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 المستقل عن الفحص المحدودتقرير فحص مراجع الحسابات 
 إلى / السادة مساهمي شركة مجموعة السريع التجارية والصناعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 مقدمة
 

الشركة"( )" لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعيةلقد فحصنا قائمة المركز المالي االولية الموحدة الموجزة المرفقة 
ـ " األولية الموحدة الموجزة ، وقوائم م2112 مارس 31المجموعة"( كما في والشركات التابعة لها )ويشار إليها مجتمعين ب

نتهية في ذلك المأشهر  الثالثة ةفترعن والتدفقات النقدية  الملكيةالتغيرات في حقوق و والدخل الشامل الخسارةربح او لل
ه لة عن إعداد وعرض هذؤووملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة واإلفصاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مس التاريخ

المعتمدة  لق بـ "القوائم المالية االولية"( المتع34الموحدة الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) القوائم المالية االولية
مسئوليتنا هي اظهار نتيجة فحص هذه القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة بناءاً على في المملكة العربية السعودية. إن 

 .الفحص الذي قمنا به
 

 نطاق الفحص
 

ً للمعيار الدولي بارتباطات الفحص ) لقد قمنا بالفحص ( "فحص المعلومات المالية االولية المنفذ من قبل 2411وفقا
في المملكة العربية السعودية. يشتمل فحص القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة  دالمعتم "،للمنشأةالمراجع المستقل 
ً للمعيارلين بالمجمؤوية على توجيه إستفسارات إلى المسبصورة أساس ة عن األمور المالية والمحاسبي وعة وذلك طبقا

ي ر في نطاقه من عملية المراجعة التوتطبيق إجراءات تحليلية واجراءات الفحص األخرى. إن هذا الفحص أقل بشكل كبي
تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وبالتالي ال يمكننا هذا الفحص من الحصول على 

ننا ال نبدي عليه، فإوتأكيدات بأننا أصبحنا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. 
 .رأياً حول المراجعة

 
 اجتاإلستن

 

يتم  الموحدة الموجزة المرفقة لماألولية ، لم يلفت إنتباهنا ما يدعوا إلى اإلعتقاد بأن القوائم المالية استناداً إلى فحصنا
المالية االولية"، المعتمدة ( المتعلق بـ "القوائم 34إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 في المملكة العربية السعودية.
 

PKF  وشركاهالبسام 
 )المحاسبون المتحالفون(

 
   

 إبراهيم أحمد البسام
 (113ترخيـص رقــم ) -محاسب قانوني 

 هـ1439 شعبان 21

 م2112 مايو 3

 المملكة العربية السعودية جـدة،
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 مجموعة السريع التجارية الصناعيةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  المبالغ باألجميع ) 

 

 الشركة واألنشطة الرئيسية - 3

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية )"الشركة أو الشركة األم"( مسجلة كشركة مساهمة سعودية تم تأسيسها 
 م.2113ديسمبر  31هـ، الموافق 1422ذو الحجة  21/ق، بتاريخ 523وفقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

من رأس مال الشركة.  %31مليون سهم لالكتتاب العام وهذا يمثل  9م، قامت الشركة األم بطرح 2111خالل سنة 
 وبهذا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

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

ً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم  الستائر ومستلزماتها والعشب الصناعي وتصنيع السجاد والموكيت وفقا
بروبلين وخيوط نايلون )بولي امايد( معالجة طبقاً لقرار هـ، وإنتاج خيوط بولي 1421 ةذو الحج 21/ق، بتاريخ 1566

هـ. كما يمكن للشركة االستثمار في الشركات األخرى. 1424 ةذو الحج 23/ق بتاريخ 1699وزارة التجارة رقم 
هـ، 1422ربيع األول  5، الصادر في 4131133919وتمارس الشركة هذه األنشطة بموجب السجل التجاري رقم 

م على إضافة أنشطة 2112مايو  22قرر المساهمون في الجمعية العمومية المنعقدة في  .م2111يو ما 22الموافق 
 جديدة تتمثل في االستثمار في العقارات ألغراض استثمارية.

مليون لاير  335مليون لاير سعودي إلى  311م، اقترح مجلس اإلدارة بزيادة رأسمال الشركة من 2112خالل سنة 
المبقاة عن طريق إصدار سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة للمساهمين. وافق المساهمون  األرباحسعودي من 

ابريل  1 م، وتم إصدار األسهم في2113ابريل  1على زيادة رأس المال في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 
لاير سعودي  11سهم بقيمة مليون  33,5لاير سعودي، مقسمة على مليون  335م، وأصبح رأسمال الشركة 2113

 للسهم الواحد.

المساهمين  قرر 2113ديسمبر  22اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ بناءاً على ، 2113خالل ديسمبر 
سعودي واستخدام  لايرمليون  151ض رأس المال بمبلغ تخفيو 2113سبتمبر  31إطفاء الخسائر المتراکمة کما في 

 335من  مليون لاير سعودي بدالً  225ليصبح رأس المال بعد التخفيض بمبلغ  ،ياطي العامتاالحتياطي النظامي واإلح
وتم التأشير في السجل التجارى مليون سهم  33,5مليون سهم بدالً من  22,5ليصبح عدد األسهم  سعودي مليون لاير

 م.2112يناير  24هـ الموافق 1439اد األولي جم 3س المال بعد التخفيض بتاريخ برأ

 يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة

ومخازن فرعاً كمعارض ومراكز توزيع  23وفروع رئيسية للمصانع مسجلة كما هو مبين أدناه  3م لدى الشركة األ
 على مستوى المجموعة:

 

 رقم السجل التجاري  اسم الفرع

 4131115934  مصنع جدة للنسيج الصناعي

 4131131114  مصنع السريع للسجاد

 4131121265  مصنع الجزيرة للغزل والسجاد

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

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول 

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

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

 

 وأسس اإلعداد السياسات المحاسبية الهامة - 8
 الهامةالمحاسبية  السياسات 8/3

السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من الشركة فيما يلي عرض ألهم 
على كل األم )شركة مساهمة سعودية( وشركاتها التابعة )"المجموعة"(. وهذه السياسات مطبقة بشكل مستمر 

 .ما لم ينص على خال  ذلك، الفترات المعروضة

 االلتزام بالمعايير  8/8

عربية المعتمدة في المملكة ال لتقارير الماليلوفقاً للمعايير الدولية الموجزة الموحدة األولية تم إعداد القوائم المالية 
رات األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات معيار المحاسبة يالسعودية والمعايير والتفس

 ." األولية القوائم المالية" 34الدولي رقم 

 هانع لإلفصاحالموجزة ال تتضمن المعلومات المطلوبة الموحدة  االولية ةيالمال القوائمالواردة في  ضاحاتيإن اإل
السنوية  من البيانات الماليةالموجزة الموحدة  االوليةالمالية  القوائم الحصولکاملة. يتم ال ةيالسنوفي القوائم المالية 

الدخل الشامل والمختصرة  االوليةوالخسائر ا االرباح قوائم، في حين يتم استنباط م2112ديسمبر  31كما في 
 ة فيللمجموعة للفترة المنتهي االوليةالمالية القوائم مراجعة  دون الملكيةالتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق و
 .م2112 مارس 31

من جميع الشركات المدرجة تطبيق نموذج التكلفة لقياس الممتلكات  2116أكتوبر  16في  طلبت هيئة السوق المالية
رير تقالمعايير الدولية إلعداد لل التحولواألصول غير الملموسة بعد العقارية  اتاالستثمارووالمعدات واآلالت 
 .الموجزةموحدة ال االولية المالية القوائمإعداد عند  التحولتاريخ من  لمدة ثالث سنوات المالي
 

للتقرير  المعايير الدوليةسمح تما لم  التاريخية،وفقًا لمبدأ التكلفة الموجزة الموحدة  االوليةالمالية  القوائمتم إعداد 
 . ومنها مايلي:أخرىتقييم  طرقبقياس  المالي

 األدوات المالية المشتقة فيتم قياسها بالقيمة العادلة. -
المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة تقييم وحدة االعترا  بمستحقات التزامات  -

 .االئتمان
 االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة. -
 الموجودات المالية المتاحة للبيع تقاس بالقيمة العادلة. -
 

الموجزة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي من اإلدارة وضع تقديرات الموحدة  االوليةالمالية  القوائميتطلب إعداد 
التقديرات  تم اإلفصاح عن. المالية القوائمفي  المدرجةوافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

 (.22-3-2االيضاح رقم )المالية في  للقوائمالهامة 
 

 سيتم تطبيقها مستقبالا الجديدة والمعدلة الصادرة والتي  للتقرير الماليالدولية إلعداد المعايير  8/1
 

محاسبية على المعايير الحالية وهي إلزامية للفترة الالتعديالت المعايير المحاسبية الجديدة والتفسيرات وفيما يلي 
ً أو ال م2112يناير  1التي تبدأ في   .لم تقم المجموعة بتطبيقها مبكراً و. حقا

 
 1من اعتبارا  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  15المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي قامت 
عدداً من هذه المعايير الجديدة والتعديالت على  بالكامل. إنأثر تطبيق هذه المعايير  م وتم توضيح2112يناير 

الموحدة األولية هري على القوائم المالية م ولكن ليس لها أثر جو2112يناير  1المعايير سارية اعتبارا من 
 .للمجموعةالموجزة 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8
 ()تتمة سيتم تطبيقها مستقبالا الجديدة والمعدلة الصادرة والتي  للتقرير الماليالدولية إلعداد المعايير  8/1

 
 من العقود مع العمالء  اإليرادات 31المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

محل إرشادات محددة بشأن  حليو يطورو ،يتم التعامل مع معالجة عقود العمالء بطريقة شمولية اريهذا المع
 .مبدا المعيار الواحدب راداتياالعترا  باإل

 
عقود اإلنشاء  11رقم  للتقرير المالیالدولي  اريفي المعالمطبقة حاليا  راداتياإلاثبات متطلبات  عيمحل جم حلي

برامج  13 رقم للتقرير المالی ةيالدول رييالمعا ريلجنة تفس ريوتفس راداتياإل 12رقم  المحاسبة الدولي اريومع
 12رقم  ريوالتفس عقود االنشاء 15رقم  للتقرير المالی ةيالدول رييالمعا راتيلجنة تفس ريوالء العمالء وتفس

 .للتقرير المالی ةيالدول رييالمعا راتيمن تفس
 

عامالت المقايضة التي تنطوي على الخدمات اإلعالنية( وينطبق م –اإليرادات  31 )البندمن العمالء  األصول
 رباحاالعلى جميع اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء. وتوفر متطلباته أيضا نموذجا لالعترا  وقياس 

 الموجوداتغير المالية، بما في ذلك الممتلكات والمعدات و الموجوداتوالخسائر الناجمة عن استبعاد بعض 
 غير الملموسة.

 
بها. المبدأ األساسي هو أن  االعترا المعيار المبادئ التي يجب أن تطبقها المنشأة لقياس اإليرادات و ويحدد

نقل البضائع  لالمنشأة سو  تعتر  باإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكون مستحقا مقاب
 الخدمات إلى العمالء.أداء أو 
الخامسة لالعترا  باإليرادات من عقود العمالء. وتشمل هذه  اتيحدد معيارا جديدا لنموذج الخطو وهو

  ةالخطوات الخمس
 ( تحديد العقد مع العميل،1)
 العقد، تنفيذ( تحديد التزامات 2)
 ( تحديد سعر المعاملة،3)
 بالتنفيذ،لتزام االفترة ( تخصيص السعر ل4)
 .التنفيذالوفاء بالتزامات فترة ( االعترا  باإليرادات عند )أو على( 5)
 
نواع الرئيسية األ. قامت المجموعة بمراجعة 2112يناير  1المعيار إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في  هذا

عيار أن تطبيق الم ةمبدئيال الدراسةنتج عن ء بموجب هذا النموذج والللترتيبات التجارية المستخدمة مع العم
الموحدة أو المركز المالي للفترة على نتائج االعمال لن يكون له تأثير جوهري  15تقارير المالية رقم للالدولي 

المطبقة  الهوقت مبكر المعايير المذكورة أعكانت المجموعة قد اعتمدت في  م2113 ديسمبر 31المنتهية في 
 على المجموعة.

 
ار ذا المعيإطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعترا  باإليرادات ويحل ه 15المعيار الدولي المالي ينشئ 

تقوم وات المتعلقة بها. عقود اإلنشاءات والتفسير 11رادات ومعيار المحاسبة الدولي يلإل 12المحاسبة الدولي 
البضائع في المرحلة الزمنية عند تسليم  علىثبات اإليرادات عند حصول العميل علي السيطرة المجموعة بإ

وعلية ليس هناك أثر  15لي امع متطلبات المعيار الدولي للتقرير الم اشيالبضائع واالقرار باستالمها بما يتم
 من عقود مع العمالء على إثبات إيرادات المجموعة.اإليرادات  15لي اهام من تطبيق المعيار الدولي للتقرير الم

 
 األدوات المالية"" ۹ي للتقرير المالي المعيار الدول -

 
متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود  9يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي 

"األدوات المالية: االعترا   39شراء أو بيع البنود غير المالية. ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 
 والقياس".

  فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 
 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8
 
 ()تتمة سيتم تطبيقها مستقبالا الجديدة والمعدلة الصادرة والتي  للتقرير الماليالدولية إلعداد المعايير  8/1
 

 )تتمة( األدوات المالية"" ۹المعيار الدولي للتقرير المالي  -
 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (3
بهد   39بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي  9 الدولي للتقرير المالييحتفظ المعيار 

المتعلقة  39تصني  وقياس المطلوبات المالية. إال أنه يستبعد الفئات الواردة سابقاً في معيار المحاسبة الدولي 
 بالموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق والقروض والسل .

