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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -0الشركة واألنشطة الرئيسية
شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية ("الشركة أو الشركة األم") مسجلة كشركة مساهمة سعودية تم تأسيسها وفقا ً لقرار وزارة التجارة
والصناعة رقم /523ق ،بتاريخ  21ذو الحجة 1422هـ ،الموافق  31ديسمبر 2003م.
خالل سنة 2010م ،قامت الشركة األم بطرح  5مليون سهم لالكتتاب العام وهذا يمثل  %30من رأس مال الشركة .وبهذا تحولت الشركة
إلى شركة مساهمة عامة.
يتمثل نشاط الشركة في إستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في السجاد والموكيت واألرضيات والمفروشات والموبيليا واالثاث والتح
واألبجورات الخشبية والمعدنية واالثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والشراش واقمشة الستائر ومستلزماتها والعشب الصناعي وتصنيع
السجاد والموكيت وفقا ً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم /1566ق ،بتاريخ  20ذو الحجة 1420هـ ،وإنتاج خيوط بولي بروبلين وخيوط
نايلون (بولي امايد) معالجة طبقا ً لقرار وزارة التجارة رقم /1655ق بتاريخ  23ذو الحجة 1424هـ .كما يمكن للشركة االستثمار في
الشركات األخرى .وتمارس الشركة هذه األنشطة بموجب السجل التجاري رقم  ،4030133515الصادر في  5ربيع األول 1422هـ،
الموافق  22مايو 2001م .قرر المساهمون في الجمعية العامة المنعقدة في  22مايو 2012م على إضافة أنشطة جديدة تتمثل في االستثمار
في العقارات ألغراض استثمارية.
خالل سنة 2012م ،اقترح مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من  300مليون لاير سعودي إلى  335مليون لاير سعودي من األرباح
المبقاة عن طريق إصدار سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة للمساهمين .وافق المساهمون على زيادة رأس المال في اجتماع الجمعية
العامة المنعقد في  1ابريل 2013م ،وتم إصدار األسهم في  1ابريل 2013م ،وأصبح رأس مال الشركة  335مليون لاير سعودي ،مقسمة
على  33,5مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي للسهم الواحد.
خالل ديسمبر  ،2013بناءا ً على اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  22ديسمبر  2013قرر المساهمين إطفاء الخسائر
المتراکمة بمبلغ  125,363مليون لاير سعودي کما في  30سبتمبر  2013وتخفيض رأس المال بمبلغ  150مليون لاير سعودي واستخدام
االحتياطي النظامي بمبلغ  33,026مليون لاير سعودي واإلحتياطي العام بمبلغ  2,233مليون لاير سعودي ،ليصبح رأس المال بعد التخفيض
بمبلغ  225مليون لاير سعودي بدالً من  335مليون لاير سعودي ،ليصبح عدد األسهم  22,5مليون سهم بدالً من  33,5مليون سهم وتم
التأشير في السجل التجارى برأس المال بعد التخفيض بتاريخ  3جماد األولي 1435هـ الموافق  24يناير 2012م.
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة لدى الشركة األم  3فروع رئيسية للمصانع مسجلة كما هو مبين أدناه و 23فرعا ً كمعارض ومراكز
توزيع ومخازن على مستوى المجموعة:
اسم الفرع
مصنع جدة للنسيج الصناعي
مصنع السريع للسجاد
مصنع الجزيرة للغزل والسجاد

رقم السجل التجاري
4030115534
4030131014
4030121265

تشتمل هذه القوائم المالية االولية الموحدة نتائج أعمال هذه الفروع وموجوداتها ومطلوباتها.
 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد
 0/8السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي عرض ألهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة من الشركة األم (شركة مساهمة
سعودية) وشركاتها التابعة ("المجموعة") .وهذه السياسات مطبقة بشكل مستمر على كل الفترات المعروضة ،ما لم ينص على خالف
ذلك.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 8/8االلتزام بالمعايير
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2012وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقرير
المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ويجب أن تقرأ جنبا ً إلى جنب مع آخر قوائم مالية سنوية موحدة للمجموعة كما في وعن الفترة المنتهية في  31ديسمبر ( 2013آخر
قوائم مالية سنوية) .ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة كافة المعلومات الالزمة إلعداد مجموعة قوائم مالية كاملة وفقا ً
للمعايير الدولية إلعداد القوائم المالية .إال أن السياسات واإليضاحات التفسيرية المختارة قد تم ادراجها لتعكس األحداث والمعامالت
الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي وأداء المجموعة منذ اصدار القوائم المالية السنوية.
 0/8إعداد القوائم المالية األولية الموحدة
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،إال إذا سمحت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بالقياس وفقا ً
لطرق تقييم أخرى.
إن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،يتطلب من اإلدارة وضع األحكام ،والتقديرات
واالفتراضات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية األولية الموحدة .ان هذه األحكام
الهامة المعدة من قبل اإلدارة لتطبيق سياسات المجموعة المحاسبية ومصادر التقديرات غير المؤكدة الرئيسية هي نفسها المذكورة في
آخر قوائم مالية سنوية ،بإستثناء األحكام الهامة الجديدة ومصادر التقديرات غير المؤكدة الرئيسية المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ( )15والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )5والتي تم اإلفصاح عنها.
يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة
("العملة الوظيفية") .يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض .تم تقريب األرقام إلى
أقرب أل لاير إال إذا تم ذكر غير ذلك.
 2/8المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمطبقة خالل الفترة
فيما يلي المعايير المحاسبية الجديدة والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية وهي إلزامية للفترة المحاسبية التي تبدأ في  1يناير
2012م أو الحقاً.
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  15والمعيار الدولي للتقرير المالي  5اعتبارا من  1يناير 2012م وتم توضيح
أثر تطبيق هذه المعايير بالكامل.
 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 02اإليرادات من العقود مع العمالء"إطارا شامالً لتحديد قيمة ووقت اإلعتراف باإليرادات .سوف يحل هذا المعيار محل
يضع المعيار الدولى للتقارير المالية رقم ()15
ً
المتطلبات الحالية لإلعتراف باإليرادات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )12اإليرادات" ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم
(" – )11عقود اإلنشاءات" والتفسيرات ذات الصلة ،وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم (" - )13برامج والء
العمالء" وتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم (" – )15التعاقد على إنشاء عقارات" ،وتفسير لجنة المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية رقم (" – )12تحويل الموجودات إلى العمالء" والتفسير رقم ( )31الصادر عن لجنة تفسير المعايير
"اإليرادات ( -معامالت المقايضة التي تشمل خدمات اإلعالن)" .تتحق اإليرادات للمجموعه عندما يكون للعميل القدرة على السيطرة
على البضاعة المباعة في توقيت زمني معين مثل التسليم واإلقرار بالبضائع ،وهو ما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير
المالية ر قم ( .)15وعليه ،فال يوجد أثر جوهري لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )15اإليرادات من العقود مع
العمالء" على تحقق اإليرادات بالمجموعة.
-

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15بإستخدام طريقة األثر المتراكم ،حيث تم تطبيق هذا المعيار في
تاريخ التطبيق األولي ( 1يناير  .)2012بنا ًء على ذلك ،لم يتم تعديل عرض البيانات المالية عن العام السابق ،والتي سبق عرضها
وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ( )12ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )11والتفسيرات ذات الصلة .تقوم المجموعة
باإلعتراف بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء بنا ًء على نموذج الخمس خطوات المشار إليه في المعيار الدولى للتقرير المالي رقم
( )15والذي يتضمن:
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 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 2/8المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمطبقة خالل الفترة (تتمة)
 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 02اإليرادات من العقود مع العمالء" (تتمة)أ) تحديد العقد مع العميل ،أي االتفاقيات مع الشركة التي تنشئ حقوقا ً وإلتزامات قابلة للتنفيذ.
ب) تحديد التزامات األداء في العقد ،مثل وعود نقل المنتجات أو الخدمات.
ج) تحديد سعر المعاملة بنا ًء على المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل الوفاء بإلتزامات األداء (وبإستثناء أي مبالغ يتم
تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى).
ً
د) توزيع سعر المعاملة لكل إلتزام أداء استنادا إلى سعر البيع التقديري المستقل للمنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل.
هـ) االعتراف باإليرادات عندما (أو بمجرد أن) تستوفي المنشأة شروط أداء االلتزام ،مثل أن يتم نقل المنتجات أو الخدمات المتعاقد
عليها إلى العميل ويحصل العميل على السيطرة .قد يكون هذا مع مرور الوقت أو في وقت معين.
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق ،مع مراعاة شروط السداد المحددة فى العقد واستبعاد الضرائب أو الرسوم.
كما يجب استيفاء المعاييرالمحددة الموضحة أدناه قبل االعتراف باإليراد .في حالة عدم وجود شروط محددة ،يتم تطبيق السياسة أعاله
ويتم تسجيل اإليرادات عند إكتسبها وإستحقاقها.
بيع البضائع:
تقوم المجموعة بتصنيع وبيع منتجاتها ،يتضمن التزام االداء بشكل عام التزاما ً واحدا ً ،ويتم اإلعتراف باإليرادات عند انتقال السيطرة
على المنتجات إلى العميل والتي تتم عامة ً عند تسليم المنتج مع مراعاة نهج الخمس خطوات المذكور اعاله.
 المعيار الدولي للتقرير المالي " ,األدوات المالية"قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )5الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو2014
على أن يكون تاريخ التحول  1يناير  .2012والذي نتج عنه تغيرات في السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ السابق تحققها
في القوائم المالية الموحدة كما في وعن السنة المنتهية في  31ديسمبر .2013
التحول
وفقًا لما هو مسموح بمتطلبات التحول في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)5فقد اختارت المجموعة عدم إجراء تعديالت على
أرقام المقارنة .تم تحميل كافة التعديالت على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التحول على الرصيد اإلفتتاحي
للخسائر المتراكمة والرصيد االفتتاحي للموجودات والمطلوبات المالية.
نتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )5تغييرات في السياسات المحاسبية للتحقق وتصني وقياس الموجودات
والمطلوبات المالية واإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية .كما ينص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )5على القيام بتعديالت
جوهرية على المعاييراألخرى التي تتناول األدوات المالية ،مثل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" - )3األدوات المالية:
اإلفصاحات"
إن آثار التحول الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )5هي على النحو التالي:
(أ) تصني

الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات المالية
يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )5ثالث فئات رئيسيه لتصني الموجودات المالية :تقاس بالتكلفة المطفأة ،والقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ويلغي المعيار تصنيفات معيار المحاسبة الدولي رقم
( ،)35المتمثلة في الموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع .تقوم المجموعة بتصنيف
موجوداتها المالية بصفة عامة استنادا ً إلﯽ نموذج األعمال الذي يتم على أساسه إدارة الموجودات المالية وتدفقاتها النقدية التعاقدية.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -0السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 2/8المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمطبقة خالل الفترة (تتمة)
 المعيار الدولي للتقرير المالي " ,األدوات المالية"الموجودات المالية
 -1األصول المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم اختيار تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة:
 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج االعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
 الفترات التعاقدية للموجودات المالية التي ينشأ عنها تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات ألصل وفائدة
على المبلغ األصلي مستحق السداد.
تقوم المجموعة مبدئيا ً بقياس الذمم المدينة التجارية بسعر المعاملة بإفتراض عدم وجود عنصر تمويلي.
تقييم نموذج العمل
تقوم المجموعة بإجراء تقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل علﯽ مستوى المحفظة ألن هذا يعکس أفضل
طريقة إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلﯽ اإلدارة .تشمل المعلومات التي يتم النظر فيها:






السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وآلية عمل تلك السياسات من الناحية العملية .وعلى وجه الخصوص ،لمعرفة ما إذا كانت
استراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات الفوائد التعاقدية أو االحتفاظ بسجل تسعير محدد للفائدة أو مطابقة مدة الموجودات
المالية مع مدة المطلوبات التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛
كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بهذا الشأن إلى إدارة المجموعة؛
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا) وكيفية إدارة هذه
المخاطر؛
كيفية تعويض مديري وحدات األعمال – على سبيل المثال؛ ما إذا كانت التعويضات ترتكز على القيمة العادلة للموجودات التي
تتم إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و
عدد صفقات وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة ،وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل .ومع
ذلك ،ال يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل بل اعتبارها جزءا ً من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف
المعلن للمجموعة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

تم قياس نموذج األعمال الخاصة بالمجموعة في تاريخ التطبيق األولي 1 ،يناير  ،2012ومن ثم تطبيقه بأثر رجعي على الموجودات
المالية التي لم يتم استبعادها قبل  1يناير  .2012تم قياس ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية الخاصة بأدوات الدين تشتمل على
أصل الدين والفوائد ،على أساس الحقائق والظروف كما في تاريخ اإلعتراف األولي للموجودات.
 -2القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات الدين
ال يتم قياس أداة الدين على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين ولم يتم اختيار
تصنيفها وفقا ً للقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية و تنشأ الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات مبدئية والفائدة على المبلغاألساسي غير المسدد.
أدوات حقوق الملكية
عند اإلعتراف األولي لإلستثمار في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها بغرض المتاجرة ،قد تختار الشركة بشكل غير قابل إللغاء
عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل االخر .يتم إجراء اإلختيار على أساس كل استثمار على حدة.
اليوجد لدى المجموعة أي موجودات مالية مصنفة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -2السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 2/8المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمطبقة خالل الفترة (تتمة)
 المعيار الدولي للتقرير المالي " ,األدوات المالية" -3موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى بإعتبارها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
باإلضافة إلﯽ ذلك ،عند االعتراف األولي ،يمکن للشرکة اختيار تصني أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا لم
تنطبق عليه متطلبات تصنيفه كأداة مالية بالتکلفة المطفأة أوبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،إذا أدى ذلك إلﯽ تقليص أو
تقليل عدم التساوي المحاسبي بشكل جوهري.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف األولي ،بإستثناء الفترة التي تلي تغيير الشرکة لنموذج أعمالها إلدارة
الموجودات المالية.
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة ،إن وجدت ،والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وادراجها ضمن
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنها غير محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية كما ال يتم االحتفاظ
بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الموجودات المالية.
يعتمد تقييم نموذج العمل على تصورات متوقعة بشكل معقول دون وضع تصورات "أسوأ حالة " أو "حالة الضغط" في االعتبار.
إذا تم تحقيق التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بشكل مختل عن توقعات الشركة األصلية ،فإن الشركة ال تغير تصني
الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن ذلك النموذج لالعمال ،ولكنها تستخدم هذه المعلومات للمضي قدما ً عند تقييم األصل
المالي المكون حديثًا أو المشترى حديثًا.
المطلوبات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )5إلى حد كبير بالمتطلبات الحالية في المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )35الخاص بتصني
المطلوبات المالية بإستثناء معاملة أرباح وخسائر الشركة الخاصة بها والتي تنشأ عندما تختار الشركة قياس المطلوبات بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة .هذه األرباح والخسائر يتم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر .ال تزال هناك فئتين لقياس اإللتزامات
المالية :القيمة العادلة والتكلفة المطفأة
تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية ،بخالف الضمانات المالية والتزامات القروض ،كمطلوبات يتم قياسها بالتکلفة المطفأة .يتم
احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ بعين االعتبار أي خصومات إضافات خاصة بالحصول على تمويل وتشكل تكالي الحصول
على تمويل جزءا ً ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعال.
إنخفاض قيمة األصول المالية.
نشأ عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )5تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن الخسائر الناشئة عن االنخفاض
في قيمة األصول المالية باستبدال طريقة الخسائر المتكبدة المتبعة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )35بطـريقة الخسائر اإلئتمانية
المتوقـعة .تطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )5أن تقوم المجموعة بإثبات مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة القروض
واألصول المالية المدينة األخرى غير ال ُمسجَّلة بالقيمة العادلة.
وفيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والتي ال تشمل عناصر تمويل جوهرية ،فقد طبقت المجموعة طريقة المعيار
المبسطة ،واحتسبت الخسائر االئتمانية المستقبلية بنا ًء على العمر المتوقع للخسائر االئتمانية المتوقعة .وجنَّبت المجموعة مصفوفة
مخصص تعتمد على الخبرة السابقة للمجموعة بشأن الخسارة االئتمانية ،ويُعدَّل حسب العناصرالمستقبلية المتوقعة ال ُمحدَّدة للمدينين والبيئة
االقتصادية.
تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تخل عن السداد عندما تتجاوز مدة الدفع  360يو ًما .ومع ذلك ،في بعض الحاالت ،قد ترى
المجموعة أيضًا أن األصل المالي يكون قد تخل عن السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن
تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل دون أخذ أي تحسينات ائتمانية تحتفظ بها المجموعة في اإلعتبار.
نتج عن تطبيق متطلبات خسارة االئتمان المتوقعة من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )5زيادة في مخصصات اإلنخفاض في
قيمة الموجودات المالية للمجموعة .أدت الزيادة في المخصصات إلى تعديل الخسائر المتراكمة وتم تعديل قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر  ،2013مما أدى إلى انخفاض في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى وزيادة الخسائر المتراكمة بمبلغ
 65055أل لاير سعودي.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 0/8المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمطبقة خالل الفترة (تتمة)
-

المعيار الدولي للتقرير المالي " ,األدوات المالية" تتمة
(ج) أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (  ) 5على أرصدة الحسابات في  1يناير :2012

-

موجودات مالية
ذمم مدينة تجارية ،صافي
مطلوب من جهات ذات عالقة
نقد وما في حكمه

التزامات مالية
ذمم دائنة تجارية
مطلوب إلى جهات ذات عالقة
ذمم دائنة أخري
قروض قصيرة األجل
تمويل طويل األجل

القيمة األصلية بموجب معيار المحاسبة
الدولي رقم ()0,
المبلغ
التبويب
165,232
قروض وذمم مدينة
5,425
قروض وذمم مدينة
6,005
قروض وذمم مدينة
023,308
القيمة األصلية بموجب معيار المحاسبة
الدولي رقم ()0,
المبلغ
التبويب
قروض وإقتراض 22,122
قروض وإقتراض 61,353
قروض وإقتراض 23,432
قروض وإقتراض 342,503
قروض وإقتراض 64,424
282,221

األثر على قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة
القيمة الدفترية وفقا ً للمعيار
الدولي للتقرير المالي ,
في  0يناير 8302
6,055
ذمم مدينة تجارية
-

أثر التحول
()65055
()1.32,

أثر التحول
-

أثر التسويات
453

بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم (),
المبلغ
التبويب
التكلفة المستهلكة 155,215
التكلفة المستهلكة 5,425
التكلفة المستهلكة 6,005
032,120
بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم (),
المبلغ
التبويب
التكلفة المستهلكة 22,122
التكلفة المستهلكة 61,353
التكلفة المستهلكة 23,432
التكلفة المستهلكة 342,503
التكلفة المستهلكة 64,424
282,221

القيمة الدفترية وفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي ,
في  03سبتمبر 8302
6,552

محاسبة عن التحوط:
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )5من المجموعة التأكد من عالقات محاسبة التحوط تتماشي مع أهداف واستراتيجيات
إدارة المخاطر في المجموعة وتطبيق نهج أكثر نوعية ونظرة مستقبليه لتقييم فعالية التحوط.
تستوفي كافة عالقات التحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )35في  31ديسمبر2013م شروط محاسبة التحوط بموجب
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )5وعلية ،فإنها تعتبر عالقات تحوط مستمرة.
تقوم المجموعة بإثبات أثر القيمة العادلة لعقود التحوط على قائمة الربح أو الخسارة األوليه الموحدة.

