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 األولية القوائم املالية املوجزة املوحدةتقرير فحص 
 

 املسامهني                   احملترمنيإىل السادة 
 شركة ثوب األصيل

  )شركة مسامهة سعودية(
 املقدمة

لقد قمنا بفحص قائمة املركز املايل املوجزة املوحدة األولية املرفقة لشركة ثوب االصيل )"الشركة"( وشركتها التابعة 
، والقائمتني املوجزتني املوحدتني األوليتني للدخل والدخل 2018 سبتمرب 30 يف )يشار إليهما جمتمعتني "اجملموعة"( كما

أشهر املنتهيتني يف ذلك التاريخ والقائمتني املوجزتني املوحدتني األوليتني للتغريات يف  والتسعةالشامل لفترتى الثالثة أشهر 
واإليضاحات اليت تتضمن ملخصا  8201 سبتمرب 30أشهر املنتهية يف  التسعةحقوق املسامهني والتدفقات النقدية لفترة 

عداد وعرض هذه املعلومات املالية إللسياسات احملاسبية اهلامة واإليضاحات التفسريية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن 
ربية "التقارير املالية األولية" املعتمد يف اململكة الع 34ملعيار احملاسبة الدويل رقم  وفقًااملوجزة املوحدة األولية املرفقة 

السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول املعلومات املالية املوجزة املوحدة األولية املرفقة استنادا إىل الفحص الذي 
  قمنا به.
 الفحصنطاق 

راجع املستقل امل( "فحص املعلومات املالية األولية من قبل 2410ملعيار ارتباطات الفحص ) وفقًاقمنا بفحصنا لقد 
للمنشاة" املعتمد يف اململكة العربية السعودية. ويتكون فحص املعلومات املالية املوجزة املوحدة األولية من توجيه 
استفسارات، بشكل أساسي لألشخاص املسؤولني عن األمور املالية واحملاسبية، وتطبيق إجراءات حتليلية وإجراءات فحص 

ملعايري املراجعة الدولية  وفقًايف نطاقها بشكل كبري من املراجعة اليت يتم القيام هبا  أخرى. وتعد إجراءات الفحص أقل
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، وعليه فإهنا ال متكننا من احلصول على تأكيد بأننا سنكون على علم جبميع األمور 

  ا ال نبدي رأي مراجعة.اهلامة اليت ميكن معرفتها خالل عملية املراجعة، وبالتايل فإنن
 االستنتاج

استنادا إىل الفحص الذي قمنا به، مل يلفت انتباهنا شيء جيعلنا نعتقد بأن املعلومات املالية املوجزة املوحدة األولية مل يتم 
 ية.املعتمد يف اململكة العربية السعود 34ملعيار احملاسبة الدويل رقم  وفقًااعدادها، من مجيع النواحي اجلوهرية، 

 
 برايس وترهاوس كوبرز

 
 
 هـ4014 صفر 12
م(2018 أكتوبر 30)
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 معلومات عن الشركة -1
ركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف اململكة العربية كش (شركة ثوب األصيل )"الشركة"تأسست 

فرباير  20هـ )املوافق 1409رجب  15بتاريخ  1010071301السعودية مبوجب السجل التجاري رقم 
1989 .) 

 
( بتحويل الشركة من شركة 2016يونيو  7هـ )املوافق 1437رمضان  2بتاريخ  ىف إجتماعهمركاء قرر الش

فترة أول  بدأتسنة، حيث  99ذات مسؤولية حمدودة إىل شركة مسامهة سعودية مقفلة بنفس رأس املال لفترة 
هـ 1437جة ذي احل 2للشركة املسامهة السعودية املقفلة اعتباًرا من تاريخ السجل التجاري املسجل املؤرخ  مالية

 . 2017ديسمرب  31 حىت( 2016سبتمرب  5)املوافق 
 

ـ املوافق 1438مجادي األوىل  16أصدرت هيئة السوق املالية قرارها بتاريخ  م باعتماد نشرة 2017فرباير  13ه
من أسهم رأس مال الشركة( للمستثمرين املؤهلني  ٪20سهم )متثل  مليوناالكتتاب لشركة ثوب األصيل بعرض 

يونيو  15هـ املوافق 1438رمضان  20بتاريخ  أعلنت السوق املالية السعودية )تداول( بالسوق املوازية "منو" و
 م إدراج وبدء تداول أسهم شركة ثوب األصيل يف السوق املوازية "منو". 2017

 
التجاري  والسجلبتعديل النظام األساسي  2017ديسمرب  31ملنتهية ىف املالية االفترة خالل  قامت إدارة الشركة

 للشركة من شركة مسامهة سعودية مقفلة إىل شركة مسامهة سعودية.
 

ب جمتمعتني  الية املوجزة املوحدة األولية على حسابات الشركة وشركتها التابعة )يشار اليهماتشتمل القوائم امل
 "اجملموعة"( كما يلى :

 
 سبتمرب 30ة كما ىف ينسبة امللك    

 2017  2018  بلد التأسيس  الشركة التابعة
 ٪100  ٪100  اململكة العربية السعودية  لألقمشة يشركة اجلديع
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 معلومات عن الشركة )يتبع( -1
 

 واملالبس اجلاهزة.  للمنسوجاتسترياد والتصدير وبيع اجلملة والتجزئة يف اإل للمجموعةيتمثل النشاط الرئيسي 
 متارس الشركة أنشطتها من خالل الفروع التالية واليت لكل منها سجل جتاري خاص به:

 
 م االسم التجاري للفرع رقم السجل التجاري تاريخ اإلصدار

 1 / الدمام )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 2050021433 هـ29/11/1411
 2 بريدة / )مسامهة سعودية( األصيل ثوبفرع شركة  1131009465 هـ2/2/1412

 3 جيزان / )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 5900004533 هـ20/12/1411
 4 تبوك / )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 3550009469 هـ4/12/1411
 5 مخيس مشيط / )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 5855010704 هـ6/1/1412

 6 / عرعر )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 3450015565 هـ27/7/1438
 7 / القريات )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 3452010711 هـ27/7/1438
 8 / حفر الباطن )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 9762511002 هـ28/11/1411
 9 / الباحة )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 5800005012 هـ27/11/1411

 10 / اهلفوف )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 2251016550 هـ7/11/1411
 11 / جدة  )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 4030083476 هـ18/5/1412
 12 / مكة املكرمة )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 4031099656 هـ27/7/1438
 13 / الطائف  )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 4032015106 هـ19/5/1412
 14 / جنران  )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 5950004047 هـ25/4/1413
 15 / القنفذة )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 4603009109 هـ27/7/1438
 16 / ينبع )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 4700020245 هـ27/7/1438
 17 / املدينة املنورة )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 4650082422 هـ27/7/1438
 18 البطحاء –/ الرياض  )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 1010177288 هـ15/3/1423
 19 املعقيلية –/ الرياض  )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 1010210420 هـ13/5/1427
 20 / حائل  )مسامهة سعودية( األصيل فرع شركة ثوب 3350015350 هـ20/5/1423
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 معلومات عن الشركة )يتبع(    -1
 الشركة التابعة

لألقمشة "الشركة التابعة" كشركة ذات مسؤولية حمدودة يف مدينة الرياض يف اململكة  تأسست شركة اجلديعي
هـ )املوافق 1438مجادى األوىل  22املؤرخ  1010048637العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم 

وامللبوسات بيع يف املنسوجات  عملها كوكيليف (. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة 2017فرباير  19
 ومالبسملالبس النسائية واالرجالية  واملالبسمستلزمات اخلياطة ة النسائية والرجالية ووالبيع باجلملة لألقمش

 .جزئة لألقمشة واملالبس الرجاليةاألطفال والبيع بالت
 متارس الشركة أنشطتها من خالل الفروع التالية واليت لكل منها سجل جتاري خاص به:

  
  االسم التجاري للفرع رقم السجل التجاري اإلصدارتاريخ 

 -1 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / حي الشفاء –الرياض 1010091188 21/07/1412
 -2 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / حي الروضة -الرياض 1010061015 27/02/1406
 -3 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / امللز –الرياض 1010061014 27/02/1406
 -4 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / طريق املدينة املنورة -الرياض 1010148153 02/08/1418
 -5 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / الرويال –الرياض 1010305357 17/04/1432
 -6 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / حي احلمراء -الرياض 1010183470 05/11/1423
 -7 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / مركز مكة التجاري -الرياض 1010148180 03/08/1418
 -8 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / شارع التحلية -الرياض 1010148178 03/08/1418
 -9 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / شارع سعد بن ايب وقاس -الرياض 1010148179 03/08/1418
 -10 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / العليا –الرياض 1010142741 21/02/1417
 -11 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / أسواق املعيقلية -الرياض 1010305362 17/04/1432
 -12 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / مركز شفلوت -الدمام 2050075254 17/04/1432
 -13 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / أسواق املوسى -تبوك 3550026558 17/04/1432
 -14 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / شارع املاجد -اهلفوف 2251009594 01/03/1406
 -15 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / شارع اخلبيب -بريده 1131003955 27/01/1402
 -16 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / القصيم -عنيزة -طريق الزلفي 1128011557 17/04/1432
 -17 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / شارع امللك عبد العزيز -اخلرب 2051027323 28/12/1423
 -18 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / طريق ابوبكر الصديق -الدمام 2050106403 01/11/1436
 -19 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / مركز شفلوت التجاري -الدمام 2050040215 01/02/1423
 -20 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / حي احملطة -شارع امللك خالد -حائل 2350003896 17/04/1403
 -21 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / تبوك 3550024675 24/05/1430
 -22 فرع شركة اجلديعي لألقمشة / مركز الراشد اخلرب 2051020498 15/04/1416
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 معلومات عن الشركة )يتبع(    -1
 

  االسم التجاري للفرع رقم السجل التجاري تاريخ اإلصدار
22/10/1406 جدة -فرع شركة اجلديعي لألقمشة / شارع امللك عبد العزيز  4030053938   32-  
14/01/1424 مركز  -فرع شركة اجلديعي لألقمشة / طريق امللك عبد اهلل  4030142063 

جدة-مشارب   
24-  

14/01/1424 جدة -فرع شركة اجلديعي لألقمشة / التحلية  4030142064   25-  
17/04/1432  -فرع شركة اجلديعي لألقمشة / شارع امللك عبد العزيز  2250041390 

 اإلحساء
26-  

16/04/1403 مخيس مشيط-فرع شركة اجلديعي لألقمشة / طريق امللك فهد  5855004627   27-  
24/11/1421 املدينة املنورة-فرع شركة اجلديعي لألقمشة / شارع سلطانة  4650030807   28-  
16/03/1417 املدينة املنورة -فرع شركة اجلديعي لألقمشة / حي الراية  4650024819   29-  
01/11/1436 جدة -فرع شركة اجلديعي لألقمشة / شارع األمري سلطان  4030284167   30-  
01/11/1436 جدة–فرع شركة اجلديعي لألقمشة / حي البلد  4030284171   31-  
16/08/1413 مكة املكرمة-فرع شركة اجلديعي لألقمشة / شارع التنعيم  4031027869   32-  
19/01/1424 الطائف-فرع شركة اجلديعي لألقمشة / حي الشهار  4032023517   33-  
04/05/1410 -34 فرع شركة اجلديعى لألقمشة / جيزان  5900003995   

 
م دمج شركة اجلديعي لألقمشة 2016ديسمرب  14هـ املوافق 1438ربيع األول  15بتاريخ قرر الشركاء 

)شركة مندجمة( بالقيمة الدفترية بشركة ثوب األصيل )شركة داجمة( عن طريق الضم وذلك مبا للشركة من 
ن أث م )تاريخ الدمج(. حي2017يناير  1اعتبارا من  وذلكأصول وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات 