لم يكن له أثر جوهري على السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة  9دولي للتقرير المالي إن تطبيق المعيار ال
والمتعلقة بالمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة. وفيما يلي أثر المعيار الدولي للتقرير المالي على تصني  

 وقياس الموجودات المالية:
 

عند اإلثبات األولي، يتم تصني  الموجودات المالية على أنها موجودات ، 9وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
استثمارات في أدوات دين، أو  –مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 

 مة العادلة من خاللاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، أو بالقي –بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر 
 ً عادة ما يستند إلى نموذج  9 للمعيار الدولي للتقرير المالي الربح أو الخسارة. إن تصني  الموجودات المالية وفقا

من خالله إدارة الموجودات المالية وكذلك خصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية. ال يتم أبداً فصل  يتماألعمال الذي 
، وبدالً يفهاتصنضمن نطاق المعيار المضي عقود التي تكون فيها الموجودات المالية هي المشتقات المتضمنة في ال

 من ذلك، يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل بهد  تصنيفها.
 

يمة الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالق المالية المطفأة إذا استوفت كال يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة
 ح أو الخسارة.بخالل الر العادلة من

 
يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهد  إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، وتنشأ  -

فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ 
الستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال القائم. يتم قياس ا

 الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهد  منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع  -

موجودات مالية، وتنشأ فترتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ 
 والفائدة على أصل المبلغ القائم.

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق 
نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر.  للمجموعة أن تختار بشكل

 .ةحديتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على 
مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية غير المصنفة  إن جميع

يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وهذا يتضمن جميع الموجودات  وفقاً لما تم بيانه أعاله،
المالية المشتقة. وعند االثبات األولي، يحق للمجموعة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة 

مالية  الشامل اآلخر، كموجودات أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذ  عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ 

 بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.
 

لي شكل أويتم القياس األولي للموجودات المالية )ما لم تكن ذمم مدينة تجارية دون عنصر مالي جوهري مقاس ب
ً مبسعر المعاملة( بالقيمة العادلة، بالنسبة للبند غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  إليه  ضافا

 .ةتكالي  المعاملة مباشر التي تتعلق باقتنائها بشكل
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم 

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8

 ()تتمة سيتم تطبيقها مستقبالا الجديدة والمعدلة الصادرة والتي  للتقرير الماليالدولية إلعداد المعايير  8/1

 )تتمة( األدوات المالية"" ۹المعيار الدولي للتقرير المالي  -
 

 )تتمة(تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (3

 يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
خل والخسائر، وتشمل أي فائدة أو د رباحاأليتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي 

 .( أدناه فيما يتعلق بالمشتقات المخصصة كأدوات تحوط3توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة. أنظر )
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. يتم تخفيض التكلفة المطفأة  يتم

(. يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية 2بخسائر االنخفاض في القيمة )أنظر 
 في القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن األرباح أو الخسائر.واالنخفاض 

 
 االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

لفائدة ا القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. إن إيرادات الفائدة التي يتم احتسابها باستخدام طريقة يتم
و أثباتها ضمن األرباح أ يتمالفعالة، وكذلك أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة 

الخسائر. يتم اثبات صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر. وعند التوق  عن االثبات، 
 يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر.ن األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إف
 

 في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمارات
يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم اثبات توزيعات األرباح كإيرادات ضمن األرباح أو 

اح والخسائر اثبات األرب يتماضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. الخسائر ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل و
 إلى األرباح أو الخسائر. األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها أبداً 

م يتعلق 2112يناير  1على القيمة الدفترية للموجودات المالية في  9إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 .المتطلبات الجديدة لالنخفاض في القيمة، كما هو مبين أدناهفقط ب
 

لمعيار المحاسبة الدولي وكذلك وفئات  39يعرض الجدول التالي واإليضاحات المرفقة فئات القياس األصلية وفقاً 

يناير  1لفئة الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة كما في  9القياس الجديدة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 :م2112

 

القيمة الدفترية وفقاا لمعيار  

 1۹المحاسبة الدولي 

القيمة الدفترية وفقاا للمعيار 

 ۹الدولي للتقرير المالي 

 115 115 مطلوبات من إطرا  ذات عالقة 

 162,539 134,592 ذمم مدينة تجارية

 6,119 6,119 النقد وما في حكمها 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

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

 

 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8

 

 )تتمة( المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 8/1

 

 )تتمة( األدوات المالية"" ۹المعيار الدولي للتقرير المالي  -

 

 )تتمة(تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (3

 الموجودات الماليةأالنخفاض في قيمة  -

بنموذج  39نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  9يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 

"الخسائر االئتمانية المتوقعة." ويتم تطبيق النموذج الجديد على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة 

دوات الدين بالقيمة للمعيار الدولي للتقرير المالي العادلة من خالل وموجودات العقود واالستثمارات في أ

. 9 يللتقرير المال معيار الدوليلالدخل الشامل اآلخر وليس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. ووفقا ً ل

ً يتم األ  .39وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  عترا  بالخسائر االئتمانية المعتر  بها سابقا

 

 على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة  األثر

القيمة الدفترية وفقاا  

للمعيار الدولي للتقرير 

 ۹المالي 

 أثر التسويات 8132يناير  3في 

القيمة الدفترية وفقاا 

للمعيار الدولي للتقرير 

 ۹المالي 

 8132 مارس 13في 

 6,552 493 6,159 ذمم مدينة تجارية

 
 األدوات المالية – ۹الدولي للتقارير المالية رقم  رالمعيا -

 اسيوالق  يبما في ذلك التصن ة،يوالمطلوبات المال ةيموجودات المالال لعرض ةيالمبادئ المحاسب اريالمع تناولي
 واإلضمحالل وإلغاء االعترا  ومحاسبة التحوط. وستكون إلزامية للفترة المحاسبية التي تبدأ في

 .م2112يناير  1
 
ذا لم يتم إ بتكلفة المعاملةويتم تعديلها  القياس االوليبالقيمة العادلة عند  الموجودات الماليةقياس جميع  يتم

 .األرباح أو الخسائر خاللبالقيمة العادلة من  االداةاحتساب 
 
دلة من لقيمة العاالربح أو الخسارة أو التكلفة المطفأة أو ا خاللحقا بالقيمة العادلة من قياس أدوات الدين ال يتم

فقات ويتم تحديد طريقة المحاسبة التدالتدفقات النقدية التعاقدية خصائص على أساس  االخرالدخل الشامل  خالل
 حتفاظ بأدوات الدين.االعمال الذي يتم بموجبه االنموذج النقدية التعاقدية طبقا ل

 
ن بالقيمة العادلة م االوليعترا  االلية عند عترا  بالموجودات المااالالذي يسمح ب خيار القيمة العادلة يوجد
 وذلك عندما يكون هناك عناصر او انخفاض احتمالية عدم المطابقة المحاسبية. رباح أو الخسائر اال خالل
 

خيار  المنشاةخسائر. ومع ذلك، لدى الوارباح اال اللأدوات حقوق الملكية عموما بالقيمة العادلة من خ تقاس
 ماليةال لالدواتوذلك لعرض التغيرات في القيمة العادلة  ةعلى أساس كل أداة على حدفيه  رجوعغير قابل لل

ً الشامل دون إعادة تصنيفها  من خالل الدخل  .ئرأو الخسا قائمة االرباحإلى  الحقا
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

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

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8
 
 تطبيقها مستقبال سيتمالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي  8/1
 

 )تتمة( األدوات المالية – ۹الدولي للتقارير المالية رقم  رالمعيا -
 التصنيف والقياس:

دلة، رباح أو الخسائر باستخدام طريقة القيمة العااال اللمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خال يتم قياس
قائمة  مان فيئتاالفي مخاطر  بالتغيرات المتعلقةيجب عرض التغير في القيمة العادلة لتلك المطلوبات المالية 

العرض  إذا كان إالرباح أو الخسائر، االقائمة . يتم عرض باقي التغير في القيمة العادلة في االخرالدخل الشامل 
أنه أن ئتمانية للمطلوبات من شاالللتغير في القيمة العادلة فيما يتعلق بالمخاطر  قائمة الدخل الشامل االخر في

 في الربح أو الخسارة.ة سبالمطابقة المحتيؤدي إلى زيادة أو عدم 
 
 للمطلوبات اسيوالقياس ومتطلبات الق  ي: التصنةياألدوات المال 39ة رقم يالدول ةيالمحاسب رييالمعا تطبيقتم 
استخدام  اري، بما في ذلك قواعد فصل المشتقات المتضمنة ومع9رقم  للتقرير المالیالدولي  اريالمع في ةيالمال

 مبدأ القيمة العادلة 
 

 :انخفاض القيمة
ئتمانية المتوقعة الذي يحل محل نموذج الخسارة المتكبدة االتستند متطلبات انخفاض القيمة إلى نموذج الخسارة 

ي والتعلى الموجودات المالية  يطبق الخسائر االئتمانية المتوقعة. إن نموذج 39 رقم معيار المحاسبة الدوليفي 
خر، معظم التزامات االالدخل الشامل  اللالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خ يتم االعترا  بها بطريقة
عقود الضمان المالي  اللوالخسائر من خأرباح االل الك المقاسة بالقيمة العادلة من خالقروض، باستثناء تل

 فيطبق االيجاراتو العمالءعقود يرادات من اال 15 رقم معيار الدولي للتقارير الماليةللطبقا  وداتعقود الموجو
 يجار.االعقود  13 رقم عيار المحاسبة الدوليم
 

ً  تالمنشأيطلب من  االولي عترا  االشهرا عند  12لمدة الخسارة االئتمانية المتوقعة عترا  بنموذج اال عموما
ئتمان. ومع االفي مخاطر  ةكبير زيادةيوجد  الوبعد ذلك طالما  (ضمانلدخول في التزام أو أو عندما يتم ا)

أن  ةالمنشأعلى  نيأساس فردي أو جماعي، فإنه يتعئتمان على اطر االمخ في يرةذلك، إذا كانت هناك زيادة كب
مبسط حيث  موذجن. بالنسبة للذمم المدينة التجارية، يمكن تطبيق المخاطرةعلى  المترتبةالزمنية  ترةبالف تعتر 
 االخذ في االعتبار العمر الزمني في نموذج الخسارة المتوقعة. يتم 
 

 :محاسبة التحوط
معيار المحاسبة الدولي ل طبقا ٪125إلى  ٪21 وتكون نتائج الفاعلية بين، مستقبيالالتحوط  فاعليةاختبار يتم 
نوعية. يمكن تصني  مكون ذو خصائص التحوط، وغالبا ما تكون مدى تعقيد عقود ، اعتمادا على 39رقم 

المخاطر ألداة مالية أو غير مالية كبند متحوط له إذا كان عنصر المخاطر قابال للتحديد بشكل منفصل ويمكن 
جنبية من ألاعملة اللعقد آجل و مستقبليتبعاد القيمة الزمنية للخيار وأي عنصر قياسه بشكل موثوق. يمكن اس

لمجموعات البنود كبند  االختبارأداة التحوط ويمكن المحاسبة عنها كتكالي  التحوط. ويمكن إجراء  تحديد
 وذلك في حالة معالجتها بطريقة صافية.، إذا كان ممكن متحوط له
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 التجارية الصناعيةشركة مجموعة السريع 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8
 

 يتم تطبيقها مستقبال )تتمة(سالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي  8/1
 
 عقود اإليجار 36المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

يجار"، تفسير لجنة تفسيرات المعايير اال"عقود  13محاسبي الدولي رقم هذا المعيار سو  يحل محل المعيار ال
 15رقم  لجنة تفسيرات المعاييرالترتيب يحتوي على عقد إيجار"، "ما إذا كان  4رقم  المالي لتقريرالدولية 

تتضمن شكل التي ت الر المعامتقييم جوه" 23تفسيرات المعايير رقم ولجنة " عقود إيجار تشغيلي حوافز"
  مبادئ االعترا  والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار.ويحدد  لعقد إيجار" قانوني
 

 المدفوعات المبنية على أسهمتصنيف وقياس  8رقم  المالي للتقريرالمعيار الدولي إلعداد  -
 :وتتعلق هذه التعديالت بالمجاالت التالية

 .أسهم نقديةمقابل الدفع  معامالتستحقاق على ظرو  ا المحاسبة عن تأثيرات •
التي تغير المعاملة من تسوية النقدية إلى  أسهمالمبنية على المحاسبة عن تعديل لشروط وأحكام المدفوعات  •

 .حقوق الملكيةتسوية عن طريق 
تزامات الضريبة لالليزات التسوية الصافية ممع م أسهمالمدفوعات المبنية على  معامالتتصني   •

 .المستقطعة
 ، مع متطلبات انتقالية محددة.م2112يناير  1مستقبلي على الفترات التي تبدأ في أو بعد  التعديالت بأثرتسري 

 ثير على المجموعة من تطبيق هذا المعيار.وال يوجد تأ
  

 بشأن معامالت ضريبة الدخل التأكد عدم- 81 لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم تفسير -
ر يبية غيرلضر الخسائ، وايبيةرلضس األس(، وايبيةرلضا الخسائر) الضريبيبح رلد ايدتحر لتفسيول ايتنا
ن بشأ تاكددم عك ناون هما يکدعن، يبةرلضت االدمع، ومة دلمستخر اغي الدائنة للضريبة االرصدة، ومةدلمستخا

ينظر على وجه التحديد فيما و "لخدلب ائرا"ض 12لي دولالمحاسبة ر امعياب جوبمل خدلايبة رضت معامال
 ،ريبيةالسلطات الضمن قبل فحص لاالفتراضات لو بشكل جماعي،إذا كان ينبغي اعتبار المعامالت الضريبية 

خدمة، الضريبية، الخسائر الضريبية غير المست االسسضريبية(، ال الخسائرتحديد الربح الخاضع للضريبة )و
ليس  .وأثر التغييرات في الحقائق والظرو  ،ومعدالت الضرائبضريبة غير المستخدمة لل واالرصدة الدائنة

لى الفترات سيتم تطبيق هذا التفسير عللمجموعة. من المتوقع أن يكون للتفسير تأثير مادي على البيانات المالية 
 .م2119يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
 االستثمارات العقاريةتحويل  41رقم  لتقرير المالياالمعيار الدولي إلعداد  -

إلى عقار استثماري فقط عندما يكون هناك دليل أو عقار من  بإعادة تبويبن تقوم المنشأة بأ التعديالت تحدد
من ، شرطب، أو توق  الوفاء شرط على تغيير في االستخدام. ويحدث تغيير في االستخدام إذا استوفى العقار

اإلدارة الستخدام العقار بحد ذاته دليال على حدوث تغيير  نيةاالستثمار العقاري. وال يشكل التغيير في شروط 
 .في االستخدام

يناير  1التي تحدث في الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ستخدام واالعلى التغيرات في  التعديالتتسري 
 .ذا التاريخهبعد  تطبيقأثر رجعي إذا كان ذلك ممكنا دون مع السماح بالتطبيق المبكر. يسمح التطبيق ب 2112
 

 األدوات المالية 3 للتقرير الماليتعديالت على المعيار الدولي  -
حاسبة مالتي تم إدخالها على حقة( الت الالديالمتعلقة بإفصاحات محاسبة التحوط )والتعاإلضافية فصاحات اإل

يتم التي سمستقبليًا على الفترة  يالتسو  يتم تطبيق التعد ،9رقم  للتقرير الماليالمعيار الدولي  فيالتحوط 
 .ألول مرة 9رقم  للتقرير الماليتطبيق المعيار الدولي معها 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8
 

 سيتم تطبيقها مستقبال )تتمة(المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي  8/1
 
 المعامالت بالعمالت األجنبية واالعتبارات المقدمة – 88رقم  المعايير الدولية للتقرير الماليلجنة تفسيرات  -

 :ويتناول التفسير معامالت العمالت األجنبية أو أجزاء من المعامالت حيث
  أو مقوم بعملة أجنبية مقابل يسددهناك. 
  م بناء الذى ت فيما يتعلق بذلك المقابل مؤجل ايرادأو التزام  غير مالى مدفوع مقدماالمنشأة بأصل  تعتر

 .الصلة ذواالعترا  باألصل أو المصروفات أو اإليرادات  علية التسوية ويتم
  ايرادات مؤجلةأو مطلوبات  غير نقدية مدفوعة مقدمأأصول. 