-

المعيار الدولي إلعداد للتقرير المالي رقم " 8تصنيف وقياس المدفوعات المبنية على أسهم"
وتتعلق هذه التعديالت بالمجاالت التالية:
 المحاسبة عن تأثيرات ظروف استحقاق على معامالت الدفع مقابل أسهم نقدية.
 المحاسبة عن تعديل لشروط وأحكام المدفوعات المبنية على أسهم التي تغير المعاملة من تسوية النقدية إلى تسوية عن طريق
حقوق الملكية.
تصني معامالت المدفوعات المبنية على أسهم مع مميزات التسوية الصافية إللتزامات الضريبة المستقطعة.
تسري التعديالت بأثر مستقبلي على الفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2012م ،مع متطلبات انتقالية محددة ،وال يوجد تأثير على
المجموعة من تطبيق هذا المعيار.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 2/8المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد
حتى تاريخ الموافقة على القوائم المالية األولية الموحدة ،تم إصدار المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية والقابله للتطبيق
على المجموعة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكنها غير ساريه المفعول بعد.
 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" – )01عقود االيجار"قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بأصدار معيارا ً جديد بخصوص اثبات عقود االيجار .سوف يحل المعيار محل:
 معيار المحاسبة الدولي رقم " 13عقود اإليجار". تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم "- 4تحديد ما إذا ما كان ترتيب ما ينطوي على عقد اإليجار". تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم "- 15عقود اإليجار التشغيلية  -الحوافز". تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم "- 23تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقداإليجار".
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16يجب على المستأجر:
إثبات جميع حقوق إستخدام األصول وإلتزامات في قائمة المركز المالي ،بإستثناء عقود االيجار قصيرة األجل (أقل من  12شهرا ً)
وعقود األيجار ذات القيمة المنخفضة ،يتم قياس المطلوبات مبدئيا ً بالقيمة الحالية لدفعات االيجار المستقبلية لفترة اإليجار وتشمل
دفعات اإليجار المتغيرة والتي تعتمد على مؤشر او معدل ولكنها تستثني دفعات اإليجار المتغيرة األخرى .حق إستخدام األصل يعكس
إلتزام التأجير ،التكلفة المباشرة األولية ،والي دفعات إيجار تمت قبل تاريخ بدء اإليجار ناقصا ً أي حوافز تأجير ،وأذا أمكن ،مخصص
إلعادة الموقع الي الحالة األصلية.
إثبات إستهالك حق إستخدام األصل والفوائد على التزامات اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة علي مدي فترة
اإليجار وفصل إجمالي المبلغ المدفوع نقدا ً عن أصل المبلغ (يعرض ضمن األنشطة التمويلية) والفائدة (يعرض ضمن األنشطة
التشغيلية) على قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16يعتبر العقد إيجار أو يحتوي على إيجار إذا كان العقد يعطي حق سيطرة على إستخدام
أصل محدد لفترة زمنية مقابل تعويض.
تاريخ سريان وتطبيق المعيار تبدأ من أو بعد  1يناير 2015م وهو تاريخ التطبيق المتوقع من قبل المجموعة.
 2/8أسس التوحيد
اشتملت القو ائم المالية االولية الموحدة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة ،تم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس
الفترات المالية المعروضة .وفيما يلي بيان بالشركات التابعة المدرجة ضمن القوائم المالية (المجموعة):
االسم
شركة ذا هوم ستايلز
(ذات مسئولية محدودة)
شركة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة
شركة ملينيوم ويفرز
(ذات مسئولية محدودة)
شركة ملينيوم ويفرز أوروبا
شركة السريع للتشغيل والصيانة المحدودة
(ذات مسئولية محدودة) – متوقفة النشاط
شركة السريع للمشاريع (ذات مسئولية
محدودة)  -متوقفة النشاط

االيضاح
أ
ب
ب
ج

نسبة الملكية في رأس المال
(مباشرة أو غير مباشرة)
8303
8302م

النشاط الرئيسي
تجارة التجزئة بالسجاد والموكيت واألرضيات واألثاث
والبطانيات واقمشة الستائر واإلكسسوارات
توزيع السجاد واألرضيات وغيرها من المنتجات ذا
الصلة
توزيع السجاد واألرضيات وغيرها من المنتجات ذا
الصلة
توزيع السجاد واألرضيات وغيرها من المنتجات ذا
الصلة
خدمات الصيانة للمصانع والشركات والمؤسسات
الحكومية والخاصة
خدمات المشاريع الحكومية والخاصة بمفروشات،
الموكيت والسجاد
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%100

%100

%100

%100

%100

%100

-
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%100
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 2/0أسس التوحيد (تتمة)
أ) شركة ذا هوم ستايلز (ذات مسئولية محدودة) ("شركة تابعة") تم تأسيسها في نوفمبر 2010م ،وتمتلك بنسبة  .%100بما أن
الشركة األم هي المالك المستفيد من الشركة التابعة .فإن هذه القوائم المالية األولية الموحدة تتضمن  %100من نتائج الشركة
التابعة لها .في ظل إعادة الهيكلة للمجموعة وبناء على موافقة مجلس اإلدارة في إجتماعاته لعام  2013تتجه المجموعة لدمج
عمليات الشركة التابعة في المجموعة تحت القطاع التجاري.
ب) شركة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة (ذات مسئولية محدودة) تم تأسيسها في الواليات المتحدة االمريكية خالل شهر يناير
2011م .قرر مجلس االدارة للمجموعة بإغالق شركة ميلينوم ويفرز (ذات مسؤليه محدودة) وجاري العمل على اإلجراءات
الرسمية المطلوبة لذلك.
ج) شركة ملينيوم ويفرز أوروبا وهي شركة تابعة تم تأسيسها في بلجيكا خالل 2012م ،وباشرت أنشطتها في نفس العام .بناء على
استراتيجية المجموعة العادة الهيكلة تم التخارج من أصول الشركة التابعة واإلنتهاء من اإلجراءات الرسمية المطلوبه لذلك في
يناير .2012
 1/8دمج األعمال
يتم المحاسبة عن عمليات دمج االعمال باستخدام طريقة االستحواذ .وفي حالة عدم اقتناء  %100من حقوق ملكية الشركة التابعة ،يتم
االعتراف بالحصص غير المسيطرة في حقوق الملكية وغير المسيطرة في صافي الموجودات المحددة للشركة المستحوذ عليها.
يتم توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوق عندما تفقد المجموعة السيطرة على
الشركة التابعة على وجه التحديد ،ويتم إدراج إيرادات ومصروفات الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو التخلص منها خالل الفترة
في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر الموحدة من تاريخ حصول الشركة األم على السيطرة حتى التاريخ الذي تفقد فيه
المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.
تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة:




القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها.
نشوء حق للمجموعة في الربح أو الخسارة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها.
القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائدها.

على الرغم من أن المجموعة تتمتع بصفة عامة بكافة حقوق التصويت في الشركات الخاضعة للسيطرة ،إلى أن ذلك ينطبق بغض النظر
عن نسبة العائد في رأس المال إذا تم الحصول على السيطرة من خالل اتفاقيات مع المساهمين األخرين.
-

التكاليف المتعلقة باالقتناء
ت م االعتراف بالتكالي المتعلقة باالقتناء والتي تتعلق في معظمها باقتناء االستثمار ضمن مصروفات التشغيل األخرى في قائمة
الربح أو الخسارة األولية الموحدة.

-

عملية التوحيد
عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت علﯽ القوائم المالية للشرکات التابعة لتتماشﯽ سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية
للمجموعة .ويتم حذف قيمة االستثمار في المجموعة في كل شركة تابعة مقابل حصة المجموعة من حقوق ملكية الشركة التابعة.
يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين
أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

-

الشهرة
يتم قياس الشهرة على أنها الزيادة في اجمالى المقابل المسدد ،وحصة حقوق الحصص غير المسيطرة في الشركة المقتناه ،والقيمة
العادلة لحقوق الملكية في الشركة المستحوذ عليها (إن وجدت) وهي تمثل القيمة العادلة للموجودات المقتناة القابلة للتحديد
والمطلوبات .إذا كان صافي المبالغ المستحوذ عليها من الموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات يتجاوز مبلغ المقابل المحول ،وحصة
حقوق الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة لحصة المشتري المحتفظ بها سابقا في الشركة المستحوذ
عليها (إن وجدت) ،هي تمثل أرباح اقتناء ويتم االعتراف بها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -0السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 1/8دمج األعمال (تتمة)
-

الحصص غير المسيطرة
الحقوق غير المسيطرة هي حصص ملكية حالية وتؤهل أصحابها لحصة في صافي موجودات المنشأة في حالة التصفية ويمكن قياسها
مبدئيا إما بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية للحصة غير المسيطرة في صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها .يتم اختيار أساس
القياس على حسب كل معاملة على حدة .يتم قياس أنواع أخرى من الحصص غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو عندما يكون قابل
للتطبيق في معيار أخر من المعايير الدولية للتقرير المالي.
تقوم المجموعة بمعاملة المعامالت مع الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت مع مساهميها بصفتهم
مساهمين .بالنسبة لمشتريات االسهم من الحصص غير المسيطرة ،يتم تسجيل الفرق بين أي مبلغ مدفوع والحصة ذات الصلة
المستحوذ عليها من القيمة الدفترية لصافي موجودات الشركة التابعة في حقوق الملكية .ويطبق نفس المبدأ على التصرف في األسهم
إلى الحصص غير المسيطرة.

-

اإلقتناء المرحلي
عندما يتم دمج األعمال على مراحل ،يتم إعادة قياس حصة المجموعة المحتفظ بها سابقا في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة
في تاريخ اإل ستحواذ ويتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة (إن وجدت) ،في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة .يتم إعادة
تصني المبالغ الناتجة قبل تاريخ االقتناء والتي تم االعتراف بها سابقا في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة الى قائمة الربح أو
الخسارة األولية الموحدة عندما تكون هذه المعاملة مناسبة الستبعادها.