  .)مسامهة سعودية(األصيل  ثوب هم نفس مالك شركة لألقمشة مالك شركة اجلديعي
مت االتفاق بني الشركتني على فقد بالشركة الداجمة  املسامهنينفس  همنظرا ألن الشركاء بالشركة املندجمة 

وعلى أن تسجل هذه  هي القيمة العادلة لصايف أصوهلا املندجمة اعتبار القيمة الدفترية لصايف أصول الشركة
 .الداجمة بالشركةالقيمة كاحتياطيات أخرى ضمن حقوق امللكية 
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  معلومات عن الشركة )يتبع(    -1
وقبل  شركة ثوب األصيل يف ذلك التاريخيل إلألقمشة احملولة  اجلديعيبصايف أصول شركة  ًاوفيما يلي بيان

  :املعتمدة ىف اململكة العربية السعودية لتقرير املاىللاملعايري الدولية إىل التحول 
 الرصيد  اسم احلساب

 72.391.277  النقد وما يف حكمه
 25.778.988  ذمم مدينة

 73.597.830  خمزون
 6.996.370  مدفوعات مقدمة وموجودات متداوله أخرى

 6.345.131  مستحق من أطراف ذات عالقة
 3.813.850  ممتلكات ومعدات ، بالصايف

 (5.044.192)  ذمم دائنة جتارية
 (8.471.995)  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 (2.404.663)  مستحق ألطراف ذات عالقة
 (3.948.533)  خمصص الزكاة

 (5.828.650)  خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
 163.225.413  صايف األصول احملولة

 
مت إعادة تأسيس شركة اجلديعي لألقمشة  2017فرباير  19هـ املوافق 1438 مجادى األوىل 22بتاريخ 

كشركة ذات مسئولية حمدودة مملوكة بالكامل لشركة ثوب األصيل وبنفس رقم السجل التجاري السابق 
مبا لتلك  لشركة اجلديعي لألقمشة فرع من شركة ثوب األصيل 37للشركة املندجمة، وذلك بتحويل عدد 

صول وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات وقد مت تقييم صايف أصول فروع الشركة مببلغ الفروع من أ
من فروع شركة  ثالث فروعمت اغالق  2018 سبتمرب 30املنتهية يف  الفترة حىتمليون ريال سعودي )  5

 .(فرع 34اجلديعي ليصبح عدد الفروع 
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  معلومات عن الشركة )يتبع(    -1
وقبل التحول إىل  م2017فرباير  19كما يف  قمشةباألرصدة االفتتاحية لشركة اجلديعي لأل ًاوفيما يلي بيان

  :املعايري الدولية للتقرير املاىل املعتمدة ىف اململكة العربية السعودية
 م2017فرباير  19  اسم احلساب

 النقد وما يف حكمه
 ذمم مدينة جتارية

 خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
 خمزون

 خمزون متقادم وبطيء احلركةخمصص 
 مصروفات مدفوعة مقدما 

 خمصص ذمم وعهد موظفني
 املمتلكات واملعدات

 جممع اهالك املمتلكات واملعدات
 أصول غري ملموسة 

 جممع إطفاء األصول غري ملموسة
 امجايل املوجودات
 ذمم دائنة جتارية 

 مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى
 مستحق ايل أطراف ذات عالقة

 خمصص زكاه 
 خمصص مكافأة هناية اخلدمة 

 امجايل املطلوبات
 

 67.016.844 
25.836.853 

(3.591.395) 
72.718.984 

(7141.55) 
15.047.094 

(285.000) 
8.519.185 

(5.428.389) 
909.604 

(97418.1) 
180.184.026 

17.636.777 
1.869.565 

146.462.608 
3.948.533 
5.266.543 

175.184.026 
 

 5.000.000  مال الشركةرأس 
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 أسس اإلعداد -2
  ملعايري الدولية للتقارير املالية با لتزاماال 2-1

"التقارير املالية  34ملعيار احملاسبة الدويل رقم  وفقًالقد مت إعداد هذه القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية 
  .يف اململكة العربية السعودية املعتمد" وليةاأل

املوحدة  املاليةاملطلوبة يف القوائم  واإلفصاحاتاملعلومات  مجيع املوجزة املوحدة األولية املالية قوائمال تتضمن ال
عن  حتديث تقدمي إىل هتدف وليةاأل املالية املوجزةأن القوائم  إىل 34الدويل رقم  احملاسبة معيار يشري. السنوية

. وبالتايل، يتطلب معيار السنوية يف اململكة العربية السعودية املالية املوحدة قوائممن ال كاملةآخر جمموعة 
 قوائماملعايري الدولية للتقارير املالية يف ال تتطلبه ولية ممااملالية األ قوائمال ضمنإفصاحات أقل  34احملاسبة الدويل 

املعايري  باستخدام ادهمالية سنوية للمجموعة مت إعدا قوائمالسنوية. ومع ذلك، مبا أن أحدث املوحدة املالية 
املوجزة  القوائم املالية هذه، فإن احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية )املعايري احملاسبية السعودية(

 كيفية تأثري التحول فهممن  املستخدمني لتمكني اإلضافيةتتضمن بعض اإلفصاحات )األوىل(  املوحدة األولية
 .سابقا نهاع املفصحاملبالغ  على املالية لتقاريرل الدولية املعايري إىل

 
  األوىل للتقرير املاىلاملعايري الدولية تطبيق  2-2

ان هذه القوائم املوجزة املوحدة األولية للمجموعة جلزء من الفترة اليت تغطيها القوائم املالية السنوية االويل اليت 
ة والىت مت معايري احملاسبة الدوليجلنة تفسريات الصادرة عن  املاىلللتقرير للمعايري الدولية  وفقًاسيتم اعدادها 

واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية والتفسريات يف اململكة العربية السعودية واملعايري  إعتمادها
  للمحاسبني القانونيني )"اهليئة"(. 

 وفقًا، قامت اجملموعة بإعداد قوائمها املالية 2017ديسمرب  31املنتهية يف  الفترةبالنسبة جلميع الفترات حىت 
ديسمرب  31املنتهية يف  قوائم مالية موحدة سنوية هلا للفترةسوف تعد اجملموعة أول . السعوديةاملعايري احملاسبية 

  .املطبقة يف ذلك التاريخو يةيف اململكة العربية السعود املعتمدةير املايل رللمعايري الدولية للتق وفقًا 2018
هي أول قوائم مالية  2018مارس  31إن القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  موجزة موحدة أولية لألغراض العامة للمجموعة.
واألحكام املطبقة عند إعداد القوائم املالية  التقديرات واإلفتراضاتمعلومات حول  3رقم إيضاح يتضمن 

املوجزة يف قوائمها املالية  تقرير املايلاجملموعة للمعايري الدولية للتطبيق ومعلومات أخرى حول كيفية  للمجموعة
  .األولية املوحدة

وقائمة األولية املوحدة  املوجزة يف قائمة املركز املايل البنودبعض  تصنيفاتقامت اجملموعة بإعادة النظر يف 
املتعارف عليها الصادرة عن اهليئة إىل  احملاسبية عند التحّول من املعايري األوليةاملوحدة املوجزة الدخل الشامل 
    .ايلاملتقرير للمعايري الدولية لل وفقًا. ومت إعادة التصنيف من أجل حتقيق عرض أفضل ايلاملتقرير للاملعايري الدولية 
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 )يتبع( اإلعدادأسس   -2
  )يتبع( األوىل للتقرير املاىلتطبيق املعايري الدولية  2-2

للمرة األوىل كما يقدم اإليضاح  ايلاملتقرير أثر التحول إىل املعايري الدولية لل لوحتوضيحا  6يقدم إيضاح رقم 
 . للمجموعة وع الدخل الشاملمحقوق امللكية وجمأثر التحول على 

  أسس القياس 2-3
التكلفة التارخيية، باستثناء مكافأة هناية  مبدأ على أساساألولية  املوحدةاملوجزة مت إعداد هذه القوائم املالية 

 .ملبدأ األستحقاق وفقًالألساس األكتواري و وفقًا قياسهااخلدمة للموظفني واليت مت 

  املعايري والتفسريات املطبقة   2-4
تتناسب مع  سياسات حماسبيةمت إعتماد فإنه قد  للمجموعة األولية املوحدة املوجزة عند إعداد القوائم املالية

بتطبيق املعايري التالية  والىت دخلت  اجملموعةقامت   حيث 2018 سبتمرب 30املعايري الدولية املطبقة كما ىف 
  وهى: 2018يناير  1او بعد  /حيز التنفيذ ابتداءا من 

 .األدوات املالية –" 9رقم " تقرير املايلاملعيار الدوىل لل  -
 .اإليرادات من العقود مع العمالء -"15" رقم تقرير املايلاملعيار الدوىل لل  -

 
  التقديرات واالفتراضات واألحكام استخدام -3

األحكام والتقديرات واالفتراضات اليت بعض يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة أن تتخذ اإلدارة 
تؤثر على املبالغ املدرجة لإليرادات واملصاريف واملوجودات واملطلوبات واإلفصاحات عن املطلوبات احملتملة 

حول هذه االفتراضات والتقديرات من املمكن أن تؤدي إىل نتائج  عدم اليقنيبتاريخ التقرير. ومع ذلك، فإن 
  ة على القيم الدفترية لألصل أو االلتزام املتأثر يف الفترات املستقبلية.قد تتطلب تعديالت جوهري

الظروف وتستخدم  ظلتستند هذه التقديرات واالفتراضات إىل اخلربة وعوامل أخرى خمتلفة يعتقد أهنا معقولة يف 
شكل للحكم على القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات اليت يصعب احلصول عليها من مصادر أخرى ب

. يتم تسجيل مراجعة التقديرات احملاسبية مستمرمباشر. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل 
التقديرات أو يف فترة املراجعة والفترات املستقبلية إذا كانت التقديرات املتغرية  مراجعةاليت يتم فيها  السنةيف 

  تؤثر على الفترات احلالية والفترات املستقبلية.
باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غري املؤكدة بتاريخ قائمة  املتعلقةتشتمل االفتراضات الرئيسية 

، واليت هلا خماطر كبرية يف التسبب بإحداث تعديل جوهري على القيم األولية املوحدة املوجزة املركز املايل
 :التايلعلى املالية،  السنةالدفترية للموجودات واملطلوبات خالل 
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  )يتبع(استخدام التقديرات واالفتراضات واألحكام    -3
  اختبار االخنفاض يف قيمة املوجودات غري املالية 3-1

فاض يف القيمة. تأخذ تشكل مؤشرات على االخن العواملتعترب األحكام ضرورية عند تقييم ما إذا كانت بعض 
من املعلومات الداخلية واخلارجية يف االعتبار عند حتديد ما إذا كان هناك مؤشر على االخنفاض يف  اإلدارة كال

األمر فحص اخنفاض  يتطلب، وعليه، حتديد ما إذا كان من الضروري فحص اخنفاض القيمة. وعندما القيمة
 للموجوداتقيمة القابلة لالسترداد املخصومة لتحديد ال املستقبلية القيمة، يتم استخدام مناذج التدفقات النقدية

 املوجوداتاملعنية. وعند توفر معامالت السوق للموجودات القابلة للمقارنة، يتم أخذها باالعتبار عند حتديد قيم 
املخصومة املستقبلية القابلة لالسترداد. تشتمل االفتراضات اهلامة املستخدمة يف إعداد مناذج التدفقات النقدية 

 ومعدالتالنقدية املستقبلية املتوقعة والتكاليف التشغيلية والنفقات الرأمسالية  والتدفقات نموال معدالتعلى 
  . اخلصم

تستند هذه املدخالت إىل أفضل تقدير تضعه اإلدارة حول ما يعتربه املشارك املستقل يف السوق مناسًبا. قد 
)إن االخنفاض يف القيمة  خسارةتؤدي هذه التغيريات يف املدخالت إىل تغري نتائج فحص اخنفاض القيمة وقيمة 