 :التفسيرات إلى االستنتاج التالي وتوصلت
  غير المالى المدفوع مقدما  بأصل األوليعترا  الالصر ، هو تاريخ اتاريخ المعاملة، لغرض تحديد سعر

 .مؤجلةاإليرادات أو مطلوبات 
  متحصلمقدما، يتم تحديد تاريخ المعاملة لكل دفعة أو  متحصالتأو  عديد من الدفعاتإذا كانت هناك. 

يناير  1ة التي تبدأ في أو بعد على الفترات السنوي 22يسري مفعول لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
 .م2112
 

 أسس اإلعداد 8/4
 -وفقا "لمبدأ التكلفة التاريخية" فيما عدا:  القوائم الماليةتم إعداد 

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

 تستند التكلفة التاريخية عموما إلى القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل السلع والخدمات.
 

ين المشاركين ب عاديةلتحويل التزام في معاملة  المسددلبيع أصل أو  استالمهالذي سيتم  المقابلالقيمة العادلة هي 
ستخدام مباشرة أو تقديره با تحديدهيمكن  المقابلفي تاريخ القياس بغض النظر عما إذا كان هذا مفتوح في سوق 

صل الاعتبار خصائص االلتزام، تأخذ المجموعة في االصل أو لالأسلوب تقييم آخر. عند تقدير القيمة العادلة 
ودات أو الموج تحديد قيمةر عند عتبااالتلك الخصائص في المفتوح تزام إذا أخذ المشاركين في السوق االلأو 

لمالية الموحدة ا القوائمفصاح في االغراض القياس و/أو الالمطلوبات في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة 
التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المدفوعات المبينة على أسهم  التساس باستثناء معاماالعلى هذا 
والقياسات والتي لها  13الت التأجير التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ومعام 2المالية رقم 

بعض أوجه الشبه بالقيمة العادلة ولكنها ليست بالقيمة العادلة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق في معيار 
 .36في معيار المحاسبة الدولي  األستخداميةأو القيمة  2المحاسبة الدولي 

 
بناء  3أو  2أو  1المالية، يتم تصني  القيمة العادلة في المستوى  القوائمغراض إعداد الإلى ذلك، وباإلضافة 

 :وهي كما يليفي قياس القيمة العادلة،  التدخلفي قياسات القيمة العادلة وأهمية  درجة التدخلعلى 
 
لنشط ويتم تحديد قيمة الموجودات      المستوي األول للتدخل بأسعار مدرجة )ال يتم التعديل( في السوق ا -

 والمطلوبات والتي يمكن التوصل أيها في تاريخ القياس.
المستوى الثانى تدخل في تحديد السعر وهو مستوي للتدخل في تحديد السعر غير المستوي األول وفيه يتم  -

 مالحظة الموجودات او المطلوبات بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
 دخل وهو عدم مالحظة مدخالت الموجودات والمطلوبات.المستوى الثالث للت -
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8

  
 التوحيدأسس  8/1

د القوائم تم إعدا ،على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعةالموجزة الموحدة االولية اشتملت القوائم المالية 
ن وفيما يلى بيان بالشركات التابعة المدرجة ضم المالية للشركات التابعة عن نفس السنوات المالية المعروضة.

 القوائم المالية )المجموعة(:
 نسبة الملكية في رأس المال   

 )مباشرة أو غير مباشرة( النشاط الرئيسي االيضاح االسم
 8133 م8132   

 شركة ذا هوم ستايلز 
 )ذات مسئولية محدودة(

 
 أ

تجارة التجزئة بالسجاد والموكيت 
واألرضيات واألثاث والبطانيات 
 واقمشة الستائر واإلكسسوارات

 
111% 

 
111% 

شركة مجموعة ملينيوم ويفرز 
 القابضة المحدودة

 
 ب

توزيع السجاد واألرضيات 
 وغيرها من المنتجات ذا الصلة

 
111% 

 
111% 

 شركة ملينيوم ويفرز 
 )ذات مسئولية محدودة(

 
 ب

توزيع السجاد واألرضيات 
 وغيرها من المنتجات ذا الصلة

 
111% 

 
111% 

 شركة ملينيوم ويفرز أوروبا
 ج
 

توزيع السجاد واألرضيات 
 وغيرها من المنتجات ذا الصلة

- 99% 

شركة السريع للتشغيل والصيانة 
- )ذات مسئولية محدودة(المحدودة 

 متوقفة النشاط

خدمات الصيانة للمصانع  
والشركات والمؤسسات الحكومية 

 والخاصة 

 
111% 

 
111% 

)ذات شركة السريع للمشاريع 
 متوقفة النشاط- مسئولية محدودة(

 

خدمات المشاريع الحكومية  
والخاصة بمفروشات، الموكيت 

 والسجاد

 
111% 

 
111% 

 
م، وتمتلك بنسبة 2111شركة ذا هوم ستايلز )ذات مسئولية محدودة( )"شركة تابعة"( تم تأسيسها في نوفمبر  (أ

. بما أن الشركة األم هي المالك المستفيد من الشركة التابعة. فأن هذه القوائم المالية األولية الموحدة 111%
دة الهيكلة للمجموعة وبناء على الموافقة لها. في ظل إعامن نتائج الشركة التابعة  %111الموجزة تتضمن 

تتجة المجموعة لدمج عمليات الشركة التابعة في المجموعة تحت  2113مجلس اإلدارة في إجتماعاتة لعام 
 القطاع التجاري.

شركة مجموعة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة )ذات مسئولية محدودة( تم تأسيسها في الواليات المتحدة  (ب
وجاري غالق شركة ميلينوم ويفرز . قرر مجلس االدارة للمجموعة بإم2111ل شهر يناير االمريكية خال

 .جراءات الرسمية المطلوبة لذلكعلى اإلالعمل 
في م، وباشرت أنشطتها 2112شركة ملينيوم ويفرز أوروبا وهي شركة تابعة تم تأسيسها في بلجيكا خالل  (ج

 .التخارج من أصول الشركة التابعةتم دة الهيكلة نفس العام. بناء على استراتيجية المجموعة العا
 

 األعمال دمج 8/6
حقوق ملكية من  %111وفي حالة عدم اقتناء . باستخدام طريقة االستحواذدمج االعمال يتم المحاسبة عن عمليات 

حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي الموجودات  فيبالحصص غير المسيطرة  االعترا الشركة التابعة، يتم 
 المحددة للشركة المستحوذ عليها.

 لمجموعةاعلى السيطرة على الشركة التابعة وتتوق  عندما تفقد  المجموعةتوحيد الشركة التابعة عندما تحصل  يتم
كة التابعة التي تم الشر وفاتيتم إدراج إيرادات ومصروالسيطرة على الشركة التابعة. على وجه التحديد، 

 من الموحدةخر األأو الخسائر والدخل الشامل قائمة األرباح السنة في  اللأو التخلص منها خاالستحواذ عليها 
 السيطرة على الشركة التابعة.  المجموعةفيه تفقد على السيطرة حتى التاريخ الذي  المجموعةتاريخ حصول 

  



- 13 - 

 

 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
  )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8
  

 )تتمة( التوحيدأسس  8/1
  

 األعمال دمج 8/6
 :للمجموعةتتحقق السيطرة عندما تكون 

 
  .القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 
  بها.نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر  الربح أو الخسارةفي  للمجموعةنشوء حق 
  عوائدهاالقدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على. 

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

 خرين.األالمساهمين 
 

 باالقتناءالتكاليف المتعلقة  -
 التشغيل روفاتمصضمن  االستثمارالمتعلقة باالقتناء والتي تتعلق في معظمها باقتناء  بالتكالي تم االعترا  
 .الموحدة الموجزةاألولية  الربح أو الخسارة قائمةاألخرى في 

 
 عملية التوحيد -

مع  ةيبالمحاس اساتهايس یللشرکات التابعة لتتماش ةيالمال القوائم یعل التيإجراء تعد تميعند الضرورة، 
حصة  مقابلالمجموعة في كل شركة تابعة في  ستثماراالقيمة  ويتم حذ  .للمجموعة ةيالمحاسب اساتيالس

 .المجموعة من حقوق ملكية الشركة التابعة
ة والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلق واإليراداتاستبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية  يتم

  .التوحيدت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند البالمعام
 الشهرة -

مسيطرة في الغير حقوق الحصص  حصة، والمسددالمقابل  اجمالىيتم قياس الشهرة على أنها الزيادة في 
 العادلة وهى تمثل القيمة( إن وجدت) ملكية في الشركة المستحوذ عليهالحقوق ال، والقيمة العادلة المقتناهالشركة 

للموجودات المقتناة القابلة للتحديد والمطلوبات. إذا كان صافي المبالغ المستحوذ عليها من الموجودات القابلة 
تحوذ مسيطرة في الشركة المسالحصص غير ال حصة حقوقللتحديد والمطلوبات يتجاوز مبلغ المقابل المحول، و

مثل هي تن وجدت(، إالمستحوذ عليها )الشركة عليها والقيمة العادلة لحصة المشتري المحتفظ بها سابقا في 
 .األولية الموحدة الموجزة الربح أو الخسارةبها مباشرة في قائمة االعترا   يتمأرباح اقتناء و

 
 الحصص غير المسيطرة -

صافي موجودات المنشأة في حالة  فيالحقوق غير المسيطرة هي حصص ملكية حالية وتؤهل أصحابها لحصة 
افي موجودات صفي حصة غير المسيطرة لقياسها مبدئيا إما بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية ليمكن والتصفية 

من  أنواع أخرى اسيق تمي. على حدي معاملة حسب كلعلى الشركة المستحوذ عليها. يتم اختيار أساس القياس 
للتقرير  من المعايير الدوليةر أخ معيارفي  يكون قابل للتطبيق ماالعادلة أو عند مةيبالق طرةيالمس ريالحصص غ
 المالي.
 تكمعامالينتج عنها فقدان السيطرة ال مع الحصص غير المسيطرة التي  المعامالتالمجموعة بمعاملة  تقوم

سهم من الحصص غير المسيطرة، يتم تسجيل الفرق بين المع مساهميها بصفتهم مساهمين. بالنسبة لمشتريات ا
ي موجودات الشركة التابعة ف صافيالصلة المستحوذ عليها من القيمة الدفترية لأي مبلغ مدفوع والحصة ذات 

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

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

ي قائمة ف، (إن وجدت)الناتجة،  بالربح أو الخسارةعترا  اإلستحواذ ويتم األعليها بالقيمة العادلة في تاريخ 
 ها سابقاتم االعترا  بوالتي  االقتناءقبل تاريخ الناتجة  المبالغني  ص. يتم إعادة تالموحدة الربح أو الخسارة

 .هاستبعادالمناسبة  المعاملةعندما تكون هذه  الربح أو الخسارةالى قائمة امل اآلخر شالدخل القائمة  في
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 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة جعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مرا

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8
 

 الرئيسيةالسياسات المحاسبية  8/3
 

 ترجمة العمالت األجنبية3-3-8
 العرض عملة 

المرفقة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض الموجزة الموحدة األولية يتم عرض القوائم المالية 
لكل شركة من شركات الموجزة الموحدة األولية األم. يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية للشركة 

  تي تعمل بها شركات المجموعة )العملة الوظيفية(.المجموعة باستخدام العملة الرئيسية للبيئة االقتصادية ال
 

 ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبية
يتم االعترا  بالمعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير اللاير السعودى وفقا السعار الصر  السائدة في تاريخ 

المقومه بالعمالت االجنبيه  المعامالت. في نهايه كل مركز مالى يتم إعادة ترجمة البنود ذات الطبيعة النقديه
بأسعار الصر  السائدة في ذلك التاريخ المركز المالى فيما عدا العقود االجله المستخدمه في سداد االلتزامات 

 وفى هذه الحاله فانه يتم استخدام اسعار الصر  لهذة العقود.
 