 3/8السياسات المحاسبية الرئيسية
0/3/8ترجمة العمالت األجنبية
عملة العرض
يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة األم .يتم قياس
البنود المدرجة في القوائم المالية األولية الموحدة لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام العملة الرئيسية للبيئة االقتصادية
التي تعمل بها شركات المجموعة (العملة الوظيفية).
ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبية
يتم االعتراف بالمعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير الريال السعودى وفقا السعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت .في
نهايه كل مركز مالى يتم إعادة ترجمة البنود ذات الطبيعة النقديه المقومه بالعمالت االجنبيه بأسعار الصرف السائدة في ذلك
التاريخ للمركز المالى فيما عدا العقود االجله المستخدمه في سداد االلتزامات وفى هذه الحاله فانه يتم استخدام اسعار الصرف
لهذه العقود.
فروق ترجمة العمالت األجنبية للشركات التابعة
كل شركة من شركات المجموعة يتم إثبات المعامالت المقومة بعمالت أخرى غير عملة العرض وفقا ألسعار الصرف السائدة
في تاريخ المعامالت .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار
الصرف السائدة في ذلك التاريخ .يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في قائمة الربح أوالخسارة األولية
الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء ذلك عندما يتم تأجيل الربح الشامل اآلخر لتغطية التدفقات النقدية المؤهلة.
يتم عرض الموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية األولية الموحدة للشركات األجنبية والتي أصدرت بالعملة الوظيفية
لها بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة باستخدام أسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة .يتم
ترجمة اإليرادات والمصروفات بالريال السعودي وفقا للمتوسط المرجح ألسعار الصرف خالل الفترة أو وفقا ً ألسعار الصرف
السائدة في تاريخ المعاملة للمعامالت الجوهرية.
التغيرات الناتجة من إعادة ترجمة الرصيد االفتتاحي لصافي موجودات من العمليات الخارجية والتغيرات الناتجة من ترجمة
صافي نتائج الفترة للعمليات الخارجية يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل األخرى.
عندما يكون هناك تغيير في السيطرة على العمليات الخارجية ،يتم إثبات التغير في أسعار الصرف والمدرجة ضمن حقوق
الملكية يتم تحميلها على قائمة الربح والخسارة األولية الموحدة كجزء من أرباح أو خسائر اإلستبعادات.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 3/8السياسات المحاسبية الرئيسية (تتمة)
8/3/8التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة والذي يقوم بأنشطة قد يحقق منها إيرادات ويتحمل عنها مصروفات بما في ذلك
اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى بالمجموعة .يتم تقييم جميع نتائج القطاعات بشكل دوري من قبل
متخذ القرارات التشغيلية الرئيسي في المجموعة حتى يتم اتخاذ قرارات وتقييم أداء الموارد المخصصة لكل قطاع والمعلومات
المالية المتاحة بشكل منفصل.
تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفعها إلى متخذ القرارات التشغيلية بنودا ً عائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي
يمكن تخصيصها على أساس مناسب .إن البنود غير المخصصة تتكون بشكل رئيسي من مصروفات الشركات
والموجودات/المطلوبات ذات العالقة (المتعلقة بالمقر الرئيسي للمجموعة) كمصروفات المركز الرئيسي وتكالي البحث
والتطوير والموجودات/المطلوبات ذات العالقة وموجودات ومطلوبات الزكاة.
 0/3/8ممتلكات وآالت ومعدات
يتم إدراج الممتلكات واألالت والمعدات باستثناء األراضي المملوكة ملكية خالصة والعقارات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا
االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة .وفي حالة وجود األراضي المملوكة ملكية خالصة والعقارات قيد
اإلنشاء فيتم تقييمها بالتكلفة.
يتم استدراك االستهالك بطريقة القسط الثابت بمعدالت االستهالك المحددة لكل نوع من الممتلكات واآلالت والمعدات.
يتم االعتراف باالستهالك بحيث يتم شطب تكلفة الموجودات (باستثناء األراضي المملوكة ملكية خالصة والعقارات قيد اإلنشاء)
ناقصا قيمتها التخريدية على مدى أعمارها اإلنتاجية باستخدام طريقة القسط الثابت.
فيما يلي األعمال اإلنتاجية المستخدمة في اإلستهالكات.

مباني
آالت ومعدات وأدوات
تحسينات وديكورات
أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية
سيارات

السنوات
 10إلى 20
 4إلى 12
 4إلى 3
 3إلى 4
4

وبالنسبة لإلضافات واالستبعادات خالل الفترة يتم تحميل االستهالك بداية من شهر اإلقتناء أو الرسملة وحتى الشهرالذي تم
فيه إستبعاد تكلفة تلك الموجودات (تاريخ االستبعاد).
القيمة التخريدية للموجودات يتم مراجعتها وتسويتها في حالة كونها جوهرية أو عند اللزوم في تاريخ القوائم المالية.
وفي حالة وجود اختالف في العمر االنتاجى لجزء من الممتلكات واألالت والمعدات يتم االعتراف به كبند منفصل في القوائم
المالية.
تقيد مصروفات الصيانة واالصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا ً من العمر االنتاجي المقدر لألصل ،في قائمة الربح
أوالخسارة األولية الموحدة عند تكبدها .يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة .ويتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن
استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات بمقارنة المتحصالت مع صافي القيمة الدفترية ويتم إدراجها في بند اإليرادات األخرى.
تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في التكالي التراكمية التي تكبدتها المجموعة في فترة االنشاء او التركيب حتى يكون
األصل متاح لالستخدام .يتم رسملة تكالي التمويل على القروض المتعلقة ببناء الموجودات المؤهلة خالل الفترة الزمنية
الالزمة إلتمام األصل واعداده للغرض المحدد له (غالبا تكون على أكثر من عام) .يتم تحديد معدل الفائدة بناءا على معدل
القروض قصيرة األجل لفترة إنشاء االصل.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 3/8السياسات المحاسبية الرئيسية (تتمة)
 0/3/8ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة)
يتم اإلعتراف بالمنح الحكومية ضمن اإليرادات المؤجلة والتي يتم تحميلها على قائمة الربح أوالخسارة األولية الموحدة على
مدار العمر اإلنتاجي لهذا األصل .بالنسبة للمنح الحكومية الغير متعلقة ببند الممتلكات واآلالت والمعدات يتم تحميلها في قائمة
الربح أوالخسارة األولية الموحدة عند إستالمها.
 2/3/8اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة العادلة ناقصا ً منها التكلفة البيعية .ويتم
اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة ضمن قائمة الربح أوالخسارة األولية الموحدة إن وجدت.
ويتم تحديد القيمة العادلة طبقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  13والخاص بالقيمة العادلة وتكلفة اإلستبعاد وهي التكلفة التي
يمكن إضافتها فقط .ويتم تقييم القيمة الدفترية لألصول عن طريق القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية أخذا ً في
االعتبار المخاطر المتعلقة بالنقود في البلد التي يتم التعامل بها.
في تاريخ كل مركز مالي ،يتم مراجعة قيم الموجودات غير المالية بخالف الموجودات المالية وتلك التي تعرضت لالنخفاض
في قيمتها وذلك الحتمالية رد االنخفاض في القيمة .وعندما يتم الحقا ً رد خسارة االنخفاض في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية
لألصل أو الوحدة المولدة للنقد وفقا ً للتقديرات المعدلة في قيمتها القابلة 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 الربح أوالخسارة األولية الموحدة واإلنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت
والمعدات الناتجة بشكل أساسي من الطاقة غير المستغلة من المصنع عن طريق إقفال أو بيع منتجات غير فعالة من المنتجات
المساعدة .عندما يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة الحقاً ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة القابلة لالسترداد
المعدلة في حدود القيمة الد فترية التي كان من الممكن تحديدها إذا لم يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة لالصل في
السنوات السابقة .يتم االعتراف بعكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة االرباح أوالخسائر ،إال إذا كان األصل
المعني مدرجا بالقيمة المعاد تقييمها ،وفي هذه الحالة يتم معاملة عكس خسارة االنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
 2/3/8محاسبة االستثمارات والتي تستخدم طريقة حقوق الملكية
يتم المحاسبة للشركات الزميلة والمشروع المشترك في القوائم المالية األولية الموحدة بطريقة حقوق الملكية ،فيما عدا إذا تم
تبويبها كاألصول المالية من خالل الربح أو الخسارة أو من خالل الدخل االمل ففي هذه الحالة يتم المحاسبة طبقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ( .)5الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تمتلك المجموعة فيها تأثيرا جوهريا ولكن ليست حصة
مسيطرة .ويعتبر التأثير الجوهري قائما ً بشكل عام عندما تمتلك المجموعة أكثر من  %20من حقوق التصويت في المنشأة
األخرى أو لها مقعد ثابت ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المشاركة في وضع سياسات الشركة المستثمر فيها.
المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة هي تلك الشركات التي تمارس المجموعة على أنشطتها سيطرة مشتركة على صافي
األصول طبقا لالتفاقيات المشتركة .والتي تأسست بموجب ترتيبات تعاقدية وتتطلب موافقة باإلجماع على القرارات.
طبقا لطريقة حقوق الملكية تقيد االستثمارات في المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة بالتكلفة ويتم االعتراف الحقا ً بحصة
المجموعة في صافي الربح أوالخسارة وصافي الدخل الشامل األخرى للشركات الزميلة والشركات التي تخضع لسيطرة
مشتركة ،وفي حالة تجاوز قيمة االستثمار حصة المجموعة في خسائر الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة (والتي
تتضمن حصة الشركة طويلة األجل في جوهرها جزء من صافي استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشروع
المشترك) ،وتعترف المجموعة باألنشطة غير المستمرة بحصتها المستقبلية في الخسائر.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 3/8السياسات المحاسبية الرئيسية (تتمة)
 2/3/8محاسبة االستثمارات والتي تستخدم طريقة حقوق الملكية (تتمة)
ويتم االعتراف بالخسائر اإلضافية في حالة تحمل المجموعة بحصتها في االلتزامات أو المطالبات القضائية وذلك بالنيابة عن
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .وتستمر المجموعة في االعتراف بحصتها في األرباح المعترف بها الحقا ً في حالة إذا
ما تساوت حصة المجموعة في األرباح مع حصة المجموعة في صافي الخسائر غير المعترف بها .يتم استخدام طريقة حقوق
الملكية لالستثمارات في المشروع المشترك والشركات الزميلة عندما يكون المستثمر ساهم في شركات زميلة أو في مشروع
مشترك ،عند اقتناء االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك ويتم تسجيل الزيادة في التكلفة عن القيمة العادلة
للموجودات وااللتزامات على أنها شهرة وتظهر ضمن القيمة الدفترية لتلك االستثمارات .وأي زيادة في القيمة العادلة عن
الموجودات وااللتزامات على تكلفة االستثمارات وبعد إعادة التقييم يتم إثباتها في قائمة الربح أوالخسارة مباشرة في الفترة التي
تم فيها اقتناء االستثمار.
تطبيقا ً لمتطلبات المعايير الدولية في تحديد ما إذا كان هناك أي خسائر انخفاض في القيمة لالستثمارات في الشركات الزميلة
والمشروع المشترك .عند الضرورة يتم تقييم االنخفاض في القيمة الدفترية لالستثمار (متضمنة الشهرة) وذلك طبقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم " 36الهبوط في قيمة األصول" على أنه أصل مفرد عن طريق مقارنة القيمة القابلة لالسترداد (القيمة
المستخدمة والقيمة العادلة ناقصا ً منها تكلفة االستبعاد "أيهما أقل") مع القيمة الدفترية ،وفي هذه الحالة يتم االعتراف بخسائر
االنخفاض في القيمة كجزء من القيمة الدفترية .وأي رد لخسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها مسبقا ً يكون طبقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم  36حتى الوصول إلى القيمة القابلة لالسترداد لالستثمارات التي زادت قيمتها خالل الفترات الالحقة.
يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية بداية من االعتراف بان هذا االستثمار كاستثمارات في شركات زميلة أو استثمارات في مشروع
مشترك ويتم التوق عندما تكون تلك االستثمارات من األنشطة غير المستمرة أو محتفظ بها بغرض البيع .في تلك الحالة يتم
احتفاظ المجموعة بجزء من الملكية في الشركات الزميلة أو المشروع المشترك وتمثل هذه الحصة أصل مالي ويتم االعتراف
بها بالقيمة العادلة في تاريخ االعتراف االولي بالقيمة العادلة لذلك االستثمار تطبيقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  .5يتم االعتراف
بالفرق بين القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك في تاريخ إلغاء استخدام طريقة حقوق الملكية
والقيمة العادلة للمتبقي من االستثمارات المستبعدة والمتحصالت من عملية االستبعادات وتحديد الربح أوالخسارة الناتجة من
عملية االستبعاد من الشركات الزميلة أو المشروع المشترك.
باإلضافة إلى قيام المجموعة باالعتراف بجميع المبالغ في قائمة الدخل الشامل األخرى والمتعلقة بالشركات الزميلة أو المشروع
المشترك بنفس الطريقة والتي تتطلب للشركات الزميلة أو المشروع المشترك والتي تم استبعادها مباشرة مع األصول أو
االلتزامات المتعلقة بها .وبالنسبة لألرباح أو الخسائر التي سبق االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل األخرى والمتعلقة
بال شركات الزميلة أو المشروع المشترك يتم إعادة تبويبها  /تصنيفها ضمن قائمة الربح أوالخسارة مع استبعاد األصول
وااللتزامات المتعلقة بها ،وتقوم المجموعة بإعادة تبويب  /تصني الربح أوالخسارة من حقوق الملكية إلى قائمة الربح
أوالخسارة (على اعتبار انها تسويات إعادة تبويب) عندما تتوق عن تطبيق طريقة حقوق الملكية.
تقوم المجموعة بشكل مستمر بتطبيق طريقة حقوق الملكية عندما تصبح االستثمارات في شركات زميلة كاستثمارات في
مشروع مشترك أو عندما تصبح االستثمارات في مشروع مشترك عبارة عن استثمارات في شركات زميلة .ففي هذه الحالة
ال يوجد إعادة قياس للقيمة العادلة لتلك االستثمارات من خالل تغير نسب الملكية.
عندما تقوم المجموعة بتخفيض حصتها في االستثمارات في الشركات الزميلة أو المشروع المشترك وكانت المجموعة تطبق
طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بإعادة التبويب لجزء من الربح أوالخسارة والتي سبق االعتراف بها في قائمة الدخل
الشامل األخرى والمتعلقة بإنخفاض نسبة مساهمة المجموعة ،وفي هذه الحالة يتم االعتراف بتلك األرباح أو الخسائر في قائمة
الربح أوالخسارة األولية الموحدة واستبعاد الموجودات والمطلوبات.
عندما يكون هناك معامالت للمجموعة مع الشركات الزميلة أو المشروع المشترك يتم معالجة األرباح أوالخسائر الناتجة من
الشركات الزميلة والمشروع المشترك في القوائم المالية األولية الموحدة فقط الى مدي المصلحة في تلك األرباح أو الخسائر
والتي ليس لها عالقة بأرباح أو خسائر المجموعة.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 3/8السياسات المحاسبية الرئيسية (تتمة)
 1/3/8المخزون
يتم تقييم المخزون فيما عدا التال بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق (أيهما أقل) .ويتم إثبات االنخفاض في صافي
القيمة القابلة للتحقق كمصروفات خالل الفترة التي نشأ فيها ذلك االنخفاض .أي رد لقيمة االنخفاض يتم تحميله على قائمة
الربح أو الخسارة األولية الموحدة خالل الفترة التي نشأت فيها ذلك الرد .ويتم تحديد صافي القيمة القابلة لالسترداد بواسطة
السعر التقديري لبيع المنتجات خالل النشاط العادي للمجموعة ناقصا ً منها أي تكالي إضافية متوقعة والالزمة الكتمال المنتج
والمصروفات الالزمة لتسويق وتوزيع وبيع هذا المنتج.
ويتم تحديد التكلفة كما يلي:
المواد الخام
قطع الغيار
مخزون تحت التشغيل
إنتاج تام
ويتم تقييم التال
غير المباشرة.