  والقيم الدفترية الناجتة للموجودات. األولية املوحدةاملوجزة املسجلة يف قائمة الدخل الشامل وجدت( 
  اليةاخنفاض قيمة املوجودات امل 3-2

تستند إىل افتراضات حول خماطر التعثر يف السداد ومعدالت  املاليةإن خمصصات اخنفاض القيمة للموجودات 
اخلسارة املتوقعة. تستخدم الشركة األحكام يف وضع هذه االفتراضات وحتديد املدخالت حلساب االخنفاض يف 

 کل هنايةالقيمة استنادا إلی تاريخ الشركة السابق وظروف السوق احلالية باإلضافة إىل التقديرات املستقبلية يف 
  .تقرير فترة

  ملخصصاتا 3-3
حبكم طبيعتها، تستند املخصصات إىل التقديرات والتقييمات و إذا كانت قد استوفت معايري االعتراف، مبا يف 

. وتستند خمصصات التقاضي إىل تقدير التكاليف، مع األخذ الصادرةذلك تقديرات احتمال التدفقات النقدية 
بعني االعتبار املشورة القانونية وغريها من املعلومات املتاحة حاليا. وتنطوي خمصصات املطلوبات غري املؤكدة 

  على أفضل تقدير لإلدارة فيما إذا كان من املرجح حدوث تدفقات نقدية صادرة. 
  داتعاملمتلكات واملستهالك ا 3-4

حتدد إدارة اجملموعة األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات بغرض احتساب االستهالك. ويتم إجراء 
والتلف املادي. تراجع اإلدارة األعمار اإلنتاجية والقيم  للموجوداتهذا التقدير بعد مراعاة االستخدام املتوقع 

املتبقية وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من توافق طريقة االستهالك وفتراته مع النمط املتوقع من املنافع 
بطريقة القسط الثابت  حتسابهيتم إو  الدخل الشاملستهالك على قائمة إلا تسجيلاالقتصادية للموجودات. يتم 

    .على مدى االعمار االنتاجية املقدرة لكل بند من املمتلكات و املعدات
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  )يتبع(استخدام التقديرات واالفتراضات واألحكام    -3

  مبكافأة هناية اخلدمة للموظفني.فتراضات اخلاصة اإل 3-5
سدادها يف املستقبل، وتتطلب وضع افتراضات لعرض  سيتم لتزامات اليت اإل كافأة هناية اخلدمة للموظفنيممتثل 

من اإلدارة تقدمي مزيد من االفتراضات فيما يتعلق باملتغريات  تقرير املايل. وتتطلب املعايري الدولية للاملطلوبات
املوجودات ومعدالت الوفيات ومعدل دوران  علىمثل معدالت اخلصم ومعدل الزيادة يف التعويضات والعائد 

وتكاليف الرعاية الصحية يف املستقبل. وميكن للتغيريات يف االفتراضات األساسية أن يكون هلا تأثري العمالة 
و يتم االستعانه براي خبري جوهري على التزام املنافع املتوقعة و/ أو تكاليف منافع املوظفني الدورية املتكبدة. 

  .اكتواري يف هذا الشأن
  الزكاة 3-6

اجملموعة بتعديل صايف دخلها وتطبيق خصم معني للوعاء  تقوماحلالية، للفترة عند حساب مصروف الزكاة 
الزكاة الصادرة عن اهليئة العامة للزكاة والدخل  تعليمات، فإن ذلكالزكوي حلساب مصروف الزكاة. ومع 

تقديراهتا . قامت إدارة اجملموعة بوضع أفضل قابلة للتفسريفيما يتعلق بتلك التعديالت والتخفيضات ليست 
 لتلك االفتراضات.

 
  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة -4

املوحدة املوجزة السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة من قبل اجملموعة يف إعداد هذه القوائم املالية فيما يلى أهم 
   األولية.

  بعد:املطبقة املعايري الصادرة وغري  4-1
 1املفعول على الفترات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد  ساريةإن املعايري اجلديدة وتعديالت املعايري والتفسريات 

  للمجموعة.  األولية املوحدةاملوجزة مل يتم تطبيقها بشكل مبكر يف إعداد القوائم املالية  2019يناير 
  "عقود اإلجيار" - 16رقم  تقرير املايلاملعيار الدويل لل

االعتراف جبميع عقود اإلجيار  والذي قد يتنج عنه 2016يف يناير  16رقم  تقرير املايلصدر املعيار الدويل لل
تقريبًا يف قائمة املركز املايل، بعد أن مت وقف العمل بالتمييز بني عقود اإلجيار التشغيلية والتمويلية. ومبوجب 

، اإلجيارات  بدفعاملستأجر( وااللتزام املايل األصلاستخدام املعيار اجلديد، يتم االعتراف باألصل املايل )حق 
ويستثىن فقط من ذلك عقود اإلجيار منخفضة القيمة وقصرية األجل. إن تطبيق هذا املعيار إلزامي للسنوات 

  .2019يناير  1املالية اليت تبدأ يف أو بعد 
موعة. كما يف تاريخ التقرير، لدى اجملموعة سيؤثر املعيار باألساس على حماسبة عقود اإلجيار التشغيلية للمج

  .25ريال سعودي، انظر إيضاح  مليون 16.4 التزامات عقود إجيار تشغيلية غري قابلة لإللغاء بقيمة
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التسويات، إن وجدت، اليت تعترب ضرورية على سبيل املثال بسبب التغري يف مل تقم اجملموعة بعد بتقييم ماهي 
. ولذلك، ليس من اإللغاءتعريف فترة اإلجيار واملعاملة املختلفة ملدفوعات اإلجيار املتغرية وخيارات التمديد و

راف هبا عند املمكن بعد تقدير مبلغ موجودات حقوق االستخدام ومطلوبات عقود اإلجيار اليت سيتعني االعت
 تطبيق املعيار اجلديد وكيفية تأثري ذلك على ربح اجملموعة أو خسارهتا وتصنيف التدفقات النقدية املستقبلية.

  أسس التوحيد 4-2
 سبتمرب 30املالية للشركة وشركتها التابعة كما يف  القوائممن  األولية املوحدة املوجزة تتألف القوائم املالية

2018.  
  التابعةالشركة 

الشركة التابعة هي املنشأة )مبا يف ذلك املنشآت اليت مت هيكلتها( اليت تسيطر عليها اجملموعة. تسيطر اجملموعة 
معّرضة لعوائد متغرية أو لديها حقوق يف عوائد متغرية نتيجة مشاركتها  اجملموعةعلى منشأة ما عندما تكون 

رة على التأثري على هذه العوائد من خالل النفوذ الذي متارسه يف الشركة املستثمر فيها كما يكون لديها القد
على الشركة املستثمر فيها. وتسيطر اجملموعة على وجه التحديد على الشركة املستثمر فيها فقط يف حال 

  استوفت اجملموعة الشروط التالية:
  فيها )أي وجود حقوق حالية متنح اجملموعة قدرة حالية على  املستثمرعلى الشركة  سيطرةأن يكون لديها

  توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة املستثمر فيها(.
  يف العوائد املتغرية نتيجة مشاركتها مع الشركة املستثمر فيها؛  حقوقأن تكون معرضة، أو أن يكون لديها

  و
  على الشركة املستثمر فيها للتأثري على عائداهتا. نفوذهاأن يكون لديها القدرة على استخدام  

 
وبشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفتراض ويف حال 

من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة يف الشركة املستثمر فيها، تأخذ اجملموعة  أقلكان للمجموعة نسبة 
على الشركة املستثمر فيها  سيطرةاحلقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها يف احلسبان مجيع 

 مبا يف ذلك:
 

  اآلخرين يف الشركة املستثمر فيها؛ التصويتمع أصحاب حقوق التعاقدية الترتيبات 
 احلقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى؛ و 
  احملتملة.حقوق تصويت اجملموعة وحقوق التصويت   
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التابعة عندما تشري الوقائع والظروف إىل وجود تغيريات  الشركةتقوم اجملموعة بإعادة تقييم مدى سيطرهتا على 
على عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد قوائم الشركة التابعة عندما حتصل 
اجملموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد اجملموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن 

وجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف اخلاصة بالشركة التابعة املستحوذ عليها أو املستبعدة خالل امل
السنة يتم إدراجها يف قائمة الدخل الشامل اعتبارًا من التاريخ الذي تكتسب فيه اجملموعة حق السيطرة على 

  الشركة التابعة حىت تاريخ انتهاء سيطرة اجملموعة عليها.
ضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم املالية للشركة التابعة وذلك حىت تتماشى سياساهتا احملاسبية مع عند ال

مجيع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واإليرادات  استبعادتلك املستخدمة من قبل اجملموعة. يتم 
ت بني أعضاء اجملموعة عند توحيد القوائم واملصاريف بني شركات اجملموعة والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامال

املالية بالكامل. يتم استبعاد األرباح واخلسائر غري املتحققة ما مل توفر املعاملة دليال على اخنفاض قيمة األصل 
  الذي مت حتويله.

  اندماج األعمال 4-3
باستخدام طريقة  فيما عدا تلك اخلاضعة للسيطرة املشتركة األعمال عمليات اندماجتتم احملاسبة عن مجيع 

مبا ىف ذلك املوجودات غري امللموسة   باملوجودات االعتراف، يتم اإلستحواذ . عند تطبيق طريقة اإلستحواذ
واملطلوبات اليت ميكن حتديدها واملطلوبات احملتملة يف الشركة املستحوذ عليها بقيمها  الىت مل يسبق اإلعتراف هبا

من الشركة املستحوذ عليها، فإن هناك   %100العادلة بتاريخ االستحواذ .إذا كانت نسبة االستحواذ أقل من 
الشركة األم سواء لعائدة إىل حصة غري مسيطرة. متثل احلصة غري املسيطرة حقوق امللكية يف الشركة التابعة غري ا

بشكل مباشر أو غري مباشر. تقوم اجملموعة بقياس احلصة غري املسيطرة مبقدار احلصة التناسبية من املبالغ املعترف 
  هبا من صايف موجودات الشركة املستحوذ عليها القابلة للتحديد.

  معامالت السيطرة املشتركة
  .الدفتريةمبوجب سيطرة مشتركة باستخدام القيم  اعليهتحوذ ميكن احملاسبة عن اندماج األعمال املس

 ة.اإلدارة احملاسبة بالقيم السابق بالنسبة إلندماج األعمال الىت تشمل منشآت خاضعة للسيطرة املشتركة تستخدم
 .وفيها تقوم املنشأة املستحوذة بتضمني القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات اخلاصة باملنشأة املستحوذ عليها

ويتم فصل قائمة الدخل من تاريخ حدوث نتائج الشركة املستحوذ عليها   املوحدةكما تتضمن القوائم امللية 
ىف  .ذلك ال يتم تعديل القيم املقابلة للعام املاضى وعالوة على .اإلندماج بني املنشآت ذات السيطرة املشتركة 

مت منحه كمقابل لإلندماج والقيم الدفترية للموجودات واملطلوبات  تلك احلاالت يتم تضمني الفرق بني ما
   .ستحواذالاخلاصة باملنشأة املستحوذ عليها ضمن بند إحتياطيات أخرى وذلك ىف تاريخ ا
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 (اهلامة )يتبعملخص السياسات احملاسبية  -4
  العمالت األجنبية  4-4
  العملة الوظيفية وعملة العرض -1

)"العملة  اجملموعةالبنود املدرجة بالقوائم املالية للمجموعة تقاس بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت تعمل هبا 
  الوظيفية"(. 

  وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.بالريال السعودي األولية املوحدة املوجزة يتم عرض القوائم املالية 
  معامالت وأرصدة -2

لسعر الصرف  وفقًايتم تسجيل املعامالت املقومة بالعمالت األجنبية مبدئيا من قبل اجملموعة بالعملة الوظيفية 
ات النقدية السائد يف التاريخ الذي تتأهل فيه املعاملة لالعتراف هبا ألول مرة. ويتم حتويل املوجودات واملطلوب

  لسعر الصرف السائد يف تاريخ التقرير. وفقًااملقومة بالعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية 
 األولية املوحدةاملوجزة يتم االعتراف بالفروقات الناجتة عن تسوية أو ترمجة البنود النقدية يف قائمة الدخل الشامل 

للتكلفة التارخيية بالعملة األجنبية باستخدام  وفقًااخلاصة باجملموعة. تتم ترمجة البنود غري النقدية اليت يتم قياسها 
 أسعار الصرف كما يف تواريخ املعامالت األوىل.

  تصنيف املتداول مقابل غري املتداول 4-5
على أساس التصنيف املتداول/  املوجزة املوحدة األوليةتعرض اجملموعة املوجودات واملطلوبات يف قائمة املركز املايل 

  غري املتداول. 
 تكون املوجودات متداولة عندما: 

  ،يتوقع حتقيقها أو يقصد بيعها أو استهالكها يف دورة تشغيلية عادية 
  ،حيتفظ هبا بشكل رئيسي ألغراض املتاجرة 
  ،أو يتوقع حتقيقها يف غضون اثين عشر شهرا بعد فترة التقرير 
  تكون مصنفة ضمن النقد وما يعادله ما مل يكن ممنوعًا استبداهلا أو استخدامها لتسوية مطلوبات ملدة ال

  تقل عن اثين عشر شهرًا من تاريخ فترة التقرير. 
  غري متداولة.  باعتبارهاوتصنف اجملموعة مجيع املوجودات األخرى 

 تعترب املطلوبات متداولة عندما: 
  ،يتوقع تسويتها يف دورة التشغيل العادية 
  ،حيتفظ هبا بشكل رئيسي ألغراض املتاجرة 
  يستحق تسويتها يف غضون اثين عشر شهرًا بعد تاريخ فترة التقرير، أو 
  اثين عشر شهرا بعد فترة يف حال وجود حق غري مشروط لتأجيل تسوية املطلوبات ملدة ال تقل عن

 التقرير.
 األخرى باعتبارها غري متداولة. املطلوباتوتصنف اجملموعة مجيع 
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  االعتراف املبدئي
فقط عندما يكون من احملتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية  كموجوداتيتم االعتراف باملمتلكات واملعدات 

املستقبلية املرتبطة باملمتلكات واملعدات إىل اجملموعة، وإذا أمكن حتديد تكلفة األصل بشكل يعتمد عليه. يتم 
اض االعتراف باملمتلكات واملعدات وقياسها مبدئًيا بالتكلفة، بعد حسم االستهالك املتراكم وأي خسائر لالخنف

يف القيمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة على القيمة العادلة للمقابل املدفوع لالستحواذ على األصل )بعد حسم 
مباشرًة، مثل تكاليف جتهيز املوقع وتكاليف التوصيل عليه ات واحلسومات( وأي تكاليف عائدة اخلصوم

واستعادة املوقع )إىل احلد الذي يتم  والتركيب واألتعاب املهنية ذات العالقة وتكاليف تفكيك وإزالة األصل
  عنده االعتراف هبذه التكاليف كمخصص(. 

واملعدات ذات تكلفة جوهرية مقارنة بإمجايل تكاليف البند وكانت هذه  املمتلكاتيف حال كانت أجزاء 
األجزاء ذات عمر إنتاجي خمتلف عن األجزاء األخرى، تقوم اجملموعة باالعتراف هبذه األجزاء كموجودات 

  لذلك. وفقًافردية ويتم استهالكها 
  القياس الالحق

واملعدات. بعد االعتراف هبا كموجودات،  املمتلكات اتتقوم الشركة بتطبيق منوذج التكلفة لقياس كامل فئ
  متراكم وخسائر اخنفاض القيمة، إن وجدت. استهالكيظهر بند من املمتلكات واملعدات كتكلفة ناقًصا أي 

  النفقات الالحقة
كأصل منفصل، حسب الضرورة، عندما يكون  تقّيدتدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو 

احملتمل أن تتدفق إىل اجملموعة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة هذا البند من 
 بشكٍل موثوق.
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  االستهالك
املتوقع للموجودات والتلف املادي املتوقع والتقادم الفين  االستخدامحتدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية على أساس 

والتجاري والقيود القانونية والقيود املماثلة على استخدام املوجودات والعوامل األخرى املشاهبة. يتم حساب 
االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية أدناه ويتم االعتراف به يف قائمة الدخل 

  :املوجزة املوحدة األوليةامل الش
 العمر اإلنتاجي الفئة
 ٪3 مباين

 ٪25 سيارات
 ٪33 – 10 أجهزة حاسب آيل 

  ٪25 – 20 معدات مكتبيةأثاث و
  لالستهالك.  اإلنشاءال ختضع األراضي واملوجودات قيد 

  االخنفاض يف القيمة
كان هناك أي مؤشر على تعرض املوجودات لالخنفاض يف القيمة.  إذاهناية كل سنة، تقوم اجملموعة بتقييم ما يف 

ويف حال وجود مثل هذا املؤشر، يتم وضع تقدير للقيمة القابلة لالسترداد للموجودات. إذا كانت القيمة القابلة 
  لالسترداد أقل من القيمة الدفترية للموجودات، يتم ختفيض املوجودات إىل قيمتها القابلة لالسترداد.

  لغاء االعترافإ
يتم استبعادها أو عندما ال يتوقع أن ينتج عن استخدامها أو  عندمايتم إلغاء االعتراف باملمتلكات واملعدات 

استبعادها أي منافع اقتصادية مستقبلية. يتم إدراج األرباح أو اخلسائر الناجتة عن إلغاء االعتراف بأحد بنود 
  امل املوحدة عند إلغاء االعتراف بالبند.املمتلكات واملعدات يف قائمة الدخل الش

  أعمال رأمسالية حتت التنفيذ 4-7
تتم رمسلة املوجودات قيد اإلنشاء أو التطوير ضمن حساب األعمال الرأمسالية قيد التنفيذ. يتم حتويل املوجودات 

ري امللموسة )حسب طبيعة قيد اإلنشاء أو التطوير إىل الفئة املناسبة ضمن املمتلكات واملعّدات أو املوجودات غ
املشروع( وذلك عند إيصال املوجودات إىل موقعها و/ أو حالتها الالزمة لالستخدام على الوجه املقصود منها 

 من قبل اإلدارة.
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قيد التنفيذ من سعر شرائها وتكلفة اإلنشاء / التطوير وأية تكاليف أخرى تتمثل تكلفة بند األعمال الرأمسالية 
  مرتبطة مباشرة بتكاليف اإلنشاء أو االستحواذ على بند ما على النحو املقصود منه من قبل اإلدارة.

لرأمسالية بالتكلفة ناقًصا أي اخنفاض قيمة مسجل. ال تتعرض األعمال ا التنفيذيتم قياس األعمال الرأمسالية قيد 
قيد التنفيذ لالستهالك. يبدأ االستهالك فقط عندما ميكن استخدام املوجودات على النحو املقصود منها من قبل 

 اإلدارة، ويتم عندها حتويلها إىل فئة املوجودات املناسبة.

   موجودات غري ملموسة 4-8
قياسها بالتكلفة عند االعتراف املبدئي. املوجودات غري امللموسة اليت يتم االستحواذ عليها بشكل منفصل يتم 

وبعد االعتراف املبدئي، يتم تسجيل املوجودات غري امللموسة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأي خسائر 
  متراكمة الخنفاض القيمة، إن وجدت.

فأ املوجودات يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غري امللموسة على أهنا إما حمددة أو غري حمددة. تط
غري امللموسة ذات العمر اإلنتاجي احملدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لتحري االخنفاض 

  يف قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشري إىل احتمال تعّرض األصل غري امللموس الخنفاٍض يف قيمته. 
م مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء ألي أصل غري ملموس له عمر إنتاجي حمدد مرة واحدة على األقل يف هناية يت

  كل سنة مالية. 
إن التغريات يف العمر اإلنتاجي املتوقع أو النمط املتوقع الستهالك الفوائد االقتصادية املستقبلية املصاحبة لألصل 

اإلطفاء، حيثما يكون مالئمًا، وتعامل باعتبارها تغريات يف  ريقةطيتم احتساهبا عن طريق تعديل فترة أو 
التقديرات احملاسبية. يتم االعتراف مبصروف اإلطفاء للموجودات غري امللموسة ذات األعمار احملددة يف قائمة 

  الدخل الشامل املوحدة ضمن فئة املصاريف مبا يتوافق مع وظيفة األصل غري امللموس.
  برجميات

احلاسب اآليل، بعد خصم اإلطفاء املتراكم وخسائر  برامجيتم تسجيل املوجودات غري امللموسة، اليت تتألف من 
  سنوات. 5على أساس القسط الثابت على مدى  الربجمياتاالخنفاض يف القيمة، إن وجدت. يتم إطفاء 

ب اآليل على تكاليف املوظفني من برامج احلاس كجزءتشتمل التكاليف العائدة مباشرة واليت تتم رمسلتها 
والنسبة املالئمة للتكاليف غري املباشرة. يتم قيد تكاليف التطوير املرمسلة كموجودات غري ملموسة ويتم إطفاؤها 

 من النقطة اليت يكون يف األصل جاهزًا لالستخدام.
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ال ختضع املوجودات ذات العمر اإلنتاجي غري احملدد لإلطفاء وعوضا عن ذلك يتم اختبارها سنويًا من حيث 
االستهالك لتحري االخنفاض يف قيمتها عندما تشري  /لإلطفاءاخنفاض القيمة. يتم اختبار املوجودات اخلاضعة 

ىل أن القيمة الدفترية قد تكون غري قابلة لالسترداد. يتم االعتراف باخلسارة األحداث أو التغري يف الظروف إ
الناجتة عن اخنفاض القيمة، واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة 

ير قيمة االخنفاض يف القيمة، العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. ولغرض تقد
يتم جتميع املوجودات عند أدىن مستوى هلا حيث تتواجد تدفقات نقدية واردة قابلة للتحديد بشكل منفصل 

النقدية الواردة من موجودات أخرى أو جمموعة موجودات  التدفقاتمستقلة إىل حد كبري عن  تكونواليت 
  )وحدات مدرة للنقد(. 
، واليت سبق أن حدث اخنفاض يف قيمتها بشكل كلي أو الشهرةغري املالية، خبالف  تتم مراجعة املوجودات

جزئي بغرض احتمال عكس ذلك االخنفاض يف القيمة جزئيا أو كليا، وذلك يف تاريخ هناية كل فترة تقرير. 
لقيمة )أي يقّيد مبلغ أي عكس بالقيمة الدفترية للموجودات املعنية يف حال مل حيدث االخنفاض األصلي يف ا

  بعد أخذ االستهالك االعتيادي يف االعتبار يف حال مل حيدث أي اخنفاض يف القيمة(.
القيمة الدفترية ملوجودات الوحدة املدرة للنقد )جمموعة  ختفيضتم توزيع خسائر االخنفاض يف القيمة بغرض ي

  الوحدات( بالترتيب التايل:
 توزيعها على الوحدات املدرة للنقد )جمموعة الوحدات(،، خلفض القيمة الدفترية ألي شهرة مت اًلأو 
  وبعد ذلك، للموجودات األخرى للوحدة )جمموعة الوحدات( على أساس تناسيب على أساس القيمة

  الدفترية لكل من موجودات الوحدة )جمموعة الوحدات(.
يف القيمة لكل من املوجودات على حدة ويتم االعتراف  اخنفاضيعامل هذا االخنفاض يف القيم الدفترية كخسائر 

 به.
 