 فروق ترجمة العمالت األجنبية للشركات التابعة
ار سعألوفقا  العرضالمقومة بعمالت أخرى غير العملة  المعامالتكل شركة من شركات المجموعة يتم إثبات 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية . الصر  السائدة في تاريخ المعامالت
م االعترا  بفروق أسعار الصر  على يت. كل فترة مالية على أساس أسعار الصر  السائدة في ذلك التاريخ

عندما لك ذالموحدة الموجزة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء األولية  الربح والخسارةالبنود النقدية في قائمة 
 ية المؤهلة.دلتغطية التدفقات النق الربح الشامل اآلخريتم تأجيل 
للشركات األجنبية ة األولية الموحدة الموجزة القوائم الماليالمدرجة في  المطلوباتالموجودات ويتم عرض 

تخدام للمجموعة باسباللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض والتي أصدرت بالعملة الوظيفية لها 
. يتم ترجمة اإليرادات والمصروفات باللاير السعودي وفقا للمتوسط الفترةأسعار الصر  السائدة في نهاية 

 ة.لة للمعامالت الجوهريسعار الصر  السائدة في تاريخ المعامأو وفقاً أل الفترةر  خالل المرجح ألسعار الص
 التغيراتوعمليات الخارجية من الموجودات الرصيد االفتتاحي لصافي التغيرات الناتجة من إعادة ترجمة 
 للعمليات الخارجية يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل األخرى. الفترةالناتجة من ترجمة صافي نتائج 

عندما يكون هناك تغيير في السيطرة على العمليات الخارجية، يتم إثبات التغير في أسعار الصر  والمدرجة 
كجزء من أرباح أو  الموجزة الموحدة األولية الربح والخسارةيتم تحميلها على قائمة  حقوق الملكيةضمن 
  ئر اإلستبعادات.خسا
 

 التقارير القطاعية8-3-8
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة والذي يقوم بأنشطة قد يحقق منها إيرادات ويتحمل عنها مصروفات 

ج يتم تقييم جميع نتائ ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى بالمجموعة. فيبما 
قييم حتى يتم اتخاذ قرارات وت الرئيسي في المجموعةالقطاعات بشكل دوري من قبل متخذ القرارات التشغيلية 

 أداء الموارد المخصصة لكل قطاع والمعلومات المالية المتاحة بشكل منفصل.
ضافة إلاداً عائدة مباشرة إلى القطاع بإلى متخذ القرارات التشغيلية بنو رفعهاتتضمن نتائج القطاعات التي يتم 

. إن البنود غير المخصصة تتكون بشكل رئيسي من مناسبإلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس 
ات . مصروفالمتعلقة بالمقر الرئيسي للمجموعة(مصروفات الشركات والموجودات / المطلوبات ذات العالقة )

 .زكاةاللموجودات/المطلوبات ذات العالقة وموجودات ومطلوبات الرئيسي وتكالي  البحث والتطوير وا المركز
 

 ممتلكات وآالت ومعدات 8-3-1
بالتكلفة  ءوالمعدات باستثناء األراضي المملوكة ملكية خالصة والعقارات قيد اإلنشاواألالت يتم إدراج الممتلكات 

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

يتم استدراك االستهالك بطريقة القسط الثابت بمعدالت االستهالك المحددة لكل نوع من الممتلكات واآلالت  
 والمعدات.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 سعودية()شركة مساهمة 
 

 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8
 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3
 
 )تتمة( ممتلكات وآالت ومعدات 8-3-1

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

 فيما يلي األعمال اإلنتاجية المستخدمة في اإلستهالكات.
 السنوات 

  21إلى  11 مباني
  12إلى  4 آالت ومعدات وأدوات
  3إلى  4 تحسينات وديكورات

  4إلى  3 أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية
  4 سيارات

 
لة وحتى اإلقتناء أو الرسم شهرك بداية من يتم تحميل االستهال الفترةخالل  واالستبعاداتوبالنسبة لإلضافات 

 .)تاريخ االستبعاد( اتدإستبعاد تكلفة تلك الموجو تم فيه الذيشهرال
في حالة كونها جوهرية أو عند اللزوم في تاريخ القوائم مراجعتها وتسويتها القيمة التخريدية للموجودات يتم 

 المالية.
 كبند متلكات واالالت والمعدات يتم االعترا  بهالمالعمر االنتاجى لجزء من  وفي حالة وجود اختال  في
 منفصل في القوائم المالية.

ً من العمر االنتاجي المقدر لألصل، في  تقيد مصروفات الصيانة واالصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا
 ويتم تحديد األرباح .عند تكبدها. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة الموحدة الربح والخسارةقائمة 

يتم و الت ومعدات بمقارنة المتحصالت مع صافي القيمة الدفتريةآوالخسائر الناتجة عن استبعاد ممتلكات و
 إدراجها في بند اإليرادات األخرى.

المجموعة في فترة االنشاء او التركيب  ية التي تكبدتهاتتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في التكالي  التراكم
يتم رسملة تكالي  التمويل على القروض المتعلقة ببناء الموجودات المؤهلة  .حتى يكون األصل متاح االستخدام

 يتم .)غالبا تكون على أكثر من عام( عداده للغرض المحدد لهاالفترة الزمنية الالزمة إلتمام األصل و خالل
 .نشاء االصلإبناءا على معدل القروض قصيرة األجل لفترة  الفائدةمعدل  تحديد

ألولية ا الربح والخسارة على قائمةتم تحميلها ييتم اإلعترا  بالمنح الحكومية ضمن اإليرادات المؤجلة والتي 
على مدار العمر اإلنتاجي لهذا األصل. بالنسبة للمنح الحكومية الغير متعلقة ببند الممتلكات  دة الموجزةالموح

 عند إستالمها. الموحدة الموجزةاألولية  الربح والخسارة قائمةفي واآلالت والمعدات يتم تحميلها 
 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 8-3-4

 منها القيمة العادلة ناقصاً  عنزيادة القيمة الدفترية لألصل  القيمة عنديتم اإلعترا  بخسائر اإلنخفاض في 
 لموحدةاألولية ا الربح والخسارةالتكلفة البيعية. ويتم اإلعترا  بخسائر اإلنخفاض في القيمة ضمن قائمة 

 الموجزة إن وجدت.
ادلة وتكلفة اإلستبعاد وهى التكلفة والخاص بالقيمة الع 13ويتم تحديد القيمة العادلة طبقاً للمعيار الدولي رقم 

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

ة قيم الموجودات غير المالية بخال  الموجودات المالية وتلك التي في تاريخ كل مركز مالي، يتم مراجع
تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية رد االنخفاض في القيمة. وعندما يتم الحقاً رد خسارة االنخفاض 

ً للتقديرات المعدلةفي القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد  يمتها القابلة في ق وفقا
لالسترداد، على أال تتجاوز القيمة الدفترية فيما لو لم يتم تسجيل أي خسارة لالنخفاض في قيمة الموجودات أو 
الوحدة المولدة للنقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات رد خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة 

اإلنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات الناتجة بشكل  .جزةاألولية الموحدة المو الربح والخسارة
أساسي من الطاقة غير المستغلة من المصنع عن طريق إقفال أو بيع منتجات غير فعالة من المنتجات المساعدة. 

سترداد لال صل إلى القيمة القابلةلأل، يتم زيادة القيمة الدفترية حقاً النخفاض في القيمة االعندما يتم عكس خسارة 
ي القيمة نخفاض فاالعترا  بخسارة االالقيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها إذا لم يتم  في حدودالمعدلة 
رباح اال قائمةنخفاض في القيمة مباشرة في االعترا  بعكس خسارة االصل في السنوات السابقة. يتم لال

ل المعني مدرجا بالقيمة المعاد تقييمها، وفي هذه الحالة يتم معاملة عكس خسارة صاألإذا كان  إالوالخسائر، 
 نخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.اال
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 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8
 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3

 
 االستثمارات والتي تستخدم طريقة حقوق الملكيةمحاسبة  8-3-1

ة حقوق بطريق الموجزةالمالية األولية الموحدة  في القوائميتم المحاسبة للشركات الزميلة والمشروع المشترك 
دولي ففي هذه الحالة يتم المحاسبة طبقاً لمعيار ال متاحة للبيعالملكية، فيما عدا إذا تم تبويبها كاستثمارات مالية 

فيها تأثيرا جوهريا ولكن  المجموعةالشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تمتلك  .(5)للتقارير المالية رقم 
من  %21أكثر من ليست حصة مسيطرة. ويعتبر التأثير الجوهري قائماً بشكل عام عندما تمتلك المجموعة 

ي أو لها مقعد ثابت ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المشاركة ف حقوق التصويت في المنشأة األخرى
 .وضع سياسات الشركة المستثمر فيها

 
المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة هي تلك الشركات التي تمارس المجموعة على أنشطتها سيطرة مشتركة 

ماع والتي تأسست بموجب ترتيبات تعاقدية وتتطلب موافقة باإلجتفاقيات المشتركة. طبقا لالعلى صافي األصول 
 .على القرارات

 
يتم االعترا  والتكلفة بالمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة تقيد االستثمارات في  الملكية طريقة حقوقطبقا ل

وصافي الدخل الشامل األخرى للشركات الزميلة والشركات  الربح والخسارةالحقاً بحصة المجموعة في صافي 
ميلة الشركات الزالتي تخضع لسيطرة مشتركة. وفي حالة تجاوز قيمة االستثمار حصة المجموعة في خسائر 

والمشروعات المشتركة )والتي تتضمن حصة الشركة طويلة األجل في جوهرها جزء من صافي استثمارات 
ها ة بحصتالمجموعة في الشركات الزميلة والمشروع المشترك(، وتعتر  المجموعة باألنشطة غير المستمر

 المستقبلية في الخسائر.
 

الة تحمل المجموعة بحصتها في االلتزامات أو المطالبات القضائية ويتم االعترا  بالخسائر اإلضافية في ح
وذلك بالنيابة عن الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وتستمر المجموعة في االعترا  بحصتها في األرباح 
المعتر  بها الحقاً في حالة إذا ما تساوت حصة المجموعة في األرباح مع حصة المجموعة في صافي الخسائر 

يتم استخدام طريقة حقوق الملكية لالستثمارات في المشروع المشترك والشركات الزميلة  ير المعتر  بها.غ
عندما يكون المستثمر ساهم في شركات زميلة أو في مشروع مشترك. عند اقتناء االستثمارات في الشركات 

أنها  ادلة للموجودات وااللتزامات علىيتم تسجيل الزيادة في التكلفة عن القيمة العوالزميلة والمشروع المشترك 
وأي زيادة في القيمة العادلة عن الموجودات وااللتزامات  شهرة وتظهر ضمن القيمة الدفترية لتلك االستثمارات.

التي تم فيها  مباشرة في الفترة الربح والخسارةعلى تكلفة االستثمارات وبعد إعادة التقييم يتم إثباتها في قائمة 
 تثمار.اقتناء االس

 
في تحديد ما إذا كان هناك أي خسائر انخفاض في القيمة  9الدولي لتقرير المالي رقم تطبيقاً لمتطلبات معيار 

لالستثمارات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك. عند الضرورة يتم تقييم االنخفاض في القيمة الدفترية 
"االنخفاض في قيمة األصول" على  36لالستثمار )متضمنة الشهرة( وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

مفرد عن طريق مقارنة القيمة القابلة لالسترداد )القيمة المستخدمة والقيمة العادلة ناقصاً منها تكلفة أنه أصل 
االستبعاد "أيهما أقل"( مع القيمة الدفترية، وفي هذه الحالة يتم االعترا  بخسائر االنخفاض في القيمة كجزء 

لي تر  بها مسبقاً يكون طبقاً لمعيار المحاسبة الدومن القيمة الدفترية. وأي رد لخسائر االنخفاض في القيمة المع
 حتى الوصول إلى القيمة القابلة لالسترداد لالستثمارات التي زادت قيمتها خالل الفترات الالحقة. 36رقم 
 

يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية بداية من االعترا  بان هذا االستثمار كاستثمارات في شركات زميلة أو 
شروع مشترك ويتم التوق  عندما تكون تلك االستثمارات من األنشطة غير المستمرة أو استثمارات في م

في تلك الحالة يتم احتفاظ المجموعة بجزء من الملكية في الشركات الزميلة أو   محتفظ بها بغرض البيع.
االولي  االعترا المشروع المشترك وتمثل هذه الحصة أصل مالي ويتم االعترا  بها بالقيمة العادلة في تاريخ 

. يتم االعترا  بالفرق بين القيمة الدفترية 39بالقيمة العادلة لذلك االستثمار تطبيقا للمعيار المحاسبة الدولي رقم 
لالستثمارات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك في تاريخ إلغاء استخدام طريقة حقوق الملكية والقيمة 

الناتجة  ارةالربح أوالخسلمستبعدة والمتحصالت من عملية االستبعادات وتحديد العادلة للمتبقي من االستثمارات ا
 من عملية االستبعاد من الشركات الزميلة أو المشروع المشترك.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 مساهمة سعودية( )شركة

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8

 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3

 
 )تتمة( محاسبة االستثمارات والتي تستخدم طريقة حقوق الملكية 8-3-1

  
باإلضافة إلى قيام المجموعة باالعترا  بجميع المبالغ في قائمة الدخل الشامل األخرى والمتعلقة بالشركات 
الزميلة أو المشروع المشترك بنفس الطريقة والتي تتطلب للشركات الزميلة أو المشروع المشترك والتي تم 

بة لألرباح أو الخسائر التي سبق االعترا  استبعادها مباشرة مع األصول أو االلتزامات المتعلقة بها. وبالنس
بها في قائمة الدخل الشامل األخرى والمتعلقة بالشركات الزميلة أو المشروع المشترك يتم إعادة تبويبها / 

مع استبعاد األصول وااللتزامات المتعلقة بها، وتقوم المجموعة بإعادة  الربح والخسارةتصنيفها ضمن قائمة 
 )على اعتبار انها تسويات الربح أوالخسارةمن حقوق الملكية إلى قائمة  ح أوالخسارةالربتبويب / تصني  

 طريقة حقوق الملكية.تطبيق إعادة تبويب( عندما تتوق  عن 
 

بتطبيق طريقة حقوق الملكية عندما تصبح االستثمارات في شركات زميلة  بشكل مستمرتقوم المجموعة 
استثمارات في مشروع مشترك أو عندما تصبح االستثمارات في مشروع مشترك عبارة عن استثمارات في ك

قيمة العادلة لتلك االستثمارات من خالل تغير نسب هذه الحالة ال يوجد إعادة قياس للشركات زميلة. ففي 
 الملكية.