المتوسط المرجح
المتوسط المرجح
متوسط التكلفة الصناعية
متوسط التكلفة الصناعية

بصافي القيمة القابلة للتحقق .التكلفة الصناعية تتضمن التكلفة المباشرة للخامات والعمالة وجزء من التكلفة

يتم تقييم البضاعة بالطريق بتكلفة الشراء أو قيمة فاتورة المورد باإلضافة إلى بعض المصروفات الالزمة إلتمام عملية الشراء.
صافي القيمة القابلة للتحقق وتقييم مخصص المخزون
إن صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر في سياق النشاط الطبيعي للمجموعة ناقصاً التکاليف التقديرية لإلكتمال
ومصروفات البيع والتوزيع .يتم إجراء تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق لتخفيض المخزون عادة على أساس فردي .وهذا
عندما يكون المنتج من نفس خط اإلنتاج (الذي له غرض واستخدام نهائي مماثل) ويتم تسويقه في نفس المنطقة الجغرافية.
إن تخفيض المخزون اقل من التكلفة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق يتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي بأنه ال يجب أن
تزيد قيمة الموجودات بما يفوق المبالغ المتوقع تحققها من بيعها.
يتم تكوين مخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم والتال  .يتم تحديد المخزون التال وتخفيضه عند إجراء الجرد
للمخزون .يتم تقييم مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم حسب كل فئة من قوائم الجرد كجزء من التقرير المالي .يتم
تقييم المرحلة علﯽ أساس مقارنة مستوى إكتمال المخزون الذي يحتفظ به بالمبيعات المستقبلية المحتملة والمتوقعة.
 3/3/8الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى
يتم االعتراف االولي للذمم التجارية والذمم المدينة األخرى بالقيمة العادلة وتقاس في الفترة الالحقة بالتكلفة المستهلكة باستخدام
معدل الفائدة الفعال ناقصا ً أي مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها.
ويتم تكوين مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصيل
المبالغ المستحقة وفقا ً للشروط األصلية للذمم المدينة .ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديد مقابل المخصصات المتعلقة بها.
ويتم تحميل المخصصات على قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة .وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم
شطبها سابقا ً تضاف إلى اإليرادات األخرى.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 3/8السياسات المحاسبية الرئيسية (تتمة)
 2/3/8الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع ومجموعات مستبعدة
الموجودات غير المتداولة والمحتفظ بها بغرض البيع والمجموعات المستبعدة يتم عرضها بشكل منفصل ضمن الموجودات
المتداولة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة عندما تتحقق جميع الشروط التالية :عندما تلتزم المجموعة ببيع األصل أو
استبعاد مجموعة من األصول ،وجود خطة فعالة لبيع هذا الموجود ،من المتوقع إتمام عملية البيع خالل  12شهر القادمة .في
هذا الوقت وقبل التبويب األولي للموجودات واستبعاد مجموعة من األصول مبوبة ضمن الموجودات المحتفظ بها بغرض
البيع ،وتمثل القيمة الدفترية للموجودات (أو كل الموجودات والمطلوبات في مجموعات مستبعدة) يتم قياسها طبقا ً للسياسات
المحاسبية المطبقة .الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع واستبعاد المجموعة يتم قياسها الحقا ً بالقيمة الدفترية أو صافي القيمة
البيعية ناقصا تكلفة البيع (أيهما أقل) .الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع ال يتم استهالكها أو اطفائها.
األنشطة غير المستمرة
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 وتم تبويبها على
أنها محتفظ بها بغرض البيع أو تم استبعادها وفي حالة قياسها بشكل مستقل عن نشاط المجموعة أو بشكل جغرافي أو تشغيليا
أو تكون جزء من خطة واحدة ككل لكي يتم استبعاد قطاع رئيسي بالمجموعة أو قطاع جغرافي أو تشغيلي او تكون شركة
تابعة تم اقتنائها مع إعادة بيعها .أيضا ً عندما يتم الموافقة على خطة عدم االستمرار من قبل أعضاء مجلس اإلدارة مع إعالن
تلك الخطة.
يتم إثبات أرباح أو خسائر األنشطة غير المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة ويتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل
عن اإليرادات والمصروفات من األنشطة المستمرة ويتم عرضها في أرقام المقارنة .وفي قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة
يتم عرض التدفقات النقدية من األنشطة غير المستمرة بشكل منفصل عن التدفقات النقدية من األنشطة المستمرة ويتم اإلفصاح
عن الموجودات والمطلوبات المتعلقة بها ويتم استبعادها أو تسويتها وأسباب هذه التغيرات .وبالنسبة ألرقام المقارنة يتم عرضها
للمقارنة لهذه المعاملة.
 ,/3/8النقدية وما في حكمها
وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون بند النقدية وما في حكمها من نقدية بالصندوق والحسابات الجارية وودائع لدى
البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإلصدار
والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد وتخضع لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة ،المطلوبات تحت الطلب
والسحب على المكشوف والتي يتم دفعها عند الطلب يتم خصمها.
 03/3/8ادارة مخاطر االعمال
أثناء ممارسة األنشطة االعتيادية للمجموعة ،تتعرض المجموعة لعدد من المخاطر المالية :مخاطر االئتمان ،مخاطر السيولة،
(بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار السلع األساسية ومخاطر أسعار األسهم) .وفي
ذلك االيضاح يتم عرض كيفية قيام المجموعة إلدارة المخاطر المالية ومخاطر رأس المال.
إدارة المخاطر المالية هو جزء ال يتجزأ من أسلوب إدارة المجموعة .ويحدد "مجلس اإلدارة" مبادئ الرقابة المالية ،فضال عن
مبادئ التخطيط المالي .الرئيس التنفيذي ينظم ويدير ويراقب جميع المخاطر المالية ،بما في ذلك االمور المتعلقة بالموجودات
والمطلوبات.
لجنة ادارة الموجودات والمطلوبات ،برئاسة رئيس القطاع المالي ،هو الهيئة الحاكمة لوضع والتنفيذ الالحق لسياسات ادارة
األصول وااللتزامات المالية لمجموعة السريع .وهي تضمن تنفيذ استراتيجيات وتحقيق أهداف إدارة الموجودات والمطلوبات
المالية للمجموعة ،والتي يتم تنفيذها من قبل ادارة النقدية المركزية ،في ظل ظروف محددة ،ومن قبل الشركات التابعة أيضاً.
وتحدد المبادئ التوجيهية المعتمدة إلدارة المخاطر النقدية وتصنيفها ،كما تحدد ،حسب فئة المعاملة ،إجراءات الموافقة
واالعتماد والتنفيذ .وتخضع أنشطة ادارة النقدية المركزية لإلشراف من قبل المدير المالي والذي يتحقق من تطبيق
االستراتيجيات و/أو العمليات مع المبادئ التوجيهية المعتمدة والقرارات التي اتخذها مجلس اإلدارة.
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مخاطر االئتمان
إدارة المخاطر االئتمانية
إن مخاطر االئتمان تشير إلى مخاطر عدم قدرة الطرف االخر (العميل) على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة
مالية للمجموعة .تنشأ مخاطر االئتمان في الموجودات ذات الطبيعة النقدية والموجودات المالية غير المتداولة وموجودات
المشتقات المالية والذمم المدينة التجارية واألخرى.
تهدف المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان المالي من خالل تطبيق سياسات إدارة المخاطر .يتم تحديد الحدود االئتمانية
بناء على حجم كل عميل ومخاطر التعثر .إن المنهجية المستخدمة لتحديد الحد االئتماني تأخذ في االعتبار األطراف األخرى
والتصنيفات االئتمانية ونسب المخاطر واحتماالت عدم السداد عند إجراء تقييم مهني لهذا الطرف عند منح حد ائتماني .تتم
مراقبة األطراف بانتظام ،مع األخذ في االعتبار تطور المعلومات المذكورة أعاله ،وكذلك أسعار أسهمها وحاالت عدم السداد.
ونتيجة لهذه المراجعة ،يتم إجراء تغيرات على حدود االئتمان وتخصيص المخاطر .تتجنب المجموعة تركيز مخاطر االئتمان
على سيولة موجوداتها عن طريق توزيعها على عدة مؤسسات وقطاعات.
تخضع الذمم المدينة التجارية للحدود االئتمانية وإجراءات الرقابة والمتبعة كذلك في جميع الشركات التابعة .نظرا لكثرة عدد
العمالء واتساع القاعدة الجغرافية فتتعرض المجموعة إلى تركز جوهري لمخاطر االئتمان على ذممها المدينة التجارية .ومع
ذل ك ،تتم مراقبة الذمم التجارية بشكل مستمر وفقا للمنهجية المماثلة المستخدمة لألطراف المالية المقابلة .إن الحد األقصى
للتعرض لمخاطر االئتمان الناتجة عن األنشطة المالية ،دون األخذ في االعتبار اتفاقيات المقاصة ودون األخذ في االعتبار أي
ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى ،هي القيمة الدفترية للموجودات المالية للمجموعة.
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر التى قد تواجه المجموعة من صعوبات للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بااللتزامات المالية التي تم
تسويتها بتسليم نقدية أو غيرها من الموجودات المالية .يمكن ان تنتج مخاطر السيولة عن عدم قدرة المجموعة على بيع
موجودات مالية ما بسرعة أو قيمة مقاربة لقيمتها العادلة .وتهدف المجموعة إلى إدارة هذه المخاطر عن طريق الحد من
الدخول في ادوات مالية والتي قد تتأثر بمشاكل السيولة والحفاظ على احتياطي من تسهيالت.
مخاطر السوق
المجموعة معرضة للخطر من التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار السوق التي تؤثر على
الموجودات والمطلوبات والمعامالت المستقبلية.
مخاطر العمالت األجنبية
المجموعة معرضة لمخاطر العمالت األجنبية من المعامالت والترجمة .مخاطر المعامالت تنشأ من التعامل بالعمالت األجنبية.
ويتم إدارة هذه المخاطر ضمن سياسة التحوط وفقا الحتياجات النشاط المحدد للمجموعة من خالل استخدام عقود تبادل العمالت.
مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال تذبذب أسعار العمولة مما سيؤثر على الربحية المستقبلية او القيمة العادلة لألدوات
المالية ،المجموعة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوبتها التي تدفع عليها عمولة ،وتحديدا ً المبالغ المستحقة للبنوك،
وتعمل اإلدارة على الحد من مخاطر أسعار العمولة على المجموعة من خالل مراقبة التغيرات على أسعار العمولة المتعلقة
بالمطلوبات التي تدفع المجموعة عليها عمولة.
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00/3/8األدوات المالية المشتقة
تتكون مشتقات المجموعة بشكل رئيسي من عقود تبادل أسعار العموالت والعمالت األجنبية .تستخدم المشتقات بشكل رئيسي
إلدارة التعرض لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة كما هو موضح في مخاطر السوق.
تدرج المشتقات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة .يتم إعادة قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة على أساس منتظم وفي تاريخ كل مركز
مالي كحد أدنى مع اثبات جميع أرباحها وخسائرها المحققة وغير المحققة في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة إال إذا
كانت من عقود تحوط مؤهلة.
محاسبة عقود التحوط
تقوم المجموعة بتصني وتوثيق بعض المشتقات والموجودات المالية أو المطلوبات المالية األخرى كأدوات تحوط ضد
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المعترف بها (تحوط القيمة العادلة) والمعامالت المتوقعة بدرجة كبيرة.
(تحوطات التدفقات النقدية) يتم تقييم فعالية مثل هذه التحوطات عند بداية العقد ويتم التحقق منها على فترات منتظمة وعلى
األقل على أساس ربع سنوي ،وذلك باستخدام االختبارات المستقبلية والمرجعية.
تحوطات التدفقات النقدية
تستخدم المجموعة تحوطات التدفقات النقدية للتخفي من مخاطر معينة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو
معامالت متوقعة بشكل كبير ،مثل مبيعات التصدير المستقبلية المتوقعة ،وشراء المعدات والمواد الخام ،فضاال عن تغير
مدفوعات الفائدة المتوقعة والمقبوضات .يتم االعتراف بالجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة ألدوات التحوط في قائمة
الدخل الشامل اآلخر ،في حين يتم االعتراف بأي جزء غير فعال على الفور في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة .عندما
ينتج عن البند المغطى االعتراف بالموجودات أو المطلوبات غير المالية ،بما في ذلك األعمال المستحوذ عليها ،يتم إدراج
الربح أو الخسارة المعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر في قياس تكلفة األصل أو االلتزام .وال يتم رد الربح أو الخسارة
المسجلة سابقا في قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة ويتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة في نفس
الوقت الذي تتم فيها معاملة التحوط.
مشتقات غير محددة
يتم تصني المشتقات التي لم يتم تصنيفها ضمن عقود التحوط كمشتقات غير محددة .ويتم الحصول عليها في إطار سياسات
إدارة المخاطر المعتمدة على الرغم من عدم تطبيق محاسبة التحوط.
 08/3/8عقود اإليجار
تقوم المجموعة بتصني عقد اإليجار كإيجار تمويلي عندما:
 يتم نقل عقد اإليجار ملكية األصل إلى المستأجر بنهاية فترة اإليجار. مدة اإليجار هي الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل ،حتى لو لم يتم نقل الملكية؛ في بداية عقد اإليجار ،تكون القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار تقرب من القيمة العادلة لألصل المؤجربشكل جوهري.
 الموجودات المؤجرة ذات طبيعة متخصصة بحيث ال يستطيع المستأجر استخدامها إال من دون إدخال تعديالتجوهرية عليها.
 إذا كان للمستأجر الحق في إلغاء عقد اإليجار ،يتحمل المستأجر خسائر المؤجر المرتبطة باإللغاء. الربح أو الخسارة الناتجة عن التقلبات في القيمة العادلة محملة على المستأجر. للمستأجر القدرة على االستمرار في التأجير لفترة ثانية أقل بكثير من القيمة السوقية لعقد اإليجار.التأجير التمويلي
يتم تسجيل الموجودات المحتفظ بها بموجب عقود التأجير التمويلي مبدئيا بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار طبقا لعقود
اإليجار والقيمة العادلة للموجودات المؤجرة ،أيهما أقل .يتم احتساب االستهالك على األصول المؤجرة باستخدام
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التأجير التمويلي
طريقة القسط الثابت بالمعدالت المستخدمة للموجودات المماثلة ،وذلك بغرض استهالك الموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية
المقدرة نظرا ليقين ملكية الموجودات في نهاية فترة اإليجار.
يتم إدراج التزام اإليجار المستحق بالصافي بعد خصم تكالي التمويل في المطلوبات مقابل الموجودات الخاضعة لإليجار
التمويلي .يتم تصني المطلوبات على أنها قصيرة وطويلة األجل حسب توقيت الدفعات .يتم توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات
وتكلفة التمويل وذلك لتحقيق معدل ثابت على الرصيد القائم .يتم تحميل تكالي التمويل على قائمة الربح أو الخسارة األولية
الموحدة على مدى فترة االيجار .يتم االعتراف باستهالك الموجودات الخاضعة لإليجار التمويلي بنفس الطريقة التي يتم بها
االعتراف بالموجودات المملوكة .يتم احتساب استهالك الموجودات المؤجرة على قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة.
اإليجار التشغيلي
يتم تصني جميع عقود اإليجار غير عقود اإليجار التمويلي كما هو موضح أعاله كإيجارات تشغيلية .تم تحميل اإليجارات
بموجب عقود اإليجار التشغيلي على قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة على أساس القسط الثابت علي مدى فترة اإليجار.
 00/3/8مزايا الموظفين
مزايا الموظفين قصيرة وطويلة األجل
يتم االعتراف بمطلوبات المزايا المستحقة للموظفين وتتضمن األجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في
الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات الصلة بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.
ويتم قياس مطلوبات مزايا الموظفين المستحقة قصيرة األجل بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات
العالقة.
يتم قياس االلتزامات المعترف بها المتعلقة بمزايا الموظفين المستحقة األخرى طويلة األجل بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المقدّرة المتوقع تقديمها من قبل المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ القوائم المالية.
مزايا نهاية الخدمة للموظفين
المطلوبات أو الموجودات المعترف بها في قائمة المركز المالي األولية الموحدة تتعلق بخطة المنافع المحددة .خطة مزايا نهاية
الخدمة للموظفين تمثل القيمة الحالية اللتزام منافع إنتهاء خدمات الموظفين كما في نهاية فترة التقرير .يتم احتساب التزام منافع
انتهاء خدمات الموظفين سنويا بواسطة خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.
يتم تحديد القيمة الحالية إللتزام منافع انتهاء خدمات الموظفين عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار
الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة المقومة بالعملة التي سيتم بها دفع المزايا والتي تحتوي على شروط تقارب نفس شروط
العقد.
يتم تصني

تكالي

 تكلفة الخدمةتتضمن تكالي

المنافع المحددة على النحو التالي:

الخدمة تكالي

الخدمة الحالية والسابقة والمحملة في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة.

يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية لاللتزامات المستحقة المحددة الناتجة عن تعديالت أو تخفيضات الخطة مباشرة في
قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة كتكلفة خدمة سابقة.
 تكلفة الفائدةيتم احتساب صافي تكلفة الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين .يتم ادراج
هذه التكلفة في مصروفات مزايا الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 00/3/8مزايا الموظفين (تتمة)
مزايا نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
 إعادة قياس األرباح أو الخسائريتم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القياس الناتجة من تسويات والتغيرات في االفتراضات االکتوارية في السنة التي تتم فيها مباشرة
في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة.
 02/3/8الزكاة والضرائب
تخضع المجموعة وشركاتها التابعة للزكاة وفقا ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية ("الهيئة")
والشركات التابعة األجنبية تخضع لضريبة الدخل طبقا ً لقوانين الضرائب في البلدان التي تأسست بها .ويتم إثبات استحقاق للزكاة
وضريبة الدخل وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة للفترة الجارية .ويتم احتساب مطلوبات الزكاة والضريبة
اإلضافية ،إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط الزكوية على سنوات سابقة من قبل المصلحة في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط
النهائية.
 02/3/8المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام حالي قانونى أو حكمي -نتيجة لحدث في الماضي -على المجموعة ويمكن عمل
تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية لتسوية ذلك االلتزام .المبالغ المحققة
كمخصصات تعتبر أفضل تقدير لقياس المقابل المطلوب لتسوية االلتزامات الحالية في نهاية السنة المالية ،أخذين بعين االعتبار
المخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة بتلك االلتزامات .عند قياس قيمة المخصص بنا ًء على التدفقات النقدية المقدرة لتسوية
االلتزامات الحالية ،فان قيمة االلتزام المثبتة بدفاتر المجموعة تقاس بنا ًء على القيمة الحالية لتلك التدفقات.
عندما يتوقع استرداد بعض أو كل المبالغ المطلوبة لتسوية المخصصات من طرف ثالث ،يتم االعتراف بالذمم المدينة
كموجودات إذا أمكن التأكد أن هذه الذمم قابلة للتحصيل ويمكن قياس قيمة هذه الذمم بشكل موثوق به.
ان الموجودات والمطلوبات المحتملة هي الحقوق المحتملة وااللتزامات التي تنشأ عن احداث ماضية والتي سوف يتم تأكيد
حدوثها أو عدم حدوثها عن طريق حدوث أحد االحداث المستقبلية الغير مؤكدة والتي ليست تحت سيطرة المجموعة.
 01/3/8اإليرادات
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق .يتم ادراج اإليرادات بالصافي بعد حسم أي خصومات وخصم
الكمية ومبالغ أخرى محصلة بالنيابة عن األطراف األخرى.
يتم االعتراف باإليراد عند استيفاء جميع الشروط التالية:
 قيام المجموعة بتحويل مخاطر ومنافع الملكية للمشترى أو متلقي الخدمة. ال تمتلك المجموعة أي تدخل إداري مستمر بالدرجة المرتبطة عادة ً بملكية البضاعة وال تملك سيطرة فعالة علىالبضائع المباعة أو الخدمات المؤداه.
 مبالغ اإليرادات يمكن قياسها بشكل موثوق. يمكن التكهن بشكل موثوق أن منافع اقتصادية ستتدفق للمجموعة. إمكانية احتساب التكالي المتحملة أو التي ستتحملها المجموعة من هذه المعامالت بشكل موثوق.مبيعات بضائع
يتم إثبات اإليرادات من المبيعات عند تسليم أو شحن المنتجات التي يتم بمقتضاها انتقال المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة
لملكية البضاعة إلى المشتري.
إيرادات أخرى
يتم اثبات اإليرادات األخرى على أساس االستحقاق.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 3/8السياسات المحاسبية الرئيسية (تتمة)
 03/3/8المصروفات
يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة على أساس تكلفة اإلنتاج أو الشراء والتسويات الجردية الخاصة بالمخزون .أما باقي المصاري
بما فيها مصاري البيع والتسويق يتم تسجيلها عند انتقال مخاطر وملكية البضاعة المشتراة للمجموعة او عند استالم البضاعة.
مصروفات بيع وتوزيع
تتضمن مصروفات البيع والتوزيع جميع تكالي بيع وتوزيع منتجات المجموعة وتشمل مصروفات اإلعالن ورسوم التسويق
وتكالي المبيعات غير المباشرة األخرى .توزع المصروفات على أساس ثابت فيما بين مصروفات البيع والتوزيع وتكلفة
المبيعات ،إذا لزم األمر.
مصروفات عمومية وإدارية
تتضمن المصروفات العمومية واإلدارية تكالي مباشرة وغير مباشرة ليست على وجه التحديد مرتبطة بتكلفة المبيعات أو نشاط
البيع والتوزيع بالمجموعة .توزع المصروفات على أساس ثابت فيما بين مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات البيع والتوزيع
وتكلفة المبيعات ،إذا لزم األمر.
 02/3/8ربحية السهم
تقوم المجموعة بعرض ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم الواحد ألسهمها العادية .يتم احتساب ربحية السهم األساسية
بقسمة صافي الربح أو الخسارة المتاحة إلى حملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل
الفترة  ،والمعدل لحملة األسهم .يتم تحديد ربحية السهم المخفضة عن طريق تعديل صافي الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة
األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة ،والمعدل لحملة األسهم ،لتعديل أثار كل األسهم العادية المخفضة
المحتملة والتي تشمل السندات القابلة للتحويل ألسهم واألسهم الممنوحه للموظفين إن وجدت.
 0,/3/8المعامالت مع أطراف ذات عالقة
يتم تسعير المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أساس تجارى .ويتم تحديد األسعار على أساس طريقه األسعار غير المسيطر
عليها والتي تحدد السعر بالرجوع الى أسعار السلع والخدمات التي تباع او يتم الحصول عليها من سوق قابل للمقارنة االقتصادية
وإلى مشتري ال يرتبط بالبائع.
 83/3/8االحداث الالحقه لتاريخ القوائم المالية الموحدة
تقوم المجموعة بتعديل البيانات المالية إذا ظهر بعد فترة القوائم المالية دليال إضافيا على الشروط التي كانت موجودة في نهاية
فترة التقرير ،بما في ذلك حدث يؤثر بطريقة غير مناسبة جزئيا ً او كليا ً على فرض االستمرارية للمجموعة .يتم إجراء هذه
التعديالت حتى تاريخ اعتماد مجلس اإلدارة للبيانات المالية الموحدة.
 80/3/8االحكام والتقديرات المحاسبية
إن إعداد القوائم المالية الموحدة يتطلب من إدارة المجموعة ممارسة الحكم وإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق
السياسات ومبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات .تستند هذه التقديرات واالفتراضات المرتبطة
بها إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف .قد تختل النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر .يتم االعتراف بالتسويات على التقديرات المحاسبية في الفترة
التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة ،أو في الفترة الحالية والفترات المستقبلية إذا كانت
التسويات تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
إن األحكام والتقديرات الهامة التالية لها التأثير األكثر أهمية على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:
 العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات. الزكاة وضرائب الدخل. انخفاض قيمة الموجودات غير المالية. تقدير التزامات مزايا العاملين المحددة. مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتال . -الحاالت الطارئة.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8السياسات المحاسبية الهامة وأسس اإلعداد (تتمة)
 3/8السياسات المحاسبية الرئيسية (تتمة)
 80/3/8االحكام والتقديرات المحاسبية (تتمة)
فيما يلي معلومات حول األمور الهامة الخاضعة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية
والتي لها تأثيرا ً جوهريا ً على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:
االستهالكات واالطفاء للموجودات غير المتداوله
يتم االعتراف باالستهالك واالطفاء لتخفيض تكلفه األصول ناقصا قيمتها المتبقيه على مدى اعمارها لإلنتاجية باستخدام أنسب
الطرق الحتساب االستهالك واالطفاء .وتقوم المجموعة بمراجعة االعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقيه وطريقه االهالك في
نهاية كل مركز مالى وتحتسب أى تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلى.
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعى يشير إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصيل
المبالغ المستحقة وفقا ً للشروط األصلية للذمم المدينة .ويتم تحديد هذه التقديرات بناء على أعمار الديون وارصدة العمالء وشروط
فترة االئتمان الممنوحه والخبرة السابقه للمجموعة.
الزكاة والضرائب
عندما يكون مبلغ الزكاة والضريبة مطلوبات أو موجودات غير مؤكد ،تعترف المجموعة بالمخصص الذي يعكس أفضل تقدير
لإلدارة كنتيجة أكثر احتماالً بنا ًء على الحقائق المعروفة في االختصاص ذو الصلة .يتم تحميل أية فروقات زكوية وضريبية بين
التقديرات والتقييمات الزكوية والضريبية النهائية علﯽ قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة في الفترة التي تم تکبدها ،إال إذا کان
متوقعا.
مزايا العاملين
يتم احتساب الجزء الغير متداول من مخصص مكافأة نهاية الخدمة على أساس القيمة الحالية للمكافآت المستحقة للموظ
انتهاء خدمته في تاريخ المركز المالي.

في حالة

إنخفاض قيمه األصول الملموسه وغير الملموسه
تراجع المجموعة في نهاية كل مركز مالى القيم الدفتريه الصولها الملموسه وغير الملموسه لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على
ان تلك األصول قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمه .في حاله وجود مثل هذه المؤشرات يتم تقدير القيمه القابله لالسترداد
لالصل من أجل تحديد مدى خسارة انخفاض القيمه (ان وجدت).
مخصص للمخزون المتقادم والبطيء والتال
تقوم اإلدارة بتكوين مخصص لبنود المخزون بطيء الحركة والمتقادم .تستند تقديرات صافي قيمة المخزون الممكن تحقيقه على
أساس أك ثر األدلة موثوقية في الوقت الذي يتم فيه إعداد التقديرات .تأخذ هذه التقديرات في االعتبار تقلبات السعر أو التكلفة
المرتبطة مباشرة باألحداث التي تحدث بعد تاريخ المركز المالي الموحد إلى الحد الذي تؤكد فيه هذه األحداث الظروف القائمة
في نهاية السنة.
الطوارئ
بطب يعتها ،لن يتم ظهور الحاالت الطارئة إال عند وقوع او فشل وقوع حدث أو أكثر .إن تقييم مثل هذه الحاالت الطارئة يتضمن
بطبيعتها ممارسة حكم وتقديرات مهمة لنتائج األحداث المستقبلية.
 -0ذمم مدينة تجارية
تتضمن الذمم المدينة التجارية ذمم حكومية بمبلغ  2مليون لاير سعودي ( 1,623 :2013مليون لاير سعودي) تجاوز موعد سداده وفقا ً
لدورة التحصيل العادية للمجموعة ،إال أن اإلدارة تعتقد بأنه سيتم تحصيل كامل المبلغ وبالتالي فلم تقم بتكوين مخصص لذلك.