  خمزون  4-10

يتم االعتراف باملخزون مبدئًيا بالتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق )إذا كانت أقل من التكلفة(. تشتمل 
غري القابلة لالسترداد وتكاليف النقل واملعاجلة وأي تكاليف أخرى  والضرائبالتكلفة على رسوم االسترياد 

  متعلقة هبا مباشرة ناقصا اخلصومات واحلسومات والبنود املماثلة.
ميثل صايف القيمة القابلة للتحقق سعر البيع املقدر يف سياق األعمال العادية، ناقصًا تكاليف اإلجناز ومصاريف 

اف بقيمة ختفيض بنود املخزون إىل صايف القيمة القابلة للتحقق وكافة خسائر املخزون البيع التقديرية. يتم االعتر
اليت يتم  فيها التخفيض أو اخلسارة. يتم االعتراف مببلغ عكس االخنفاض يف املخزون  السنةكمصروف يف 

اليت  السنةيف  ربحبه كقيمة املخزون ويتم االعتراف يف  كزيادةالناتج عن زيادة يف صايف القيمة القابلة للتحقق 
 حيدث فيها العكس.
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  تصنيف املوجودات املالية
 ضمن الفئات التالية: املاليةتصنف اجملموعة موجوداهتا 

 ،القيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 
  الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل الدخل، 
 .التكلفة املطفأة  

اجملموعة يف إدارة املوجودات املالية وخصائص  تستخدمهتستند هذه التصنيفات إىل منوذج األعمال الذي 
 التدفقات النقدية التعاقدية.

املطفأة عندما تكون ضمن منوذج األعمال لالحتفاظ باملوجودات  بالتكلفةتقوم اجملموعة بقياس املوجودات املالية 
بغرض حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وتؤدي األحكام التعاقدية إىل وجود تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة 

  حبيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على األصل القائم.
تسجيل األرباح واخلسائر إما ضمن الربح أو اخلسارة أو  سيتمبالنسبة للموجودات املقاسة بالقيمة العادلة، 

  الدخل الشامل اآلخر. 
  تصنيف املطلوبات املالية

املقاسة سابًقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة  املاليةتقوم اجملموعة بتصنيف مجيع املطلوبات 
  باستثناء املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، إن وجدت.  ليالفع

من خالل الربح أو اخلسارة يف حال أدى ذلك إىل استبعاد أو خفض  العادلةحتدد اجملموعة التزاًما ماليا بالقيمة 
املطلوبات املالية ويتم تقييم القياس بشكل كبري أو عدم التطابق يف االعتراف، أو يف حال إدارة جمموعة من 

  أدائها على أساس القيمة العادلة.
  املقاصة بني املوجودات واملطلوبات املالية

يكون  عندمايتم إجراء مقاصة للموجودات واملطلوبات املالية وبيان صايف القيمة يف قائمة املركز املايل املوحدة 
للمجموعة حالًيا حق قانوين واجب النفاذ مبقاصة املبالغ احملتسبة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصايف أو 

  بيع األصل وتسوية االلتزام يف نفس الوقت.
  إعادة التصنيف

تقوم اجملموعة بتغيري منوذج األعمال اخلاص هبا إلدارة املوجودات  عندماتتم إعادة تصنيف املوجودات املالية 
املالية. على سبيل املثال، عندما تتغري نية اإلدارة يف االحتفاظ باألصل لفترة قصرية األجل أو طويلة األجل، ال 

   املالية. املطلوباتُيعاد تصنيف 
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  القياس املبدئي
عند االعتراف املبدئي، يتم قياس املوجودات املالية أو املطلوبات املالية بقيمها العادلة. ُتحتسب تكاليف املعاملة 

صروفات يف حساب الربح أو للموجودات املالية املسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة كم
جودات املالية أو املطلوبات املالية اليت مل يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ويف حالة املو ،اخلسارة

اخلسارة، فتمثل قيمتها العادلة زائًدا أو ناقصا تكاليف املعاملة العائدة مباشرة إىل االستحواذ على أو إصدار 
 م املدينة التجارية بسعر املعاملة.األصل املايل أو االلتزام املايل قيمة االعتراف املبدئي. ُتقاس الذم

 
  القياس الالحق

 لتصنيفها. وفقًاواملطلوبات املالية  املاليةبعد االعتراف املبدئي، ُتقاس املوجودات 
 

  إلغاء االعتراف
تلغي اجملموعة االعتراف باألصل املايل فقط عندما تنتهي احلقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل 

  املايل، أو عندما حتّول كافة خماطر ومنافع ملكية املوجودات املالية.
يتم إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية عندما يتم الوفاء بااللتزام املايل املذكور يف العقد أو عند إلغائه أو انقضائه. 

 زام جديد.يعترب التغري الكبري يف شروط أداة الدين كإطفاء لاللتزام األصلي واعتراف بالت
 

  االخنفاض يف القيمة
تقوم اجملموعة بتقييم خسائر االئتمان املتوقعة املتعلقة مبوجوداهتا املسجلة بالتكلفة املطفأة على أساس استطالع 
املستقبل. تعترف اجملموعة مبخصص خلسائر االئتمان املتوقعة لألصل املايل. بتاريخ كل تقرير، تعترف اجملموعة 

اخنفاض يف القيمة ضمن الربح مدار عمر الدين كربح أو خسارة  خسائر االئتمان املتوقعة علىمببلغ التغري يف 
 أو اخلسارة.

 
من تعترف اجملموعة بالتغريات يف خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر الدين اليت تكون يف صاحلها كربح 

لى مدار عمر الدين أقل من قيمة خسائر املتوقعة ع االئتماناخنفاض يف القيمة، حىت وإن كانت خسائر عكس 
   االئتمان املتوقعة املدرجة ضمن التدفقات النقدية املتوقعة عند االعتراف املبدئي.
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لبيع أصل أو السعر املدفوع لتحويل التزام يف عملية اعتيادية  استالمهتعرف القيمة العادلة بأهنا السعر الذي سيتم 
بني متعاملني يف السوق بتاريخ التقييم. ُيبىن قياس القيمة العادلة على افتراض أن بيع أصل أو حتويل التزام يتم 

  تنفيذه إما:
  لألصل أو االلتزام، أو النشطمن خالل السوق 
  ام، وذلك يف حالة غياب السوق الرئيسية لألصل أو االلتزاملألصل أو لاللتز البديلمن خالل السوق  

السوق باستخدامها  املشاركني يفاليت قد يقوم  االفتراضاتيتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام 
  السوق مبا يصب يف مصاحلهم االقتصادية. املشاركني يفعند تسعري األصل أو االلتزام، بافتراض تصرف 
للظروف احمليطة وكذلك اليت تتوفر هلا البيانات الكافية  وفقًاتستخدم اجملموعة طرق التقييم اليت تعد مناسبة 

، مما يزيد من استخدام املدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة ويقلل من استخدام العادلةلقياس القيمة 
  املدخالت غري القابلة للمالحظة. 

طلوبات اليت يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة يف القوائم املالية املوحدة تصنف مجيع املوجودات وامل
املعطيات املهمة  من للقيمة العادلة، على النحو املبني أدناه، استنادا إىل أدىن مستوى اهلرميضمن التسلسل 

  لقياس القيمة العادلة ككل:
  أسعار السوق املعلنة )غري املعدلة( يف األسواق النشطة للموجودات واملطلوبات املماثلة. :1املستوى  
  طرق التقييم اليت هلا أدىن مستوى من املدخالت اليت تعترب جوهرية لقياس القيمة العادلة 2املستوى :

  قابل للمالحظة بشكل مباشر أو غري مباشر.
  مجيع املدخالت األدىن مستوى واليت تعترب جوهرية لقياس  طرق التقييم اليت تكون فيها :3املستوى

  القيمة العادلة غري قابلة للمالحظة 
بالنسبة للموجودات واملطلوبات املعترف هبا يف القوائم املالية املوحدة بشكل متكرر، تقرر اجملموعة إذا ما كان 

ير التصنيف )بناًء على أدىن مستوى قد حدث حتويل بني املستويات يف التسلسل اهلرمي من خالل إعادة تقد
  معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام( يف تاريخ هناية كل تقرير مايل.

القيمة العادلة، حددت اجملموعة فئات املوجودات واملطلوبات على أساس طبيعة وخصائص  لغرض إفصاحات
   وخماطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة حسبما مت إيضاحه أعاله.
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  ذمم مدينة جتارية وأخرى 4-13

مبدئًيا بسعر املعاملة للذمم املدينة اليت ال حتتوي على مكون  واألخرىيتم االعتراف بالذمم املدينة التجارية 
متويل جوهري. تطبق الشركة النهج املبسط لرصد خمصص خلسائر االئتمان املتوقعة واليت تسمح باستخدام 
خمصص اخلسارة املتوقعة على مدار عمر الدين جلميع الذمم املدينة التجارية. يستند خمصص االخنفاض يف القيمة 

   أفضل تقدير للمجموعة عن خسائر االئتمان املتوقعة املتعلقة هبذه الذمم املدينة. إىل
وهذا التقدير يعتمد على الوضع املايل للعمالء وخربة شطب الديون السابقة. ويتم شطب أرصدة الذمم املدينة 

سترداد مستبعدة. أما الديون هذه املبالغ واعتبار إمكانية اال حتصيلمقابل هذا املخصص بعد استنفاذ كافة وسائل 
 املعدومة اليت مت شطبها فتسجل يف قائمة الدخل الشامل املوحدة عند تكبدها.

  النقد وما يعادله 4-14
ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما يعادله على النقد يف الصندوق واألرصدة لدى البنوك 

الطلب، إىل جانب االستثمارات األخرى قصرية األجل ذات  حتتوالودائع قصرية األجل والودائع احملتفظ هبا 
أو أقل واليت تكون جاهزة للتحويل إىل مبالغ  السيولة العالية اليت تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر

 نقدية معلومة واليت ال تتعرض ملخاطر جوهرية من جراء التغري يف القيمة.

  التزامات منافع املوظفني  4-15
  منافع موظفني قصرية األجل 

التقرير السنوي شهرا بعد تاريخ هناية فترة  12تتم تسوية منافع املوظفني قصرية األجل بشكل كامل قبل مرور 
اليت يستلم فيها املوظفون ما يلي: الرواتب واإلجازات السنوية مدفوعة األجر واإلجازات املرضية مدفوعة 
األجر واملشاركة يف األرباح واملكافآت واملنافع غري النقدية )مثل الرعاية الصحية والسكن وتذاكر الطريان 

  دعومة( للموظفني احلاليني.والسيارات والبضائع أو اخلدمات اجملانية أو امل
  للموظفني هناية اخلدمة مكافأة

لقانون العمل والعمال  وفقًاتقوم اجملموعة بتنفيذ نظام ملكافآت هناية اخلدمة من خالل خطة منافع حمددة، 
  .السعودي

ال يتم متويل خطط منافع هناية اخلدمة. وبالتايل، فإن تقييمات االلتزامات مبوجب تلك اخلطط يتم تنفيذها من 
قبل خبري اكتواري مستقل بناء على طريقة الوحدة اإلضافية امُلقّدرة. التكاليف املتعلقة هبذه اخلطط تتكون 

  أساسا من القيمة احلالية للمنافع املنسوبة 
دمة املوظف أساس متساو يف كل سنة من سنوات اخلدمة والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق خب هلا وذلك على

   يف السنوات السابقة.
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  التزامات منافع املوظفني )يتبع( 4-15
اخلدمة على الفور يف قائمة الدخل الشامل املوحدة يف يتم إدراج تكاليف اخلدمة احلالية والسابقة املتعلقة مبنافع ما بعد 

حني يتم تسجيل إطفاء االلتزام مبعدالت اخلصم املستخدمة باعتباره تكلفة مالية. تؤخذ أي تغيريات يف صايف االلتزام 
 بسبب التقييم االكتواري والتغريات يف االفتراضات باعتبارها إعادة قياس يف الدخل الشامل اآلخر.

