسم بالتطور السريع مما يصعب القدرة على تحديد األثر المالي المحتمل لهذا الفيروس عل
 .تاريخ التقرير

 
قوم بإعادة تقييم تكذلك سوف والمجموعة  علىم بدراسة األثر المالي لتلك االحداث واإلجراءات 2020في عام  اإلدارةقوم توسوف 

 .فرض االستمرارية
 
 أرقام المقارنة -33

 .لتتماشي مع عرض السنة الحاليةتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة 
 

 إعتماد القوائم المالية -34
 .م2020 مارس 30هـ الموافق 1441 شعبان 6تم إعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 