 
انت كميلة أو المشروع المشترك وعندما تقوم المجموعة بتخفيض حصتها في االستثمارات في الشركات الز

بق والتي س الربح أوالخسارةتبويب جزء من التطبق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بإعادة  المجموعة
االعترا  بها في قائمة الدخل الشامل األخرى والمتعلقة بإنخفاض نسبة مساهمة المجموعة ففي هذه الحالة يتم 

واستبعاد الموجودات األولية الموحدة الموجزة  الربح أوالخسارةفي قائمة  أوالخسارةح ارباألاالعترا  بتلك 
 .المطلوباتو
 

وعة مع الشركات الزميلة أو المشروع المشترك يتم معالجة األرباح والخسائر معندما يكون هناك معامالت للمج
 يفقط الى مدي المصلحة فولية الموحدة الناتجة من الشركات الزميلة والمشروع المشترك في القوائم المالية األ

 ليس لها عالقة بأرباح أو خسائر المجموعة.التي تلك األرباح أو الخسائر و
 

 المخزون 8-3-6
يتم إثبات االنخفاض و. (أيهما أقل) للتحققبسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة فيما عدا التال  يتم تقييم المخزون 

مة االنخفاض أي رد لقيكمصروفات خالل الفترة التي نشأ فيها ذلك االنخفاض.  للتحققفي صافي القيمة القابلة 
خالل الفترة التي نشأت فيها ذلك الرد. ويتم األولية الموحدة الموجزة  الربح أو الخسارةقائمة على  ةيتم تحميل

لمجموعة ل النشاط العادي لتحديد صافي القيمة القابلة لالسترداد بواسطة السعر التقديري لبيع المنتجات خال
أي تكالي  إضافية متوقعة والالزمة الكتمال المنتج والمصروفات الالزمة لتسويق وتوزيع وبيع ناقصاً منها 
 .هذا المنتج

 كما يلي: ويتم تحديد التكلفة
 المواد الخام                       المتوسط المرجح

 المتوسط المرجح         قطع الغيار
 التشغيل           متوسط التكلفة الصناعية مخزون تحت

 نتاج تام                          متوسط التكلفة الصناعيةإ
العمالة . التكلفة الصناعية تتضمن التكلفة المباشرة للخامات وللتحققصافي القيمة القابلة ويتم تقييم التال  ب

 وجزء من التكلفة غير المباشرة.
بالطريق بتكلفة الشراء أو قيمة فاتورة المورد باإلضافة إلى بعض المصروفات الالزمة يتم تقييم البضاعة 
 .إلتمام عملية الشراء
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13هية في لفترة الثالثة أشهر المنت
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8

 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3

  
 )تتمة( المخزون 8-3-6

 
 المخزون مخصصق وتقييم صافي القيمة القابلة للتحق

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

( مماثل )الذي له غرض واستخدام نهائينتاج وهذا عندما يكون المنتج من نفس خط اإل. عادة على أساس فردي
 .تسويقه في نفس المنطقة الجغرافيةويتم 
 ماليلا ريرلية للتقولدالمعايير امع تتفق  القابلة للتحققلقيمة الى صافي إلتكلفة امن  اقلون لمخزا تخفيضإن 

  .لمتوقع تحققها من بيعهاالمبالغ ق ابما يفودات لموجواقيمة  تزيدأن بأنه ال يجب 
 عند يتم تحديد المخزون التال  وتخفيض .الحركة والمتقادم والتال  ءبطيمخزون ليتم تكوين مخصص ل

حسب كل فئة من قوائم الجرد  ادمالحركة والمتق لمخزون بطيئايتم تقييم مخصص  .مخزونالجرد لل إجراء
 المخزون الذي يحتفظ بهأكتمال وى نة مسترمقاس ساأحلة علی رلمم اتقييم يتالتقرير المالي. كجزء من 
 .قعةولمتاالمحتملة ولمستقبلية ت ابالمبيعا

 
 المدينة األخرى الذمموالتجارية الذمم  3-3-8

المدينة األخرى بالقيمة العادلة وتقاس في الفترة الالحقة بالتكلفة  الذمميتم االعترا  االولي للذمم التجارية و
ً أي مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها.  فائدةالمستهلكة باستخدام معدل ال كوين ويتم تالفعال ناقصا

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

. ةالموجز الموحدةاألولية  الربح أو الخسارةالمتعلقة بها. ويتم تحميل المخصصات على قائمة  المخصصات
 األخرى.الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقاً تضا  إلى اإليرادات  استرداداتوأي 

 
 مجموعات مستبعدة وبغرض البيع الموجودات المحتفظ بها 2-3-8 

من يتم عرضها بشكل منفصل ض مستبعدةالمجموعات الالمتداولة والمحتفظ بها بغرض البيع والموجودات غير 
عندما تتحقق جميع الشروط التالية: الموجزة الموجودات المتداولة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة 

لبيع هذا الموجود، من ، وجود خطة فعالة من األصول ل أو استبعاد مجموعةتلتزم المجموعة ببيع األصعندما 
شهر القادمة. في هذا الوقت وقبل التبويب األولي للموجودات واستبعاد  12المتوقع إتمام عملية البيع خالل 

مجموعة من األصول مبوبة ضمن الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع، وتمثل القيمة الدفترية للموجودات 
ً للسياسات المحاسبية المطبقة. عدةفي مجموعات مستب المطلوبات)أو كل الموجودات و ( يتم قياسها طبقا

ً بالقيمة الدفترية أو صافي القيمة  الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع واستبعاد المجموعة يتم قياسها الحقا
  .طفائهاا. الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع ال يتم استهالكها أو (أيهما أقل)البيعية ناقصا تكلفة البيع 

 

 نشطة غير المستمرةاأل
األنشطة غير المستمرة يتم االفصاح عنها عندما تتمكن المجموعة من فصل عمليات النشاط التشغيلية ويمكن قياس 
التدفقات النقدية لهذا النشاط بشكل مستقل ويمكن تحديد نشاطها وتقاريرها المالية بشكل مستقل عن أنشطة المجموعة 

بغرض البيع أو تم استبعادها وفي حالة قياسها بشكل مستقل عن نشاط المجموعة  وتم تبويبها على أنها محتفظ بها
ككل لكي يتم استبعاد قطاع رئيسي بالمجموعة أو قطاع خطة واحدة أو تكون جزء من  أو بشكل جغرافي أو تشغيليا

الموافقة على خطة عدم جغرافي أو تشغيلي او تكون شركة تابعة تم اقتنائها مع إعادة بيعها. أيضاً عندما يتم 
 االستمرار من قبل أعضاء مجلس اإلدارة مع إعالن تلك الخطة.

اح األولية الموحدة الموجزة ويتم اإلفص الربح أو الخسارةيتم إثبات أرباح أو خسائر األنشطة غير المستمرة في قائمة 
في أرقام المقارنة. وفي قائمة  والمصروفات من األنشطة المستمرة ويتم عرضها تعنها بشكل منفصل عن اإليرادا

الموجزة يتم عرض التدفقات النقدية من األنشطة غير المستمرة بشكل منفصل عن  الموحدة التدفقات النقدية األولية
التدفقات النقدية من األنشطة المستمرة ويتم اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المتعلقة بها ويتم استبعادها أو 

 ه التغيرات. وبالنسبة ألرقام المقارنة يتم عرضها للمقارنة لهذه المعاملة.تسويتها وأسباب هذ
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 ة()شركة مساهمة سعودي

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 

 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8

 

 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3
 

 النقدية وما في حكمها ۹-3-8
وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون بند النقدية وما في حكمها من نقدية بالصندوق والحسابات الجارية 

أشهر  ثالثةخالل وودائع لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي 
وتخضع لمخاطر غير جوهرية للتغير  محددتحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي  والتي يمكن اإلصدارأو أقل من تاريخ 

 .تحت الطلب والسحب على المكشو  والتي يتم دفعها عند الطلب يتم خصمها ، المطلوباتفي القيمة
 

 األدوات المالية 31-3-8
في األحكام التعاقدية طرفا بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح إحدى منشآت المجموعة  االعترا يتم 
ً بالقيمة العادلة .اةلألد عند  .األرباح أو الخسائرمن خالل  يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيا

يتم إضافة تكالي  المعامالت التي تعود مباشرةً إلى شراء أو إصدار موجودات مالية ومطلوبات االعترا  األولي 
مها من خص ( أورباح أو الخسائرات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األمالية )باستثناء الموجود

 يتم االعترا  بتكالي  المعاملة العائدة مباشرةو. (أيهما أنسب)القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية 
 ة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارةإلى اقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادل

 .األولية الموحدة الموجزة
 

 الموجودات المالية
خسائر، رباح أو الاأل الليتم تصني  الموجودات المالية إلى الفئات التالية: الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ

م الموجودات المالية "الذم، والموجودات المالية المتاحة للبيع، االستحقاقستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االو
. يعتمد التصني  على طبيعة وهد  الموجودات المالية ويتم تحديده في وقت االعترا  "المدينة التجارية والقروض

. لمعاملةاعلى أساس تاريخ  االعتياديةالموجودات المالية التي تتم بالطريقة ب االعترا وإلغاء  االعترا األولي. يتم 
تستلزم  المالية التي للموجوداتهي مشتريات أو مبيعات  االعتياديةإن المشتريات أو المبيعات التي تتم بالطريقة 

 .أو العر  السائد في السوق األنظمةتسليم الموجودات ضمن إطار زمني تم تحديده من خالل 
 

 الربح أو الخسارةالموجودات المالية من خالل 
جزء كصل المالي إما األعندما يكون الربح أو الخسارة  الليتم تصني  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ

عمال أو بغرض المتاجرة أو يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من األكجزء من دمج  ستحوذيمكن أن يدفعه الممحتمل 
 والخسائر.أرباح األل الخ
 

ريب عند المدى الق فيأساسا لغرض بيعها  ءشراال: تم إذايتم تصني  الموجودات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة 
خطة محددة ولديها  المجموعةالتي تديرها  المحددة الماليةحفظة األدوات مجزء من  او أنه، عترا  االولياال

 ددةالمحالتحوط عقود  أوالمالى  ود الضمانعقباستثناء مشتقة مالية أو إذا كانت القصير األجل  فيللربح 
 .ةوالفعال

صل المالي غير الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو المقابل المحتمل الذي يمكن أن األيمكن تصني  
 :إذا االوليعترا  االعند  الربح أو الخسارة اللعمال بالقيمة العادلة من خاأليدفعه المشتري كجزء من دمج 

 
 أو .عنه خال عترا  الذي قد ينشأ االالقياس أو  توافقهذا التصني  يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم • 
من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما ويتم إدارته  صل المالي جزءاً األيشكل • 

اتيجية للمجموعة أو إستر المعتمدةرة المخاطر ستراتيجية إداإلويتم تقييم أدائه على أساس القيمة العادلة وفقا 
أو عقد مجمع بالكامل ليتم  ،ستثمار والمعلومات المتعلقة بالتصني  هي المقدمة داخليا على هذا األساساإل

 .الربح أو الخسارةل التصنيفه بالقيمة العادلة من خ
بالقيمة العادلة مع إدراج أي أرباح أو  رةالربح أو الخسال اليتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ

. يتضمن صافي الربح أو االولية الموحدة الموجزةالربح أو الخسارةقائمة خسائر ناتجة عن إعادة القياس في 
يتم صل المالي واألأي توزيعات أرباح أو فوائد مكتسبة من  الربح أو الخسارةقائمة الخسارة المعتر  به في 
 ".الربح أو الخسارة اللالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ إدراجها في بند "ربح
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 ة مساهمة سعودية()شرك

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8
 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3
 

 األدوات المالية )تتمة( 31-3-8
 

 استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
ستحقاق هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلإن 

ستحقاق. الاحتفاظ بها حتى تاريخ االللتحديد وتواريخ استحقاق ثابتة يكون لدى المجموعة النية والقدرة على 
القيمة كموجودات ب االوليعترا  االيتم تصنيفها عند  الدينة والمتستوفي تعري  القروض والذمم  الوالتي 

ها ثمارات المحتفظ بستاال، يتم قياس االعترا  الالحقأو كمتاحة للبيع.  الربح أو الخسارة اللالعادلة من خ
 قيمة.ناقصا أي انخفاض في ال الالفائدة الفعمعدل ستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة االحتى تاريخ 

 
 ريحدث غل جةيالهامة أو نت رياالستحقاق، بخال  المبالغ غ خيتار یحتإذا قامت المجموعة ببيع أداة محتفظ بها 

ها استثماراتها األخرى المحتفظ ب عيمتوقعا بشکل معقول، فإن جم کنيوالذي لم  طرتهايمتکرر خارج نطاق س
 .ينالمقبل ينالحالية والعام اليةاالستحقاق هي يتم إعادة تصنيفها كمتاحة للبيع للسنة الم خيتار یحت
 

 وذمم مدينةقروض 
القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في 

الربح أو  اللكموجودات مدرجة بالقيمة العادلة من خ االوليعترا  االتلك المدرجة عند  بخال سوق نشط، 
رصدة الاو االخريمتضمنة الذمم المدينة التجارية و) أو متاحة للبيع. يتم قياس القروض والذمم المدينة الخسارة

. يتم ناقصا أي انخفاض في القيمة الالفائدة الفعمعدل بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  (لدى البنوك والنقد
يكون تأثير  جل عندمااالثناء الذمم المدينة قصيرة ، باستالعترا  بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعاال

 الخصم غير جوهري.
 