 
تنشأ من تعديالت اخلربة والتغريات يف االفتراضات االكتوارية يف  اليتعتراف بإعادة قياس األرباح واخلسائر يتم اال
 اليت حتدث فيها، مباشرة يف الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدراجها ضمن الدخل الشامل اآلخر. السنة

 
الناجتة من تعديالت اخلطة أو أي تقليص هبا على الفور  يتم االعتراف بالتغريات يف القيمة احلالية اللتزام املنافع احملددة

 يف قائمة الدخل الشامل املوحدة كتكاليف خدمة سابقة.

  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 4-16
متثل هذه املبالغ املطلوبات غري املدفوعة للسلع واخلدمات املقدمة للمجموعة قبل هناية السنة. وهذه املبالغ غري مضمونة 

يومًا من تاريخ االعتراف هبا. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية واألخرى ضمن  90إىل  30وعادة ما تدفع يف غضون 
شهرا بعد تاريخ التقرير. يتم االعتراف هبذه  12املطلوبات املتداولة باستثناء تلك اليت تكون مستحقة الدفع خالل 

 .الفعليالفائدة  معدل قا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقةاملبالغ مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الح

  املخصصات 4-17
مطالبات أو التزامات قانونية حالية أو استداللية ناشئة عن أحداث  اجملموعةتسجل املخصصات عندما يكون لدى 

نافع اقتصادية مطلوبة سابقة وعندما يكون من احملتمل أن يتطلب األمر تدفقات صادرة سواء نقدية أو موارد متضمنة مل
، وأن يكون باإلمكان تقدير قيمة هذه االلتزامات بشكل موثوق. وال يتم االعتراف مبخصصات االلتزاماتللوفاء بتلك 

 خسائر التشغيل املستقبلية.
 

رة التقرير. يتم قياس املخصصات بالقيمة احلالية ألفضل تقدير لدى اإلدارة للنفقات املطلوبة لتسوية االلتزام يف هناية فت
ويتمثل معدل اخلصم املستخدم لتحديد القيمة احلالية يف معدل قبل خصم الزكاة ومعدل الضريبة الذي يعكس تقييمات 
السوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر املصاحبة لاللتزام. حتتسب الزيادة يف املخصص نتيجة ملرور الزمن 

 أي تعويضات. خصمتبطة بأي خمصص يف قائمة الدخل الشامل بعد كمصروف فائدة. يتم عرض املصاريف املر

  إثبات اإليرادات 4-18
ر شروط الدفع احملددة يف العقد باإلعتباُتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو مستحق القبض، مع األخذ 

ُيحتمل عنده حتقق مزايا اقتصادية للمجموعة وباستبعاد الضرائب أو الرسوم. يتم االعتراف باإليرادات إىل احلد الذي 
 وميكن قياس اإليرادات والتكاليف، عند االقتضاء، بشكل موثوق.
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  )يتبع( إثبات اإليرادات 4-18
مبني يف املعيار كما هو تعترف اجملموعة باإليرادات من العقود مع العمالء بناًء على منوذج من مخس خطوات 

  : 15رقم  تقرير املايلالدويل لل
العمالء: العقد هو اتفاقية ُتعقد بني طرفني أو أكثر تؤسس حقوًقا وتعهدات  معحتديد العقود  - 1اخلطوة 

  وتضع معايري جيب الوفاء هبا لكل عقد. 
قد مع العميل بتحويل بضائع أو حتديد التزامات األداء يف العقد: إن التزام األداء هو وعد يف الع - 2اخلطوة 

  خدمات إىل العميل. 
حتديد سعر املعاملة: سعر املعاملة هو املقابل املايل الذي يتوقع أن تستحقه اجملموعة مقابل حتويل  - 3اخلطوة 

  البضائع أو اخلدمات املصرح هبا إىل العميل، باستثناء املبالغ احملصلة نيابة عن الغري. 
عر املعاملة اللتزامات األداء يف العقد: يف العقد الذي ينطوي على أكثر من التزام أداء ختصيص س - 4خلطوة ا

املعاملة لكل التزام أداء مببلغ يساوي املقابل املايل الذي يتوقع أن تستحقه اجملموعة  سعرواحد، ختصص اجملموعة 
  مقابل الوفاء بكل التزام أداء. 

  تفي اجملموعة بالتزام أداء. عندمااالعتراف باإليراد  - 5اخلطوة 
  تغطي اجملموعة التزام األداء وتعترف باإليراد مبرور الوقت، عند الوفاء بأحد الشروط التالية: 

إن أداء اجملموعة ال يترتب عليه أي موجودات للمجموعة مع أي استخدامات بديلة، ويكون  (أ)
 . للمجموعة حق نافذ يف استالم دفعات لألداء املنجز حىت تارخيه

 ُيشكل أداء اجملموعة أو حيّسن األصل اخلاضع لسيطرة العميل عند إنشاء األصل أو حتسينه.  (ب)
 يستلم ويستهلك العميل يف نفس الوقت املزايا الناجتة عن أداء اجملموعة عند التنفيذ.  (ج)

 
استيفاء أحد الشروط أعاله، يتم االعتراف باإليراد عند الوفاء بالتزام  عندهابالنسبة اللتزامات األداء اليت ال يتم 

  األداء. 
تسليم البضائع أو اخلدمات املصرح هبا، ينتج عن ذلك أصل قائم على  خاللعند وفاء اجملموعة بالتزام أداء من 

لم من العميل قيمة اإليرادات املعترف العقد للمقابل املايل احملقق من األداء. عندما تتجاوز قيمة املقابل املايل املست
  هبا، ينشأ عن ذلك التزام العقد. 

 التالية قبل إثبات اإليرادات:  احملددةجيب تلبية معايري االعتراف 
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  )يتبع( إثبات اإليرادات 4-18
  بيع البضائع

املنتجات إىل العميل، ويكون للعميل السلطة التقديرية الكاملة على  تسليميتم يتم االعتراف باملبيعات عندما 
 منفذ وسعر البيع للمنتجات وعند عدم وجود التزامات غري مكتملة قد تؤثر على قبول العميل للمنتجات.

  مصاريف عمومية وإدارية 4-19
تتضمن املصاريف العمومية واإلدارية التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت ال تندرج حتديدًا ضمن تكلفة 

ملا تقرره املعايري احملاسبية املتعارف عليها. توّزع املخصصات بني املصاريف العمومية واإلدارية  وفقًااإليرادات 
 وتكلفة اإليرادات، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

  مصاريف بيع وتوزيع  4-20
تتألف مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي من التكاليف املتكبدة لتوزيع منتجات وخدمات اجملموعة 

 عمومية وإدارية. كمصاريفوإيراداهتا. ويتم تصنيف مجيع املصاريف األخرى 

  الزكاة  4-21
ألنظمة اهليئة العامة للزكاة والدخل يف اململكة العربية السعودية وعلى أساس  وفقًايتم رصد خمصص للزكاة 

قائمة الدخل الشامل املوحدة. ويف حال وجود أي فروق ناجتة  إىلاالستحقاق. يتم حتميل مصروف الزكاة 
 اليت يتم االنتهاء منها. السنةعن الربوط النهائية يتم تعديلها يف 

  توزيعات أرباح   4-22
االعتراف بتوزيعات األرباح املستحقة ملبالغ توزيعات األرباح املعلنة، واليت مت التصريح هبا بشكل مناسب  يتم

 وفقًاهناية فترة التقرير ولكن ال يتم توزيعها يف هناية فترة التقرير. و قبلومل تعد ختضع لتقدير اجملموعة، يف أو 
اعتماد التوزيع عندما تتم املوافقة عليه من قبل املسامهني. يتم لنظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، يتم 

 االعتراف باملبلغ املقابل مباشرة يف حقوق امللكية. 

  رحبية السهم 4-23
تعرض اجملموعة رحبية السهم األساسية واملخفضة، إن وجدت. يتم احتساب رحبية السهم األساسية بتقسيم 

لدى اجملموعة على املتوسط املرجح لعدد األسهم املشتركة  املشتركنياألرباح أو اخلسائر املنسوبة إىل املسامهني 
يتم حتديد رحبية السهم املخفضة، إن وجدت، ، واألسهم اخلاصة احملتفظ هبا، إن وجدت. والسنةالقائمة خالل 

عن طريق تعديل األرباح أو اخلسائر املنسوبة إىل املسامهني املشتركني واملتوسط املرجح لعدد األسهم العادية 
 لألسهم احملتفظ هبا، مقابل آثار مجيع األسهم العادية احملتملة املخفضة.  وفقًاالقائمة، واليت يتم تعديلها 
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  حتياطي نظاميا 4-24

ألحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية،  وفقًا. والنظاميةيستند االحتياطي النظامي إىل املتطلبات 
٪ من صايف الدخل املوحد السنوي إىل احتياطي نظامي إىل أن يعادل هذا االحتياطي 10فإن على الشركة جتنيب 

من رأس مال الشركة. إن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع. يتم حساب خمصص االحتياطي على أساس  30٪
 سنوي. 

  عقود اإلجيار  4-25
تصنف عقود اإلجيار اليت مل حيول فيها جزء جوهري من خماطر ومنافع امللكية إىل اجملموعة كعقود إجيار تشغيلية. 

عقود اإلجيار التشغيلية )بعد خصم أي حوافز تستلم من املؤجر( إىل قائمة  مبوجبيتم حتميل املدفوعات املقدمة 
 الدخل الشامل املوحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار فترة العقد.

  التقارير القطاعية  4-26
عنها قطاع التشغيل هو أحد مكونات اجملموعة الذي يشارك يف أنشطة أعمال قد يتحقق منها إيرادات ويتكبد 

مصروفات، مبا يف ذلك اإليرادات واملصاريف املتعلقة باملعامالت مع أي من مكونات اجملموعة األخرى. يتم 
التقرير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية املقدمة إىل املسؤول الرئيسي عن اختاذ 

  القرارات التشغيلية.
بشكل منفصل على األقل عندما يزيد جمموع اإليرادات عن  عنهاالتقرير مت اإلفصاح عن القطاعات املطلوب 

من الربح املبلغ  %10من إمجايل إيرادات اجملموعة، أو عندما يزيد املبلغ املطلق للربح أو اخلسارة عن  10٪
قطاعات عنه جلميع القطاعات جمتمعة )باستثناء القطاعات اليت ينشأ منها خسارة( واخلسارة املسجلة جلميع ال

من جمموع موجودات  %10جمتمعة )باستثناء القطاعات املنتجة للربح(، أو عندما يزيد جمموع املوجودات عن 
 اجملموعة.   