- 25 -

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -2قروض آجلة وبنوك دائنة

ايضاح
أ) مبالغ مستحقة لبنوك
قروض قصيرة األجل وبنوك دائنة

()1

ب) قروض آجلة
الرصيد القائم
الجزء غير المطفأ من أتعاب مؤجلة
الرصيد القرض األجل
ناقصاً:
الجزء طويل االجل من قروض األجلة
الجزء المتداول من قروض اآلجلة
قروض االجلة وبنوك دائنة
أ)

أ

ب

 03سبتمبر
8302م
(غير مدققة)
22,813

 31ديسمبر
2013م
(مدققة)
255,115

882,020
882,020

101,003
)(133
100,234

()2

()12,282
013,,2,

)(13,426
23,322

()2+1

82,,80,

342,503

لدى الشركات تسهيالت ائتمانية من بنوك محلية على شكل خطابات ضمان ،وخطابات إعتماد ،ومرابحات إسالمية لتمويل إعتمادات،
وعقود صرف أجنبي ،وتسهيالت تورق ومرابحة آجلة .إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر لصالح البنوك .تتضمن اتفاقيات
التسهيالت شروطا ً محددة تتطلب ضمن مواد أخرى اإلبقاء على معدالت معينة وحقوق مساهمين وارصدة متعلقة بأطراف ذات عالقة
ضمن حدود معينة مع قيود على توزيعات األرباح.

ب) خالل سنة 2012م حصلت المجموعة على قرض طويل األجل بمبلغ  53مليون لاير سعودي من صندوق التنمية الصناعي السعودي.
وكان أول قسط مستحقا ً في فبراير 2013م متبوعا ً بأقساط نص سنوية ،علما ً بأن هذا القرض مضمون برهن عقاري لجميع ممتلكات
ومعدات مصنع جدة للنسيج والغرض من هذا القرض هو تمويل التوسعة في مصنع جدة للنسيج ومصانع السجاد .تتضمن اتفاقية القرض
شروطا ً محددة تتطلب اإلبقاء على معدالت معينة واإلبقاء على المستوى األدنى من المالءة المالية والحد األدنى من السيولة.
ت) قامت المجموعة خالل الربع األول من سنة  2012بإعادة هيكلة القروض من قصيرة األجل الي طويلة األجل.
 -2إلتزامات محتملة
لدى الشركة إلتزامات محتملة في نطاق دورة أعمالها العادية كما يلي:
 03سبتمبر
8302م
(غير مدققة)
2,3,1
0,,21
0,221

خطابات اعتماد
ضمانات بنكية
كمبياالت معززة

 31ديسمبر
2013م
(مدققة)
424
5,403
4,455

 -1نصيب السهم من (الخسارة)
يتم إحتساب نصيب السهم من (الخسارة) بقسمة صافي (الخسارة) على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
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شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -3أدوات مالية مشتقة
لدي الشركة عقود تحوط مع عدد من البنوك المحلية لتغطية خطر تقلبات أسعار العموالت وأسعار الصرف وفيما يلي القيمة العادلة لتلك
العقود:
أ)

الموجودات
 03سبتمبر8302م
(غير مدققة)
القيمة العادلة لعقود التحوط تقلبات أسعار الصرف

-

 31ديسمبر 2013م
(مدققة)
255
255

ب) اإللتزامات
 03سبتمبر 8302م
(غير مدققة)
0,830
0,830

القيمة العادلة لعقود التحوط تقلبات أسعار العموالت
القيمة العادلة لعقود التحوط تقلبات أسعار الصرف

 31ديسمبر 2013م
(مدققة)
33
115
152

 -2معلومات قطاعات األعمال
من وجهة نظر اإلدارة ،ان أنشطة المجموعة تنقسم الى نشاطين رئيسيين وهي كالتالي:
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 8302م

األرضيات
األخرى
اإلجمالي

المبيعات
812,302
0,,320
032,323

تكلفة المبيعات
)(0,0,302
)(23,302
)(802,330

إجمالي الربح /
(الخسارة)
30,,,1
)(3,828
11,302

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2013م

األرضيات
األخري
اإلجمالي

المبيعات
323,316
51,055
332,211

تكلفة المبيعات
()245,522
()66,056
()315,612

إجمالي الربح /
(الخسارة)
32,154
()15,001
63,153

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 8302م

األرضيات
األخرى
اإلجمالي

المبيعات
12,830
01,102
23,222

تكلفة المبيعات
) (22,312
)(83,281
()12,8,2

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2013م
تكلفة المبيعات
المبيعات
األرضيات
األخري
اإلجمالي

6747,8
134711
171,,77

)(774,77
)(,34331
)(034878
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إجمالي الربح /
(الخسارة)
0,,230
)(0,,08
02,2,0
إجمالي الربح

174,71
)(048,7
74671

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -,المعامالت مع األطراف ذات العالقة
أ) المعامالت مع أطراف ذات العالقة وأرصدتها
قامت المجموعة بالتعامل مع أطراف ذات العالقة خالل الفترة وهي على النحو التالي:
اسم الجهة ذات العالقة
شركة السريع لألثاث
شركة الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة
شركة السريع للتجارة الدولية المحدودة
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس)
شركة التضامن األول
مؤسسة خالد حمدان السريع
شركة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي المحدودة
شركة مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة (سناسكو)
شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري
شركة جادة الراقي لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمون

العالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
مساهمون

ب) المعامالت الهامة وما يتعلق بها من أرصدة:

مشتريات
تمويل
مستحقات الى اإلدارة العليا
اتعاب مجلس االدارة
إيجارات

 03سبتمبر 8302م
(غير المدققة)
2,320
03,2,2
1,,
0,211

 31ديسمبر 2013م
(المدققة)
36,265
4,563
1,350
10,313

ج) مطلوب من أطراف ذات العالقة:

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

 03سبتمبر 8302م
(غير المدققة)
8,088
2,020
032
3,332

 31ديسمبر 2013م
(المدققة)
3,636
5,624
105
5,425

د) مطلوب الي أطراف ذات العالقة:

الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس)
شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري
شركة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي
السيد /حمدان عبد هللا السريع
شركة جادة الراقي لالستثمار والتطوير العقاري
شركة مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة (سناسكو)
أخرى

 03سبتمبر 8302م
(غير المدققة)
81,232
82,301
,,30,
03,333
0,,,2
0,,12
0,0,3
33,300
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 31ديسمبر 2013م
(المدققة)
30,013
13,232
11,046
2,063
355
61,353

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -03استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

رأس المال
دفعات تحت زيادة رأس المال
حصة المجموعة في نتائج األعمال
حصة المجموعة في نتائج األعمال 1/1
حصة من النتائج للفترة  /للسنة
حصة المجموعة في نتائج األعمال
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

الشركة العربية
لصناعة كربونات
الكالسيوم *
0,823
83,103

()0
()8

()0
()0+8+0

()0,0,2
)(0,201
)(2,,02
01,,21

شركة كلية
السالم االهلية
823
-

 03سبتمبر
8302م
(غير المدققة)
0,233
83,103

 31ديسمبر
2013م
(المدققة)
1,500
20,630

()332
()332
()222

()2,030
)(0,201
)(2,10,
01,,21
()222

()4,651
542
()4,103
12,422
()455

حصة الشركة في استثمارات في شركات
بطريقة حقوق الملكية التي تزيد عن التكلفة
**
* المجموعة تمتلك  %52من الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم (شركة ذات مسئولية محدودة) تم تأسيسها في المملكة العربية
السعودية بالسجل التجاري رقم  4030255362بتاريخ  23محرم  1435هـ الموافق  6ديسمبر  2012والصادر من جدة ،ولم يتم
توحيد هذه الشركة التابعة ألنها لم تباشر النشاط بعد باإلضافة الى ذلك طبقا ً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  16يناير
2013م الموافق  12ربيع الثاني 1432هـ فقد وافق المساهمين على تخفيض نسبة مساهمة الشركة من  %52الي  %25بإدخال
مساهم جديد بالشركة بزيادة رأس المال وبالتبيعية تفقد الشركة السيطرة على الشركة التابعة ونتج عن تخفيض حصة الشركة من
 %52الي  %25الي رد جزء من الخسائر بمبلغ  2,225مليون لاير سعودي وجارى تعديل عقد التأسيس للشركة الشقيقة.
** بناء على قرار الشركاء خالل عام  2013بتحمل الخسائر ما قبل بدأ النشاط وبذلك تم تحمل المجموعة حصتها في تلك الخسائر.
 -00العمليات غير المستمرة
خالل شهر سبتمبر  ،2013باعت المجموعة أصولها في شركة ميلينيوم ويفرز أوروبا بقيمة  1453مليون لاير سعودي وفي يناير 2012
تم اإلنتهاء من كافة اإلجراءات القانونية المطلوبة لذلك .باإلضافة إلى ذلك ،قرر مجلس إدارة المجموعة إغالق شركته التابعة ميلينيوم ويفيرز
أمريكا -ذات مسؤولية محدودة-والمملوكة بنسبة  ٪100من قبل المجموعة وتعمل إدارة المجموعة على إنهاء كافة اإلجراءات القانونية
والضريبية المطلوبة لعملية اإلغالق .تمثل الخسائر التالية من العمليات المتوقفة:

المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي (الخسارة)
مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات ( /مصروفات) أخري
الربح ( /الخسارة) من العمليات
الزكاة
صافي ربح ( /خسارة) الفترة

-

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  03سبتمبر
2013م
8302م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
306
()250
()144
()26
()330
()560
()560
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لفترة التسعة أشهر
المنتهية في  03سبتمبر
2013م
8302م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
26,231
()34,201
()3,530
()2,406
()2,526
()364
,82
()13,326
,82
()13,326
,82

شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  03سبتمبر 8302م
(جميع المبالغ باألل لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -08أرقام المقارنة
أعيد تصني بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية.
 -00إعتماد القوائم المالية
اعتمد مجلس ادارة المجموعة القـوائم المـاليـة األولية الموحـدة الموجزة غير المدققة بتاريـخ  22صفر 1440هـ الموافق  6نوفمبر
2012م.
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