 موجودات متاحة للبيع
لى انها ع االولينيفها عند التسجيل صالتي يتم تغير المشتقة وجودات المتاحة للبيع هي تلك المجودات المو

ثال وليس على سبيل الم. وتشمل ليست أي تصني  من التصنيفات لألصول المالية التي تم التطرق لها سابقا
الستثمار ااألسهم وصناديق أوالسندات صناديق االستثمار في التالية: الحصر الموجودات المالية المتاحة للبيع 

 األسهم واألوراق التجارية والودائع ألجل واالستثمارات األخرى.في 
لخسائر األرباح أو ا عيلعادلة مع االعترا  بجما مةيبالق عيإدراج الموجودات المتاحة للب تمي، االولي اسيبعد الق
الربح  انياالعترا  بهذه األرباح أو الخسائر في ب تمياالستبعاد،  خيتار یحت األخر قائمة الدخل الشامل ضمن

رباح من الموجودات المالية المتاحة للبيع االوتوزيعات  الفوائد. يتم إدراج األولية الموحدة الموجزة أو الخسارة
 الموجزة.األولية الموحدة  الربح أو الخسارة قائمةفي 
 

 االنخفاض في قيمة األصول المالية
ي للتقرير الدولمعيار ل المتكبدة لالنخفاض في القيمة تطبيقائتمان االقامت المجموعة بتطبيق نموذج خسائر 

اض نخفاالصل المالي وتتحمل خسائر االقيمة  تنخفضنخفاض في القيمة، اال. في إطار طريقة 9رقم  المالي
في القيمة فقط في حالة وقوع خسارة، وكان لهذه الخسارة تأثير قابل للقياس بشكل موثوق على التدفقات النقدية 

 المستقبلية.
 

 التوقف عن االعتراف بالموجودات المالية
 لنقديةا تلتدفقاا مستالا في يلتعاقدا المجموعة حق ينتهي عندما فقط لماليا ألصلا دباستبعا لمجموعةا متقو
. وإذا خرأ طر ل ألصلا ملكية ياامزو مخاطر كافة بتحويل لمجموعةا متقو عندماأو  ألصلا لكذ من لناتجةا
 نفإ ل،لمحوا ألصلا على ةلسيطرا في تستمروا لملكيةا ياامزو مخاطر كافة بتحويل لمجموعةا تقم لم
أن  لمحتملا لمبالغا ودحد في لحصةا بتلك لمتعلقةا تماااللتزوا ألصلا في بحصتها ا باالعتر متقو لمجموعةا
 نفإ ل،محو مالي صلأ ملكية ياامزو مخاطر بكافة لمجموعةا ظحتفاا لحا في ما. أبدفعها لمجموعةا متقو
تحصالت لما بمبلغ لمضمونةا وضلقرا بتسجيل يضاًأ متقوو لماليا باألصل ا العترا في تستمر لمجموعةا
  .لمستلمةا
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 السريع التجارية الصناعية شركة مجموعة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8

 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3

 األدوات المالية )تتمة( 31-3-8
 

ي ف االستبعادبالربح أو الخسارة من  االعترا بالموجودات المالية في مجملها، فإنه يتم  االعترا عند إلغاء 
بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل  والذي يمثل بالفرقاألولية الموحدة الموجزة  الربح أو الخسارةقائمة 

 لشاملبها ضمن الدخل ا  المستلم أو القابل للتحصيل والربح أو الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية والمعتر
 .اآلخر
 

ء جزء من ابخيار إعادة شر المجموعة احتفاظبالموجودات المالية بغير مجملها )مثل حالة  االعترا عند إلغاء 
بتوزيع القيمة الدفترية للموجودات المالية بين الجزء الذي تحتفظ به  المجموعةدات المحولة(، تقوم الموجو

على أساس القيمة العادلة النسبية  به وذلك االعترا ء والجزء الذي تم إلغاء افي خيار إعادة الشر المجموعة
 الدفترية الموزعة على الجزء من األصلبالفرق بين القيمة  االعترا لتلك األجزاء عند تاريخ التحويل. يتم 

لهذا الجزء من األصل  المتراكمة واألرباح والخسائربه ومجموع المقابل المستلم  االعترا الذي تم إلغاء 
 لمتراكمةا. يتم تخصيص األرباح والخسائر الربح أو الخسارةقائمة ( في األخر الدخل الشاملقائمة )والمسجلة في 

 به والجزء المجموعةتعتر  زال بين الجزء الذي ال تاآلخر الدخل الشامل قائمة في  بها االعترا التي تم 
 .ءابه وذلك على أساس القيمة العادلة النسبية لتلك األجز االعترا الذي تم إلغاء 

 
 االلتزامات المالية
الية أو كالتزامات م الخسارةالربح أو يتم تبويبها كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل  االلتزامات المالية

 أخرى.
 

 الربح أو الخسارةااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
لمالية عندما تكون االلتزامات ا الربح أو الخسارةااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل يتم توبيب االلتزام ك

 3قم ر للتقرير الماليوذلك طبقاً للمعيار الدولي  هدمجسيتم هي المقابل المحتمل سداده القتناء جزء من نشاط 
 .الربح أو الخسارةأو بغرض اإلتجار أو محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

ر الناتج والخسائ األرباحويتم االعترا  االولي بالقيمة العادلة ويتم القياس الالحق بالقيمة العادلة ويتم إدراج 
الموحدة خالل الفترة التي تم فيها التغير في القيمة الربح أو الخسارة من التغير في القيمة العادلة في قائمة 

 العادلة.
 

 المطفأة بالتكلفة -مطلوبات مالية أخرى 
ة مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا التكالي  المتعلقة مباشر األخرىبالمطلوبات المالية  االعترا يتم 

الفرق بين ب االعترا بالمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. يتم  االعترا بالمعاملة. بعد القياس المبدئي، يتم 
 الموجزةلموحدة ااألولية  لخسارةالربح أو ا قائمةفي  االستردادية تهللمطلوبات المالية وقيم األوليةالقيمة الدفترية 

ية: دائنون المالية التالفي المطلوبات  وتتمثل. العلى مدى الشروط التعاقدية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع
 والسندات، والمطلوبات المالية األخرى. ،أوراق تجارية ،تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

تستحق س كانتمتداولة تبعا لما إذا  ريوغ جارية كموجوداتالمطفأة  بالتكلفة الماليةالمطلوبات  تصني  يتم
 .هأو بعد وحدالمرکز المالي الم تاريخبعد  شهراً  12خالل 
مدتها أو  أو تنتهيبتسوية االلتزام المجموعة  تقمعندما ( أو جزئيا كليا)المالية بالمطلوبات  االعترا إلغاء  يتم

وهريا عندما ج مختلفةالتعديل  شروط تعتبرجديد بشروط معدلة بشكل جوهري.  بالتزاميتم إلغاؤها أو استبدالها 
على  ٪11ي تختل  عن اسالفعلي األس بالمعدل المخصومة للعقد المعدلللتدفقات النقدية  الحاليةتكون القيمة 

، يتم إطفاء هريي قبل التعديل. إذا تم تحديد الشروط الجديدة كتعديل جواساألس للعقد الدفتريةاألقل عن القيمة 
 ائمةقبالمطلوبات المالية الجديدة في مكانها مع إدراج أي ربح أو خسارة في  االعترا ويتم  األصليالقرض 
باألدوات  لالعترا  العادلةالعادلة وفقا للقواعد  بقيمته الجديداالعترا  بااللتزام  تمي. الربح أو الخسارة قائمة
المعدلة وفقا لسعر الفائدة في السوق الذي  المستقبليةمن خالل خصم المدفوعات  بهذااالعترا   ويتم. المالية
 .النقديةالتدفقات  هذه على ينطبق
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8

 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3

 األدوات المالية )تتمة( 31-3-8
 

 ةالطريقة الفائدة الفع
التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة  الحتسابهي طريقة  ةالإن طريقة الفائدة الفع

ً الدفعات النقدية المستقبلية )ويضم جميع  المرتبطة بها. إن معدل الفائدة الفعال هو المعدل الذي يخصم تماما
ي  وكذلك تكالالرسوم والنقاط المدفوعة والمقبوضة والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي 

، لالمعامالت والعالوات والخصومات األخرى( المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع ألداة الدين أو فترة أق
 .األولي االعترا إذا كان ذلك مناسبا وذلك إلى صافي القيمة المدرجة عند 

 
 المقاصة بين الموجودات المالية وااللتزامات المالية

مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي يتم إجراء مقاصة بين 
الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى المجموعة 

 .نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية

 خالتالمدالمالية في التسلسل الهرمي التالي استنادا إلى  لألدواتتقوم المجموعة بتصني  القيمة العادلة 

 المستخدمة في تقييمها:

 1لمستوى ا

 لماليا المركزتاريخ  في المدرجةراء شال أسعار إلىتستند  نشطة قذات أسوا المالية لألدواتان القيمة العادلة 

. ومن األمثلة على ذلك مشتقات السلع المتداولة في البورصة واألصول المالية األخرى مثل االستثمارات الموحد

 في حقوق الملكية وسندات الدين.

 2المستوي 

 ذلك بمالحظةويتم تداولها في سوق نشط باستخدام أساليب تقييم ال التي  المالية لألدواتالقيمة العادلة  تحديديتم 

يم بناء على المخصومة ونماذج التقيالمستقبلية التدفقات النقدية اسلوب سوق. تتضمن أساليب التقييم البيانات 

 واتالدلوأسعار المتعاملين  األجنبية العمالتالفائدة ومنحنيات العائد أو أسعار صر   لمعدالتالسوق  أسعار

 مماثلة على أسس تجارية. معامالتالمماثلة واستخدام 

 3مستوى 

ستند باستخدام مدخالت ال ت للمجموعةمحددة  ماتييأساس تق یعل اسهايق تميالتي  ةيالعادلة لألدوات المال القيمة

ية المال لألدواتقياس القيمة العادلة  يمكن الملحوظة(. عندما  ريمالحظتها )مدخالت غيمكن سوق  اناتيب یإل

 .أمكن إذا، االنخفاض في القيمة قيمة منها مخصوما كلفةحمل هذه األدوات بالتتت المجموعة فانورة كافية، بص

 

 ادارة مخاطر االعمال  33-3-8

أثناء ممارسة األنشطة االعتيادية للمجموعة، تتعرض المجموعة لعدد من المخاطر المالية: مخاطر االئتمان، 

في ذلك مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار السلع األساسية مخاطر السيولة، )بما 

مخاطر ومخاطر أسعار األسهم(. وفي ذلك االيضاح يتم عرض كيفية قيام المجموعة إلدارة المخاطر المالية و

 رأس المال.

مجلس اإلدارة" مبادئ الرقابة إدارة المخاطر المالية هو جزء ال يتجزأ من أسلوب إدارة المجموعة. ويحدد "

المالية، فضال عن مبادئ التخطيط المالي. الرئيس التنفيذي ينظم ويدير ويراقب جميع المخاطر المالية، بما في 

 ذلك االمور المتعلقة بالموجودات والمطلوبات.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم 

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 

 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8

 

 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3

 

 )تتمة(دارة مخاطر االعمال ا 33-3-8

يئة الحاكمة لوضع والتنفيذ الالحق رئيس القطاع المالي، هو اله ةلجنة ادارة الموجودات والمطلوبات، برئاس

ضمن تنفيذ استراتيجيات وتحقيق أهدا  ت هيالمالية لمجموعة السريع. ووااللتزامات ادارة األصول لسياسات 

إدارة الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة، والتي يتم تنفيذها من قبل ادارة النقدية المركزية، في ظل 

فها، يالنقدية وتصنالمخاطر ظرو  محددة، من قبل الشركات التابعة. وتحدد المبادئ التوجيهية المعتمدة إلدارة 

لمعاملة، إجراءات الموافقة واالعتماد والتنفيذ. وتخضع أنشطة ادارة النقدية المركزية كما تحدد، حسب فئة ا

المالي الذي يتحقق من تطبيق االستراتيجيات و/أو العمليات مع المبادئ  المديرالمالي  المديرلإلشرا  من قبل 

 .مجلس اإلدارةالتوجيهية المعتمدة والقرارات التي اتخذها 
 

 نمخاطر االئتما
 

 إدارة المخاطر االئتمانية

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

 ات المالية والذمم المدينة التجارية واألخرى.المالية غير المتداولة وموجودات المشتق
تهد  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 

طرا  األخرى والتصنيفات االئتمانية ونسب المخاطر واحتماالت عدم السداد عند إجراء تقييم في االعتبار األ
مهني لهذا الطر  عند منح حد ائتماني. تتم مراقبة األطرا  بانتظام، مع األخذ في االعتبار تطور المعلومات 

عة، يتم إجراء تغيرات على المذكورة أعاله، وكذلك أسعار أسهمها وحاالت عدم السداد. ونتيجة لهذه المراج
حدود االئتمان وتخصيص المخاطر. تتجنب المجموعة تركيز مخاطر االئتمان على سيولة موجوداتها عن 

 طريق توزيعها على عدة مؤسسات وقطاعات.
ا في جميع الشركات التابعة. نظر متبعةتخضع الذمم المدينة التجارية للحدود االئتمانية وإجراءات الرقابة وال

تتعرض المجموعة إلى تركز جوهري لمخاطر االئتمان على فالجغرافية  رة عدد العمالء واتساع القاعدةلكث
التجارية بشكل مستمر وفقا للمنهجية المماثلة المستخدمة  رية. ومع ذلك، تتم مراقبة الذممذممها المدينة التجا

ن الناتجة عن األنشطة المالية، دون األخذ لألطرا  المالية المقابلة. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتما
المقاصة ودون األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى،  تفي االعتبار اتفاقيا

 هي القيمة الدفترية للموجودات المالية للمجموعة.
 

 مخاطر السيولة
 

 إدارة مخاطر السيولة
وفاء بالتزاماتها المرتبطة بااللتزامات ات للصعوبالمجموعة من ه قد تواج التىمخاطر السيولة هي مخاطر 

 يمكن ان تنتج مخاطر السيولة عن عدمنقدية أو غيرها من الموجودات المالية. الية التي تم تسويتها بتسليم الم
. وتهد  المجموعة إلى إدارة قدرة المجموعة على بيع موجودات مالية ما بسرعة أو قيمة مقاربة لقيمتها العادلة

تياطي احتتأثر بمشاكل السيولة والحفاظ على قد هذه المخاطر عن طريق الحد من الدخول في ادوات مالية والتي 
 تسهيالت.من 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8

 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3

 ادارة مخاطر االعمال )تتمة( 33-3-8
 

 مخاطر السوق
في أسعار صر  العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار السوق  التغيراتالمجموعة معرضة للخطر من 

 المستقبلية. والمعامالت والمطلوبات الموجوداتالتي تؤثر على 
  

 مخاطر العمالت األجنبية 
 التعاملنشأ من مخاطر المعامالت ت المجموعة معرضة لمخاطر العمالت األجنبية من المعامالت والترجمة.

