














  الشركة السعودية للخدمات الصناعية
  (شركة مساھمة سعودية)

  (غير مراجعة)  الموجزة الموحدة القوائم المالية األولية إيضاحات حول

  م٢٠١٤سبتمبر  ٣٠ في والتسعة أشھر المنتھيتينلفترتي الثالثة أشھر 

  سعودي)اللایر بال(
  

٦ 

  أسس اإلعداد  -٢

  

 المعايير المحاسبية المطبقة

ً  الموحدة الموجزة القوائم المالية األولية تم إعداد ھذه لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية  وفقا

  ومعيار المحاسبة عن التقارير المالية األولية الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

  

 والنشاط العرضعملة 

  باللایر السعودي الذي يمثل عملة نشاط المجموعة.  الموحدة الموجزة وليةالقوائم المالية األ تم عرض ھذه

  

 لموجزةاھذه القوائم المالية األولية إن النتائج األولية قد ال تشكل مؤشراً دقيقاً على النتائج المالية السنوية للمجموعة. إن 

  سنوية مراجعة للمجموعة.  موحدة قوائم ماليةأحدث يجب أن تقرأ مقرونة ب الموحدة

  

ائمة الدخل ، إن قتصنيفھا لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. باإلضافة إلى ذلكتبويبھا / بعض أرقام المقارنة تم إعادة 

نة من بداية الس قد تم توقفھا العام الحالي المتوقفة خاللتم إعادة عرضھا كما لو أن العمليات  الموحدة الموجزة األولية

  ).١٣المقارنة (إيضاح 

  

 أسس القياس

بيع لبإستثناء اإلستثمارات المتاحة ل ،التكلفة التاريخية على أساستم إعداد ھذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

   بإستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم اإلستمرارية.والتي تظھر بالقيمة العادلة، ومشتقات األدوات المالية 

 

 واألحكامالتقديرات إستخدام 

ات التي قد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة يتطلب إعداد  تخدام األحكام والتقديرات واإلفتراض من اإلدارة إس

روفات.  ات وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمص ياس ف النتائج قد تختلتؤثر في تطبيق الس

  .الفعلية عن ھذه التقديرات

 

تمر. التعديالت التي تترتب عنھا مراجعة التقديرات تتم مراجعة  اس مس ات المتعلقة بھا على أس التقديرات واالفتراض

  . المحاسبية يتم إظھار أثرھا في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بھذه التعديالت

  

  :وتقديرات اإلدارةفيما يلي البنود الھامة التي تتطلب أحكام 

  

  قيمة الذمم المدينة  إنخفاض

يل كامل المبلغ بح من غير المحتمل تحص يل من الذمم المدينة عندما يص بة  .يتم تقدير المبالغ غير القابلة للتحص بالنس

بة للمبالغ غير الفردية الھامة، ولكنھا متأخرة، فيتم  اس فردي. وبالنس للمبالغ الفردية الھامة، يتم إجراء تقييم على أس

  .اعي، ويتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنية وفقاً لمعدالت االسترداد السابقةتقييمھا بشكل جم

  

  






