 
  ألول مرة للتقرير املاىلاملعايري الدولية تطبيق  -5

 اجملموعة قوائمها املالية كانت تعد، 2017ديسمرب  31بالنسبة للسنوات حىت ومبا يشمل السنة املنتهية يف 
يناير  1عليها يف اململكة العربية السعودية. واعتباًرا من  املتعارفاحملاسبة  ملعايري وفقًااألولية املوحدة املوجزة 
للمعايري الدولية  وفقًااملوجزة املوحدة األولية فصاعًدا، فإن اجملموعة سوف تقوم بإعداد القوائم املالية  2018

  . ىل املعتمدة ىف اململكة العربية السعوديةللتقرير املا
، وهو تاريخ حتّول اجملموعة إىل 2016 سبتمرب 5كما يف  االفتتاحيةوعليه، أعدت اجملموعة قائمة املركز املايل 

تقرير للمعايري الدولية لل وفقًاهلا موحدة اولية اجملموعة بإعداد قوائم مالية  وقامت. للتقرير املاىلاملعايري الدولية 
  .  الفترة املقابله هلامع بيانات مقارنة عن  2018مارس  31املنتهية يف  للفترة املايل

 .4احملاسبية املبينة يف اإليضاح  للسياسات وفقًا املوجزة املوحدة األوليةمت إعداد القوائم 
  



 شركة ثوب األصيل
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
 املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك( )مجيع
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 "التسويات" 1رقم  للتقرير املاىلاملعيار الدويل  -6
 2016 سبتمرب 5تسوية قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  6-1
معايري الصادرة لل وفقًا  

عن اهليئة السعودية 
للمحاسبني القانونيني 

سبتمرب  5 كما يف
2016 

  
 معايريلل وفقًا

للتقرير الدولية 
 كما يف املايل

 إعادة تصنيف آثار التحول  إيضاحات   2016سبتمرب  5
      املوجودات

      موجودات غري متداولة
 3.565.311 (219.372) - 3.784.683  ممتلكات ومعدات

 219.372 219.372 - -  موجودات غري ملموسة
 3.784.683 - - 3.784.683  جمموع املوجودات غري املتداولة

      املوجودات املتداولة
 113.088.027 - 232.205 112.855.822 1-8-6 املخزون

 133.069.731 - - 133.069.731  مدينة جتارية وأخرىذمم 
 16.197.658 - - 16.197.658  مبالغ مدفوعة مقدما

 784.634 - - 784.634  مطلوب من أطراف ذات عالقة
 142.715.653 - - 142.715.653  النقد وما يعادله

 405.855.703 - 232.205 405.623.498  جمموع املوجودات املتداولة
 409.640.386 - 232.205 409.408.181  جمموع املوجودات

      املسامهنيحقوق 
 50.000.000 - - 50.000.000  رأس املال

 100.000.000 - - 100.000.000  مسامهة إضافية يف رأس املال
 25.000.000 - - 25.000.000  احتياطي نظامي

 404.298 - - 404.298  احتياطي عام
 148.677.375 - 555.172  148.122.203 6-6 أرباح مبقاة

 324.081.673 - 555.172 323.526.501  املسامهنيجمموع حقوق 
      املطلوبات

      مطلوبات غري متداولة
 9.020.807 - (322.967) 9.343.774 2-8-6و 1 مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
 9.020.807 - (322.967) 9.343.774  جمموع املطلوبات غري املتداولة

      مطلوبات متداولة
 511.601 - - 511.601  ذمم دائنة جتارية وأخرى

 58.627.430 - - 58.627.430  مطلوب إىل أطراف ذات عالقة
مصروفات مستحقة ومطلوبات 

 3.322.090 - - 3.322.090  متداولة أخرى
 14.076.785 - - 14.076.785  خمصص الزكاة

 76.537.906 - - 76.537.906  املطلوبات املتداولةجمموع 
 85.558.713 - (322.967) 85.881.680  جمموع املطلوبات

 409.640.386 - 232.205 409.408.181  و املطلوبات  جمموع حقوق املسامهني
  



 شركة ثوب األصيل
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
 املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك( )مجيع
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 "التسويات" )يتبع( 1املعيار الدويل للتقرير املايل رقم   -6
  2017ديسمرب  31املايل املوحدة كما يف تسوية قائمة املركز  6-2

     املسامهنيحقوق 
 150.000.000 - 150.000.000  رأس املال

 162.202.345 (1.023.068) 163.225.413 2-8-6 احتياطات اخرى
 36.372.111 - 36.372.111  احتياطي نظامي

 404.298 - 404.298  احتياطي عام
 192.159.123 1.687.921 190.471.202 7-6 أرباح مبقاة

 541.137.877 664.853 540.473.024  املسامهنيجمموع حقوق 
     املطلوبات

     مطلوبات غري متداولة
 10.693.464 (184.793) 10.878.257 2-8-6 مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
 10.693.464 (184.793) 10.878.257  جمموع املطلوبات غري املتداولة

     مطلوبات متداولة
 2.679.684 - 2.679.684  ذمم دائنة جتارية وأخرى

 12.032.007 - 12.032.007  مطلوب إىل أطراف ذات عالقة
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 

 7.810.546 - 7.810.546  أخرى
 12.857.131 - 12.857.131  خمصص الزكاة

 35.379.368 - 35.379.368  جمموع املطلوبات املتداولة
 46.072.832 (184.793) 46.257.625  جمموع املطلوبات

 587.210.709 480.060 586.730.649  و املطلوبات موع حقوق املسامهنيجم

 
 

معايري الصادرة عن لل وفقًا
اهليئة السعودية للمحاسبني 

  يفالقانونيني كما 
معايري الدولية لل وفقًا

 كما يف للتقرير املايل
 2017ديسمرب  31 آثار التحول  2017ديسمرب  31 إيضاحات 

     املوجودات
     موجودات غري متداولة

 6.610.764 - 6.610.764  ومعدات ممتلكات
 1.215.226 - 1.215.226  موجودات غري ملموسة

 5.062.500 - 5.062.500  مدفوعات مقدمة طويلة األجل
 12.888.490 - 12.888.490  جمموع املوجودات غري املتداولة

     املوجودات املتداولة
 255.550.310 480.060 255.070.250 1-8-6 املخزون

 167.053.008 - 167.053.008  مدينة جتارية وأخرى ذمم
 28.181.996 - 28.181.996  مبالغ مدفوعة مقدما

 123.536.905 - 123.536.905  النقد وما يعادله
 574.322.219 480.060 573.842.159  جمموع املوجودات املتداولة

 587.210.709 480.060 586.730.649  جمموع املوجودات



 شركة ثوب األصيل
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
 املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك( )مجيع
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 "التسويات" )يتبع( 1املعيار الدويل للتقرير املايل رقم  -6
  2017ديسمرب  31حىت  2016سبتمرب  5من املوحدة للفترة  الشامل تسوية قائمة الدخل   6-3

 إيضاحات  

الصادرة عن  للمعايري وفقًا 
اهليئة السعودية للمحاسبني 

 5 من القانونيني للفترة
 31 حىت 2016سبتمرب 

 أثر التحول 2017 ديسمرب

للتقرير لمعايري الدولية وفقًا ل
 5من  للفترة املاىل
 31حىت  2016سبتمرب

 0172ديسمرب 
 569.525.126 - 569.525.126   املبيعات

 (352.265.741) (917.845) (351.347.896)  1-8-6 تكلفة املبيعات
 217.259.385 (917.845) 218.177.230   إمجايل الربح

      
 (32.033.483) 1.096.334 (33.129.817)  2-8-6 مصاريف عمومية وإدارية

 (64.533.144) 1.531.239 (66.064.383)  1-8-6 مصروفات بيع وتوزيع
 120.692.758 1.709.728 118.983.030   الربح التشغيلي

      
 7.082.497 (671.081) 7.753.578  3-8-6 إيرادات أخرى 

 127.775.255 1.038.647 126.736.608   ربح الفترة قبل الزكاة
      

 (13.015.498) - (13.015.498)   مصروف الزكاة 
 114.759.757 1.038.647 113.721.110   الفترةربح 

      
      الدخل الشامل اآلخر: 

إعادة قياس التزامات منافع 
  املوظفني

 
- (211.440) (211.440) 

 114.548.317 827.207 113.721.110   للفترةجمموع الدخل الشامل 



 شركة ثوب األصيل
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
 املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك( )مجيع
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 "التسويات" )يتبع( 1املعيار الدويل للتقرير املايل رقم   -6
  2017 سبتمرب 30حىت  2016سبتمرب  5من للفترة األولية املوحدة  الشامل املوجزة تسوية قائمة الدخل 6-4

 إيضاحات  

الصادرة  للمعايري وفقًا 
عن اهليئة السعودية 

للمحاسبني القانونيني 
سبتمرب  5 للفترة من
 30 حىت 2016
 تصنيفإعادة  آثار التحول 2017 سبتمرب

الدولية لمعايري وفقًا ل
 5للفترة من  للتقرير املاىل

 30حىت  2016سبتمرب 
 2017 سبتمرب

 465.053.267 (2.098.490) - 467.151.757   املبيعات
 (283.381.958) 733.710 (688.383) (283.427.285)  1-8-6 تكلفة املبيعات
 309.671.181 (780.364.1) (383.688) 472.724.183   إمجايل الربح 

       
 (755.542.19) 967.475.4 250.822 (972.840.24)  2-8-6 مصاريف عمومية وإدارية

 (988.209.48) (419.104.3) 429.148.1 (998.253.46)  1-8-6 مصروفات بيع وتوزيع
 566.918.113 768.6 296.282.1 502.629.112   الربح التشغيلي 

       
 110.613.4 (768.6) (311.503) 189.123.5  3-8-6 إيرادات أخرى

 676.531.118 - 598.778 691.752.117   ربح الفترة قبل الزكاة
       

 (793.646.5) - - (793.646.5)   مصروف الزكاة 
 883.884.112 - 985.778 898.105.112    الفترةربح 

  الدخل الشامل اآلخر: 
 

  
  

إعادة قياس التزامات منافع 
  املوظفني

 
- (580.158) - (580.158) 

 303.726.112 - 405.620 898.105.112   لفترةلجمموع الدخل الشامل 
  



 شركة ثوب األصيل
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
 املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك( )مجيع
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 "التسويات" )يتبع( 1املعيار الدويل للتقرير املايل رقم   -6
 2017 سبتمرب 30حىت  2017 يوليو 1للفترة من األولية املوحدة  الشامل املوجزة تسوية قائمة الدخل 6-5

 

 إيضاحات  

الصادرة  للمعايري وفقًا 
عن اهليئة السعودية 

للمحاسبني القانونيني 
 يوليو 1 للفترة من

 سبتمرب 30 حىت
 تصنيفإعادة  آثار التحول 2017

الدولية لمعايري وفقًا ل
للفترة من  للتقرير املاىل

 30حىت  يوليو 1
 2017 سبتمرب

 66.374.887 (733.710) - 67.108.597   املبيعات
 (41.903.607) 733.710 (229.461) (42.407.856)  1-8-6 تكلفة املبيعات
 280.471.24 - (229.461) 741.700.24   إمجايل الربح 

       
 (193.010.5) 870.373.1 082.274 (983.657.6)  2-8-6 مصاريف عمومية وإدارية

 (852.573.9) (056.365.1) 382.810 (606.591.8)  1-8-6 مصروفات بيع وتوزيع
 235.887.9 265.8 1427.43 152.451.9   الربح التشغيلي 

       
 093.182 (265.8) (167.770) 731.358  3-8-6 إيرادات أخرى

 454.069.10 - 1259.66 883.809.9   ربح الفترة قبل الزكاة
       

 (000.800.1) - - (000.800.1)   مصروف الزكاة 
 454.269.8 - 1259.66 883.009.8    الفترةربح 

  الدخل الشامل اآلخر: 
 

  
  

إعادة قياس التزامات منافع 
  املوظفني

 
- (52.860) - (52.860) 

 468.216.8 - .180206 883.009.8   للفترةجمموع الدخل الشامل 
 



 شركة ثوب األصيل
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
 املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك( )مجيع
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 "التسويات" )يتبع( 1املعيار الدويل للتقرير املايل رقم   -6
  2016سبتمرب  5كما يف  املسامهنيحقوق  6-6

 
 رأس املال إيضاح 

مسامهة إضافية يف 
 اجملموع أرباح مبقاة حتياطي عاما حتياطي نظاميا رأس املال

املعايري الصادرة عن اهليئة 
 السعودية للمحاسبني

 
50.000.000 100.000.000 25.000.000 404.298 148.122.203 323.526.501 

        
 232.205 232.205 - - - - 1-8-6 التكاليف املؤهلة للرمسلة

 322.967 322.967 - - - - 2-8-6 التقييم االكتواري
  - - - - 555.172 555.172 

 لمعايريل وفقًاالرصيد 
 للتقرير املايلالدولية   

 
50.000.000 100.000.000 25.000.000 404.298 148.677.375 324.081.673 

 
  