ة من للمجموع النشاط المحددضمن سياسة التحوط وفقا الحتياجات . ويتم ادراة هذه المخاطر بالعمالت األجنبية
 .عقود تبادل العمالتخالل استخدام 

 
  العموالتمخاطر أسعار 

 المستقبلية او القيمةتنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال تذبذب أسعار العمولة مما سيؤثر على الربحية 
العادلة لألدوات المالية، المجموعة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوبتها التي تدفع عليها عمولة، 
وتحديداً المبالغ المستحقة للبنوك، وتعمل اإلدارة على الحد من مخاطر أسعار العمولة على المجموعة من خالل 

 تعلقة بالمطلوبات التي تدفع المجموعة عليها عمولة.مراقبة التغيرات على أسعار العمولة الم
 

 األدوات المالية المشتقة 8-3-38
ات العمالت األجنبية. تستخدم المشتقو أسعار العموالت عقود تبادلتتكون مشتقات المجموعة بشكل رئيسي من 

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

 
ً  المالية تدرج المشتقات تاريخ  بالقيمة العادلة على أساس منتظم وفي مبدئيا بالقيمة العادلة. يتم إعادة قياسها الحقا

 ةالربح أو الخساركل مركز مالي كحد أدنى مع اثبات جميع أرباحها وخسائرها المحققة وغير المحققة في قائمة 
 عقود تحوط مؤهلة. منإال إذا كانت  األولية الموحدة الموجزة

 
 محاسبة عقود التحوط

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

ويتم  العقد ةبدايم فعالية مثل هذه التحوطات عند عة بدرجة كبيرة. )تحوطات التدفقات النقدية( يتم تقييالمتوق
التحقق منها على فترات منتظمة وعلى األقل على أساس ربع سنوي، وذلك باستخدام االختبارات المستقبلية 

 والمرجعية.
 

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

بها أو معامالت متوقعة بشكل كبير، مثل مبيعات التصدير المستقبلية المتوقعة، وشراء المعدات والمواد الخام، 
ي القيمة ف فضاال عن تغير مدفوعات الفائدة المتوقعة والمقبوضات. يتم االعترا  بالجزء الفعال للتغيرات

العادلة ألدوات التحوط في قائمة الدخل الشامل اآلخر، في حين يتم االعترا  بأي جزء غير فعال على الفور 
. عندما ينتج عن البند المغطى االعترا  بالموجودات أو الموجزة الموحدة الربح أو الخسارة األوليةفي قائمة 

بقا المعتر  بها ساالربح أو الخسارة تحوذ عليها، يتم إدراج المطلوبات غير المالية، بما في ذلك األعمال المس
ي المسجلة سابقا فالربح أو الخسارة في الدخل الشامل اآلخر في قياس تكلفة األصل أو االلتزام. وال يتم رد 

ي ف الموجزة الموحدة الربح أو الخسارة األوليةالموحدة ويتم االعترا  بها في قائمة األخر قائمة الدخل الشامل 
 نفس الوقت الذي تتم فيها معاملة التحوط.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8

 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3

 )تتمة( األدوات المالية المشتقة 8-3-38
 

 مشتقات غير محددة
ول عليها في الحصيتم تصني  المشتقات التي لم يتم تصنيفها ضمن عقود التحوط كمشتقات غير محددة. ويتم 

 إطار سياسات إدارة المخاطر المعتمدة على الرغم من عدم تطبيق محاسبة التحوط.
 

 عقود اإليجار 8-3-31
 معايير التأجير التمويلي:

 كإيجار تمويلي عندما: اإليجارتقوم المجموعة بتصني  عقد 
 .اإليجارإلى المستأجر بنهاية فترة  األصلملكية  اإليجارعقد نقل يتم  -
 مدة اإليجار هي الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل، حتى لو لم يتم نقل الملكية؛ -
 ألصللالقيمة العادلة تقرب من  اإليجارلدفعات  األدنى، تكون القيمة الحالية للحد اإليجارفي بداية عقد  -

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

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

  
 التأجير التمويلي 

لدفعات  ألدنىاللحد  الحاليةالتمويلي مبدئيا بالقيمة  التأجير عقود بموجببها  المحتفظ الموجوداتيتم تسجيل 
 ألصولاعلى  االستهالك، أيهما أقل. يتم احتساب المؤجرة للموجوداتدلة والقيمة العا اإليجار لعقود طبقا اإليجار

 كبغرض استهالالمستخدمة للموجودات المماثلة، وذلك  بالمعدالتالمؤجرة باستخدام طريقة القسط الثابت 
 .اإليجارالمقدرة نظرا ليقين ملكية الموجودات في نهاية فترة  اإلنتاجيةالموجودات على مدى أعمارها 

 
بالصافي بعد خصم تكالي  التمويل في المطلوبات مقابل الموجودات  المستحقيتم إدراج التزام اإليجار 

 مدفعات. يتالحسب توقيت  األجل قصيرة وطويلةالخاضعة لإليجار التمويلي. يتم تصني  المطلوبات على أنها 
م تحميل ثابت على الرصيد القائم. يتتوزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل وذلك لتحقيق معدل 

ترا  االع يتم .االيجارعلى مدى فترة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة  قائمةتكالي  التمويل على 
. لمملوكةابها االعترا  بالموجودات  يتمالتي  الطريقةبنفس  التمويلي لإليجارالموجودات الخاضعة  باستهالك

 . األولية الموحدة الموجزة الربح أو الخسارةقائمة موجودات المؤجرة على ال استهالكيتم احتساب 
  

 التشغيلي  راإليجا
 تحميل متشغيلية. ته كإيجارات الالتمويلي كما هو موضح أع اإليجارغير عقود  اإليجارتصني  جميع عقود  ميت

 لىعالموحدة  األولية الموحدة الموجزة الربح أو الخسارة قائمة على التشغيلي اإليجاربموجب عقود  اإليجارات
 .اإليجار رةمدى فت يأساس القسط الثابت عل
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8
 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3
 

 موظفينلامزايا  34-3-8
 مزايا الموظفين قصيرة وطويلة األجل

جازات إلاجازات السنوية واإلجور والرواتب واألوتتضمن المستحقة للموظفين المزايا بمطلوبات االعترا  يتم 
دفعها مقابل  المتوقعللمزايا المرضية في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات الصلة بالمبلغ غير المخصوم 

 تلك الخدمة.
 ع دفعهاالمتوقللمزايا بالمبلغ غير المخصوم قصيرة األجل المستحقة ويتم قياس المطلوبات مزايا الموظفين 

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

للتدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة المتوقع تقديمها من قبل المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل 
 القوائم المالية.الموظفين حتى تاريخ 

 
 نهاية الخدمة للموظفينمزايا 

 
 فعالمنبخطة ا تتعلق األولية الموحدة الموجزةالمركز المالي  قائمةالمعتر  بها في  موجوداتلمطلوبات أو الا

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

 .باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة
 

تقبلية قات النقدية المسعن طريق خصم التدفمنافع انتهاء خدمات الموظفين  تزامإللقيمة الحالية يتم تحديد ال
والتي  لمزاياادفع بها المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة المقومة بالعملة التي سيتم 

 .شروط العقدنفس تحتوي على شروط تقارب 
 

 :على النحو التالي المحددةالمنافع يتم تصني  تكالي  
 لفة الخدمةكت

موحدة األولية الالربح أو الخسارة والمحمة في قائمة تتضمن تكالي  الخدمة تكالي  الخدمة الحالية والسابقة 
 .الموجزة
فيضات ت أو تخالالمحددة الناتجة عن تعديالمستحقة لتزامات لال  بالتغيرات في القيمة الحالية عتراااليتم 

 .كتكلفة خدمة سابقة الموحدة الموجزةاألولية الربح أو الخسارة  قائمةالخطة مباشرة في 
  تكلفة الفائدة

هاء خدمات منافع انتيتم احتساب صافي تكلفة الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام 
وحدة األولية المالربح أو الخسارة  قائمةهذه التكلفة في مصروفات مزايا الموظفين في  ادراجيتم الموظفين. 
 الموجزة.

 أو الخسائر األرباحإعادة قياس 
ية في وارالکتت اضاراالفتافي رات لتغيوارة خبمن تسويات لناتجة س القيادة اعار إخسائح أو بات أرثبام إيت
 األولية الموحدة الموجزة. رآلخل الشامل اخدلاقائمة في رة مباش، فيهام لتي تتالسنة ا

 
 الزكاة والضرائب 31-3-8

ودية مملكة العربية السعوشركاتها التابعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بال المجموعةتخضع 
والشركات التابعة األجنبية تخضع لضريبة الدخل طبقاً لقوانين الضرائب في البلدان التي تأسست "( )"الهيئة
 أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة الربححمل على قائمة تووضريبة الدخل ويتم إثبات استحقاق للزكاة بها. 

لزكوية ااإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط والضريبة للفترة الجارية. ويتم احتساب مطلوبات الزكاة 
  على سنوات سابقة من قبل المصلحة في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 مساهمة سعودية( )شركة

  
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3
 

 المخصصات 36-3-8
مجموعة ال على-لحدث في الماضي  نتيجة-يتم االعترا  بالمخصصات عند وجود التزام حالي قانونى أو حكمي 

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

لمخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة بتلك االلتزامات. عند في نهاية السنة المالية، أخذين بعين االعتبار ا
قياس قيمة المخصص بناًء على التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزامات الحالية، فان قيمة االلتزام المثبتة 

 تقاس بناًء على القيمة الحالية لتلك التدفقات. المجموعةبدفاتر 
الغ المطلوبة لتسوية المخصصات من طر  ثالث، يتم االعترا  بالذمم عندما يتوقع استرداد بعض أو كل المب

 المدينة كموجودات إذا أمكن التأكد أن هذه الذمم قابلة للتحصيل ويمكن قياس قيمة هذه الذمم بشكل موثوق به.
و  سماضية والتي االلتزامات التي تنشأ عن احداث لموجودات والمطلوبات المحتملة هي حقوق المحتملة وان ا

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

 
  اإليرادات 8-3-33

م أي بالصافي بعد حسرادات ي. يتم ادراج اإلبالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق اإليراداتيتم قياس 
 ومبالغ أخرى محصلة بالنيابة عن األطرا  األخرى.خصومات وخصم الكمية 

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

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

 مبيعات بضائع
من المبيعات عند تسليم أو شحن المنتجات التي يتم بمقتضاها انتقال المخاطر والمنافع  يراداتإثبات اإليتم 

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

 المصروفات 8-3-32

ن. والتسويات الجردية الخاصة بالمخزو المباعة على أساس تكلفة اإلنتاج أو الشراء البضاعةيتم تحديد تكلفة 
ضاعة المشتراة الب ةاما باقي المصاري  بما فيها مصاري  البيع والتسويق يتم تسجيلها عند انتقال مخاطر وملكي

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

 وإدارية عمومية مصروفات
 بتكلفة مرتبطة التحديد وجه على ليست مباشرة وغير مباشرة تكالي  واإلدارية العموميةمصروفات ال تتضمن
 مصروفات بين فيما ثابت أساس علىمصروفات ال توزع .بالمجموعة والتوزيع البيع نشاط أو المبيعات
 .األمر لزم إذا مبيعات،ال وتكلفةومصروفات البيع والتوزيع  وإدارية عمومية
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 السريع التجارية الصناعيةشركة مجموعة 
 دية()شركة مساهمة سعو

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8
 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3
 
ربحية السهم 8-3-3۹  

تقوم المجموعة بعرض ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم الواحد ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية 
إلى حملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح  ةالسهم األساسية بقسمة صافي الربح أو الخسارة المتاح

، والمعدل لحملة األسهم. يتم تحديد ربحية السهم المخفضة عن طريق الفترةلعدد األسهم العادية القائمة خالل 
تعديل صافي الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

له والتي تشمل السندات القاب ثار كل األسهم العادية المخفضة المحتملةلتعديل أ، والمعدل لحملة األسهم، القائمة
 .أن وجدت للتحويل السهم واألسهم الممنوحه للموظفين

 
عالقة  اتالمعامالت مع أطراف ذ 8-3-81  

ه طريق على أساس األسعار. ويتم تحديد على أساس تجارى العالقةالمعامالت مع األطرا  ذات  تسعيريتم 
األسعار غير المسيطر عليها والتي تحدد السعر بالرجوع الى أسعار السلع والخدمات التي تباع او يتم الحصول 

 .سوق قابل للمقارنة االقتصادية وإلى مشتري ال يرتبط بالبائع منعليها 
 

االحداث الالحقه لتاريخ القوائم المالية الموحدة  8-3-83  
انت دليال إضافيا على الشروط التي ك القوائم الماليةبعد فترة  ظهرقوم المجموعة بتعديل البيانات المالية إذا ت

ً على فرض بما في ذلك حدث  ،موجودة في نهاية فترة التقرير ً او كليا يؤثر بطريقة غير مناسبة جزئيا
 .اد مجلس اإلدارة للبيانات المالية الموحدة. يتم إجراء هذه التعديالت حتى تاريخ اعتماالستمرارية للمجموعة

 
 8-3-88 االحكام والتقديرات المحاسبية

المالية الموحدة يتطلب من إدارة المجموعة ممارسة الحكم وإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر  القوائمإن إعداد 
 تستند هذه. فصاحاتاإلوالمصروفات والموجودات والمطلوبات و اإليراداتعلى تطبيق السياسات ومبالغ 

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

 
قديرات على الت تسوياتعترا  بالااليتم . يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر

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

 
 :موحدةالمالية ال القوائمعلى المبالغ المدرجة في إن األحكام والتقديرات الهامة التالية لها التأثير األكثر أهمية 

 .والمعدات اآلالتالعمر اإلنتاجي للممتلكات و -
 .وضرائب الدخل الزكاة -
 .انخفاض قيمة الموجودات غير المالية -
 .المحددة مزايا العاملينتقدير التزامات  -
 .مخصص الديون المشكوك في تحصيلها -
 التال .الحركة و ءوبطي المتقادم مخصص المخزون -
 .الحاالت الطارئة -
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 وأسس اإلعداد )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -8

 
 السياسات المحاسبية الرئيسية )تتمة( 8/3

 
)تتمة( االحكام والتقديرات المحاسبية  88-3-8 

فيما يلي معلومات حول األمور الهامة الخاضعة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق 
 :الموحدة لها تأثيراً جوهرياً على المبالغ المدرجة في القوائم الماليةالسياسات المحاسبية والتي 

  
 االستهالكات واالطفاء للموجودات غير المتداوله
نتاجية متبقيه على مدى اعمارها لإلناقصا قيمتها ال األصوليتم االعترا  باالستهالك واالطفاء لتخفيض تكلفه 

المقدرة  االعمار اإلنتاجيةالطفاء. وتقوم المجموعة بمراجعه نسب الطرق الحتساب االستهالك واباستخدام أ
 اسأسالتقديرات على  فيى تغيرات وتحتسب أ كل مركز مالى نهاية فيوالقيم المتبقيه وطريقه االهالك 

 مستقبلى.
 

 تحصيلها  فيالمشكوك الديون مخصص 
 إلى عدم مقدرة المجموعة تحصيلها عند وجود دليل موضوعى يشير فيالمشكوك  الديونيتم تكوين مخصص 

عمار على أ قديرات بناءالت هذه. ويتم تحديد على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة
 .للمجموعةالديون وارصده العمالء وشروط فترة االئتمان الممنوحه والخبرة السابقه 

 
 لزكاة والضرائبا

 الذي بالمخصصغير مؤكد، تعتر  المجموعة موجودات أو  والضريبة مطلوباتعندما يكون مبلغ الزكاة 
م يت. لةالص وأكثر احتماالً بناًء على الحقائق المعروفة في االختصاص ذنتيجة كعكس أفضل تقدير لإلدارة ي

 األرباح قائمةلنهائية علی ايبية رلضاالزكوية وت لتقييمارات وايدلتقن ابيزكوية وضريبية ت قاروية فل أتحمي
 .قعاومتن کاإذا ال ، إادهتکبم لتي ترة الفتافي  ةدحولما ئرلخساأو ا

 مزايا العاملين
ستحقة المللمكافآت على أساس القيمة الحالية  مخصص مكافأة نهاية الخدمةالجزء الغير متداول من يتم احتساب 

 .الماليللموظ  في حالة انتهاء خدمته في تاريخ المركز 
 
 إنخفاض قيمه األصول الملموسه وغير الملموسه

كل مركز مالى القيم الدفتريه الصولها الملموسه وغير الملموسه لتحديد ما إذا كان  المجموعة في نهايةتراجع 
هناك مؤشر على ان تلك األصول قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمه. في حاله وجود مثل هذه المؤشرات 

 قيمه القابله لالسترداد لالصل من اجل تحديد مدى خسارة انخفاض القيمه )ان وجدت(.يتم تقدير ال
 

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

يرات في تأخذ هذه التقد. الوقت الذي يتم فيه إعداد التقديراتالممكن تحقيقه على أساس أكثر األدلة موثوقية في 
إلى لموحد ا المركز المالياالعتبار تقلبات السعر أو التكلفة المرتبطة مباشرة باألحداث التي تحدث بعد تاريخ 

 .الحد الذي تؤكد فيه هذه األحداث الظرو  القائمة في نهاية السنة
 

 الطوارئ
 إن تقييم مثل هذه الحاالت. أو أكثراو فشل وقوع حدث إال عند وقوع  ةارئالط حاالتظهور البطبيعتها، لن يتم 

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

 
 تتمة الموحدة الموجزة )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك(ل  )جميع المبالغ باأل 

 
 

 تجاريةذمم مدينة  -6
 

مليون لاير سعودي(  1,623: 2113مليون لاير سعودي ) 2,126 ذمم حكومية بمبلغالتجارية تتضمن الذمم المدينة 
ً ل بأنه سيتم تحصيل كامل المبلغ  تعتقدن اإلدارة أال إدورة التحصيل العادية للمجموعة، تجاوز موعد سداده وفقا

 وبالتالي فلم تقم بتكوين مخصص لذلك.
 

 قروض آجلة وبنوك دائنة -1

 
عتماد، ومرابحات إسالمية إة على شكل خطابات ضمان، وخطابات لدى الشركات تسهيالت ائتمانية من بنوك محلي (أ

إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر . ومرابحة آجلةلتمويل إعتمادات، وعقود صر  أجنبي، وتسهيالت تورق 
وحقوق  نةمعيلصالح البنوك. تتضمن اتفاقيات التسهيالت شروطاً محددة تتطلب ضمن مواد أخرى اإلبقاء على معدالت 

  .األرباحمساهمين وارصدة متعلقة بأطرا  ذات عالقة ضمن حدود معينة مع قيود على توزيعات 
 

مليون لاير سعودي من صندوق التنمية  53ت المجموعة على قرض طويل األجل بمبلغ م حصل2112سنة خالل  (ب
ض ط نص  سنوية، علماً بأن هذا القرمتبوعاً بأقسا م2113وكان أول قسط مستحقاً في فبراير . الصناعي السعودي

تمويل التوسعة في  هومن هذا القرض  والغرضمضمون برهن عقاري لجميع ممتلكات ومعدات مصنع جدة للنسيج 
مصنع جدة للنسيج ومصانع السجاد. تتضمن اتفاقية القرض شروطاً محددة تتطلب اإلبقاء على معدالت معينة واإلبقاء 

 السيولة.على المستوى األدنى من المالءة المالية والحد األدنى من 
 

 األجل. ةاألجل الي طويل ةبإعادة هيكلة القروض من قصير 2112قامت المجموعة خالل الربع األول من عام  (ج
 

 إلتزامات محتملة -6
 

 لدى الشركة إلتزامات محتملة في نطاق دورة أعمالها العادية كما يلي:
 مارس 13 

 م8132
  )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2113
 )مراجعة(

 424  13611 خطابات اعتماد

 5,413  43318 ضمانات بنكية

 4,495  83113 كمبياالت معززة

 

 

  
 

 ايضاح

 مارس 13
 م8132

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31 
 م2113
 )مراجعة(

      مبالغ مستحقة لبنوك (أ
 243,693  3433216 أ (1) وبنوك دائنة قروض قصيرة األجل    

      
      قروض آجلة (ب

 111,113  32136۹1 ب  الرصيد القائم 
 (133)  (18)   الجزء غير المطفأ من أتعاب مؤجلة

 111,234  3213661   لقرض األجل االرصيد 
ا:  ناقصا

 ةالجزء طويل االجل من قروض األجل
  

(3123223)  (23,212) 

 33,156  443328  (2) اآلجلةالجزء المتداول من قروض 

 324,349  3263612  (2+1) قروض االجلة وبنوك دائنة
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مجموعة السريع التجارية الصناعيةشركة   
  )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( تتمة

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 خال  ذلك( ما لم يذكرلاير سعودي ل  جميع المبالغ باأل) 

 
 األرباحنصيب السهم من  -1

 ل الفترة.خال القائمةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم  الربح بقسمة صافي األرباحنصيب السهم من يتم إحتساب 
 

 أدوات مالية مشتقة -2
تقلبات أسعار العموالت وأسعار الصر  وفيما  المحلية لتغطية خطرلدي الشركة عقود تحوط مع عدد من البنوك 

 يلي القيمة العادلة لتلك العقود:
 الموجودات -أ
 مارس 13 

 م8132
  )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2113
 )مراجعة(

    
 299  883 القيمة العادلة لعقود التحوط تقلبات أسعار الصر 

 883  299 

 
 ماتالتزاإل -ب

 مارس 13 
 م8132

  )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2113

 )غير مراجعة(

    
 33  43 التالعموالقيمة العادلة لعقود التحوط تقلبات أسعار 

 115  12 القيمة العادلة لعقود التحوط تقلبات أسعار الصر 

 21  192 

 معلومات قطاعات األعمال - 2

 كالتالي:وهي نشاطان رئيسان من وجهة نظر اإلدارة، ان أنشطة المجموعة 

 

 م8132 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  المبيعات المبيعاتتكلفة  إجمالي الربح / )الخسارة(

 األرضيات 3143131 (33321۹) 863333

 أخري 63334 (2343۹) (83161)

 اإلجمالي 3313384 (263132) 813216

 

 م2113مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  المبيعات تكلفة المبيعات إجمالي الربح / )الخسارة(

 األرضيات 123,155 (94,221) 32,234

 أخري 9,163 (11,133) (2,166)

 اإلجمالي 136,122 (115,954) 31,162
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 
 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 خال  ذلك( ما لم يذكرجميع المبالغ باألل  لاير سعودي ) 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة-۹
 
 المعامالت مع أطراف ذات العالقة وأرصدتها (أ
 

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

 العالقة اسم الجهة ذات العالقة

 شركة ذات عالقة شركة السريع لألثاث
 شركة ذات عالقة شركة الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة

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

 ذات عالقةشركة  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 الراقي لالستثمار والتطوير العقاري ةشركة جاد
 مساهمون المساهمون

 
 

 المعامالت الهامة وما يتعلق بها من أرصدة: (ب

 م8132 مارس 13 

 )غير المراجعة(

 م2113ديسمبر  31

 )المراجعة(

 36,265 4364۹ مشتريات

 - 313122 تمويل 

 4,563 33311 مكافآت الى اإلدارة العليا

 1,351 (186) اتعاب مجلس االدارة

 11,313 63881 إيجارات

 

 مطلوب من أطراف ذات العالقة: (ج

 م8132 مارس 13 

 )غير المراجعة(

 م2113ديسمبر  31

 )المراجعة(

 115 311 شركة الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة 

 311 115 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )جميع المبالغ باألل  لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك( 

 

 )تتمة(المعامالت مع األطراف ذات العالقة-۹

 

 شقيقة ومحاصة اتفي شرك استثمار- 31

 

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

ديسمبر  6هـ الموافق  1435محرم  23بتاريخ  4131259362في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 
لم تباشر النشاط بعد باإلضافة الى ذلك طبقاً لقرار  والصادر من جدة، ولم يتم توحيد هذه الشركة التابعة ألنها 2112

هـ فقد وافق المساهمين على 1432ربيع الثاني  12م الموافق 2113يناير  16الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 
بإدخال مساهم جديد بالشركة بزيادة رأس المال وبالتبيعية تفقد  %25الي  %52تخفيض نسبة مساهمة الشركة من 

الي رد جزء من الخسائر  %25الي  %52ة السيطرة على الشركة التابعة ونتج عن تخفيض حصة الشركة من الشرك
 مليون لاير سعودي وجارى تعديل عقد التاسيس للشركة الشقيقة. 2,225بمبلغ 

 
صتها في بتحمل الخسائر ما قبل بدأ النشاط وبذلك تم تحمل المجموعة ح 2113بناء على قرار الشركاء خالل عام  **

  .تلك الخسائر

   أطراف ذات العالقة: اليمطلوب  (د

 م8132 مارس 13 

 )غير المراجعة(

 م2113ديسمبر  31

 )المراجعة(

 31,113 183114 الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة )ماتكس(

 13,232 8431۹3 شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري

 11,146 333416 شركة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي

 - 313111 السريع حمدان عبد هللا /السيد

 - 43122 الراقي لالستثمار والتطوير العقاري ةشركة جاد

 2,163 83161 شركة مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة )سناسكو(

 224 33431 أخري

 213381 61,212 

الشركة العربية   
لصناعة كربونات 

 الكالسيوم *

شركة كلية 
السالم 
 االهلية

مارس  13
 م8132

 )غير المراجعة(

ديسمبر  31
 م2113

 )المراجعة(
 1,511 33111 811 33811 (3) رأس المال

 21,631 813611 - 813611 (8) دفعات طويلة األجل 
      حصة المجموعة في نتائج األعمال
 (4,651) (43311) (315) (131۹2)  1/1حصة المجموعة في نتائج األعمال 

 542 323 - 323  للسنة  /للفترة حصة من النتائج 
 (4,113) (13۹88) (311) (13833) (1) حصة المجموعة في نتائج األعمال 

 12,422 323661 - 323661 (1+8+3) نهاية السنةالرصيد في 

حصة الشركة في استثمارات في 
شركات بطريقة حقوق الملكية التي 

 ** تزيد عن التكلفة

  (411) (411) (455) 
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 شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تتمةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( 

 م8132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )جميع المبالغ باألل  لاير سعودي ما لم يذكر خال  ذلك( 

 
 

 العمليات غير المستمرة -33
 

 مليون لاير سعودي 1443فرز أوروبا بقيمة ي، باعت المجموعة أصولها في شركة ميلينيوم و2113خالل شهر يونيو 
. باإلضافة إلى ذلك، قرر مجلس إدارة تم اإلنتهاء من كافة اإلجراءات القانونية المطلوبة لذلك 2112وفي يناير 

من قبل  ٪111بنسبة  والمملوكة-محدودةلية وذات مسؤ-مريكا أفيرز يميلينيوم والمجموعة إغالق شركته التابعة 
ل تمث .وتعمل إدارة المجموعة على إنهاء كافة اإلجراءات القانونية والضريبية المطلوبة لعملية اإلغالقالمجموعة 

 الخسائر التالية من العمليات المتوقفة:
 
 للفترة المالية 
 مارس 13المنتهية في  

 

 م8132
 )غير المراجعة(

 م2113
 (المراجعة)

 2,337 - المبيعات
(3,830) - تكلفة المبيعات  

 2,207 -  الربح إجمالي
(1,296) - بيع وتوزيعمصروفات   
(1,238) - عمومية وإدارية مصروفات   

(610) - )الخسارة( من العمليات  
 - - الضرائب

(610) - الفترة صافي )خسارة(  

 
 المقارنة أرقام -38

 أعيد تصني  بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية.
  

 القوائم المالية إعتماد-31
 شعبان 21 القـووووووائم المـووووواليـوووووة األولية الموحـووووودة الموجزة غير المراجعة بتاريـوووووخالمجموعة مجلس ادارة  اعتمد
 .م2112 مايو 3 هـ الموافق1439