 شركة ثوب األصيل
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
 املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك( )مجيع
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 "التسويات" )يتبع( 1املعيار الدويل للتقرير املايل رقم  -6
 2017ديسمرب  31كما يف  املسامهنيحقوق  6-7
 أرباح مبقاة حتياطي عاما حتياطي نظاميا حتياطيات اخريإ رأس املال إيضاح 

الدخل الشامل 
 اجملموع اآلخر

املعايري الصادرة عن 
اهليئة السعودية 

 للمحاسبني
 

150.000.000 163.225.413 36.372.111 404.298 190.471.202 - 540.473.024 
         

 480.060 - 480.060 - - - - 1-8-6 التكاليف املؤهلة للرمسلة
 184.793 (211.440) 1.419.301 - - (1.023.068) - 2-8-6 التقييم االكتواري

  - (1.023.068) - - 1.899.361 (211.440) 664.853 
 لمعايريل وفقًاالرصيد 

 للتقرير املايلالدولية   
 

150.000.000 162.202.345 36.372.111 404.298 192.370.563 (211.440) 541.137.877 
 



 شركة ثوب األصيل
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
 املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك( )مجيع
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 "التسويات" )يتبع( 1رقم  تقرير املايلاملعيار الدويل لل 6-8
  التكاليف القابله للرمسلة   6-8-1

سعار اجلمارك والضرائب غري أو" فإن تكلفة شراء املخزون تتمثل ىف سعر الشراء 2طبقا للمعيار الدوىل رقم "
و أبعملية شراء البضائع اجلاهزة  خرى مرتطبة ارتباطا مباشرًاأتكاليف  أيستردة ومصاريف النقل والتحميل وامل

صاريف النقل والىت تتكبد ىف نقل املخزون من املخازن مبعض املصاريف األخرى ك .و اخلدماتأاملواد اخلام 
بنقل البضاعة ملكاهنا وحالتها احلاليه مل يكن يتم اإلعتراف هبا  ىل خمازن الفروع واملرتبطة ارتباطا مباشرًاإالرئيسية 

 .كجزء من تكلفة املخزون
 

املصاريف واخلاصة باملخزون الغري مباع رت اجملموعة حتميل تلك املعايري الدولية للمرة األوىل قرىف تاريخ تطبيق 
ريال سعودى  232.205ىل زيادة املخزون بقيمة إدى أ األمر الذىعلى تكلفة املخزون  2016سبتمرب  5كما ىف 
 .املبقاةرباح لأل ول املدةأد رصي ىفزيادة  مقابل 2016سبتمرب  5كما ىف 

 
 480.060ىل زيادة ىف املخزون بقيمة إدى أمما  2017ديسمرب  31 قامت اجملموعة بتطبيق نفس املعاجلة كما ىف

 املبقاة.ريال سعودى وما يقابله زيادة ىف رصيد األرباح 

  تقييم اخلبري اإلكتوارى    6-8-2
املستحقة بالقيمة احلالية مكافأة هناية اخلدمة طبقا للهيئة السعودية للمحاسبني القانونني يتم احتساب مطلوبات 

" فإنه يتم احتساب صاىف التزام اجملموعة 19للموظف ىف تاريخ اعداد قائمة املركز املاىل. طبقا للمعيار الدوىل رقم "
فيما يتعلق خبطط املنافع احملددة بشكل منفصل لكل خطة على حدة من خالل تقدير مبلغ املنافع املستقبلي الذي 

 لسابقة، مع خصم هذا املبلغ وخصم القيمة العادلة ملوجودات الربامج.اكتسبه املوظفون يف الفترات احلالية وا
 

 كما يلى: مؤهل اكتواريمن قبل خبري مت احتساب التزام املنافع احملددة 
 

ىف  اخنفاضىل إدى أمما  حملددة من قبل خبري اكتواري مؤهلاملنافع ا التزاممت احتساب  2016سبتمرب 5كما ىف 
 .2016سبتمرب  5كما ىف  املبقاةىف رصيد األرباح زيادة ريال سعودى  مقابل  (322.967) املطلوبات بقيمة

 
ىف  زيادةىل إدى أمما  من قبل خبري اكتواري مؤهل مت احتساب التزام املنافع احملددة 2017ديسمرب  31كما ىف 

ريال سعودى  1.096.334بقيمة  املبقاةزيادة ىف األرباح يقابلها  ريال سعودى 138.174  املطلوبات بقيمة
 ريال سعودى (1.023.068واخنفاض يف االحتياطات االخري )قيمة شركة اجلديعي عند االندماج( بقيمة )

 ريال سعودى (211.440)ىف الدخل الشامل الآلخر بقيمة بقيمة واخنفاض 

   من املوردين املمنوحاخلصم    6-8-3
عادة إمت  2017ديسمرب  31املنتهية ىف  مت منحا للمجموعة من قبل املوردين خالل الفترة بعض اخلصومات الىت

 بتلك اخلصوماتعة املتعلقة لبيع كامل البضا نظرًا املباعة عةالبضاىل بند تكلفة إتبويبها من بند اإليرادات األخرى 
   .2017خالل عام 
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  ممتلكات ومعدات -7
 أجهزة حاسب آيل سيارات مباين 

أثاث ومعدات 
  اجملموع مكتبية

     التكلفة
 455.471.21 407.410.8 045.179.2 399.177.9 758.703.1 2018يناير  1

 015.324 369.201 672.70 650.51 - الفترة إضافات
 (197.467) - (397.5) (800.461) - خالل الفترةاستبعادات 

 372.328.21 100.612.8 725.244.2 789.767.8 758.703.1 2018 سبتمرب 30
      

      االستهالك املتراكم
 079.860.14 25.530.64 1.808.764 6.511.907 1.009.477 2018يناير  1

 189.966.1 534.719 410.140 612.068.1 335.38 احملمَّل للفترة
 (539.436) - (099.2) (440.434) - استبعادات خالل الفترة

 214.391.16 617.250.6 075.947.1 079.146.7 812.047.1 2018 سبتمرب 30
      

      صايف القيمة الدفترية
 023.937.4 492.361.2 650.297 710.621.1 946.655 2018 سبتمرب 30
 6.610.764 52.879.76 686.037 032.62.66 1694.28 2017ديسمرب  31

 

 أجهزة حاسب آيل سيارات مباين 
أثاث ومعدات 

 اجملموع  مكتبية
      التكلفة

 13.620.701  3.139.661 1.031.371 7.745.911 1.703.758 2016 سبتمرب 5
رصيد مرحل نتيجة 

 5.426.066 1.068.105 2.025.014 - اندماج شركة اجلديعي
 

8.519.185 
 .3563.145  1.363.921    .264132 1.649.000 - الفترة إضافات

 (3.813.895)  (1.519.241) (52.668) (2.241.986) - خالل الفترةاستبعادات 
 .45521.471  8.410.407 .0452.179 9.177.939 1.703.758 2017ديسمرب  31
       

       االستهالك املتراكم
 10.055.390  2.752.853 829.744 5.530.897 941.896 2016سبتمرب  5

رصيد مرحل نتيجة 
 5.428.389  3.402.112 754.391 1.271.886 - اندماج شركة اجلديعي

 2.932.032  894.913 277.297 1.692.241 67.581 للفترةاحملمَّل 
 (3.555.021)  (1.519.236) (668.25) (711.31.98) - خالل الفترةاستبعادات 

 14.860.790  .6425.530 764.81.80 907.16.51 1.009.477 2017ديسمرب  31
       

       القيمة الدفتريةصايف 
 .4766.610  2.879.765 686.037 032.62.66 694.281 2017ديسمرب  31

 311.565.3  808.386 627.201 014.215.2 761.862 2016سبتمرب  5
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   موجودات غري ملموسة -8
 سبتمرب 30

2018 
ديسمرب  31 

2017 
 سبتمرب 5 

2016 
      التكلفة
 424.532  637.673  2.166.853 ول الفترةأرصيد 

 -  909.604  - لألقمشة رصيد مرحل نتيجة اندماج شركة اجلديعي
 213.141  619.576  1.100 إضافات الفترة

 637.673  2.166.853  2.167.953 خر الفترةآالتكلفة يف 
      

      إطفاء
 415.005  418.301  951.627 ول الفترةأرصيد 

 رصيد مرحل نتيجة اندماج شركة اجلديعي
 - لألقمشة  

 
418.197 

 
- 

 3.296  115.129  126.632 علي الفترةل احملّم
 418.301  951.627  1.078.259 خر الفترةآ

      
      صايف القيمة الدفترية

 219.372  1.215.226  694.089.1 خر الفترةآ
 

 .ورخص برجمياتتتألف املوجودات غري امللموسة بشكل رئيسي من تكلفة تنفيذ 

 املخزون -9

 
 سبتمرب 30
 2018 

ديسمرب  31 
2017 

 سبتمرب 5 
2016 

 116.323.819  243.904.049  231.267.150 بضائع جاهزة
 -  13.568.040  8.493.837 بضاعة أمانة

 (3.235.792)  (1.921.779)  (1.646.909) املخزون املتقادمناقصًا: خمصص 
 238.114.078  255.550.310  113.088.027 
 

   احلركة يف خمصص املخزون املتقادم على النحو التايل:
 سبتمرب 30

2018 
ديسمرب  31 

2017 
 سبتمرب 5 

2016 
      

 3.235.792  3.235.792  1.921.779 الفترة  رصيد أول
 -  (1.455.570)  (274.870) رد خمصص هبوط اسعار بضائع

 رصيد مرحل نتيجة اندماج شركة اجلديعي
 - لألقمشة  

 
141.557 

 
- 

 3.235.792  1.921.779  1.646.909 رصيد أخر الفترة
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 ذمم مدينة جتارية وأخرى -10
 2016سبتمرب  5  2017ديسمرب  31  2018 سبتمرب 30 

 139.469.731  174.396.148  149.209.793 ذمم مدينة جتارية وأخرى 
 (6.400.000)  (9.738.779)  (13.040.222) : خمصص حسابات مشكوك يف حتصيلهاخيصم

 -  2.395.639  3.648.328 شيكات حتت التحصيل
 133.069.731  167.053.008  139.817.899 ذمم مدينة جتارية، بالصايف

 املشكوك يف حتصيلها هي كما يلي:إن حركة خمصص الديون 
 

 2016سبتمرب  5  2017ديسمرب  31  2018 سبتمرب 30
 4.000.000  6.400.000  9.738.779 رصيد اول الفترة

 رصيد مرحل نتيجة اندماج شركة اجلديعي
 - لألقمشة  

 
3.591.395 

 
- 

 2.400.000  4.190.505  3.460.153 املكون خالل الفترة
 -  (4.443.121)  (158.710) املستخدم خالل الفترة

 6.400.000  9.738.779  13.040.222 رصيد اخر الفترة

  عالقة  ذوىمعامالت مع أطراف  -11
  املعامالت مع موظفى اإلدارة الرئيسيني: -أ

 يوضح اجلدول التاىل تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيني:
 

 2016سبتمرب  5  2017ديسمرب  31  2018 سبتمرب 30 
 543.306  2.021.687  881.113.1 منافع موظفني قصرية األجل

 355.207  408.351  885.516 هناية اخلدمة ةأمكاف
 23.162  78.502  505.216 التزامات منافع املوظفني 

 503.614.2  2.508.540  921.675 

 املعامالت مع املسامهني  -ب
 2017ديسمرب  31  2018سبتمرب  30  طبيعة املعامالت 

 3.357.800  792.741.1  اجيارات املسامهني
 12.125.000  7.562.619  مبيعات 

 عالقة  ذوىىل أطراف إمطلوب    -ج
 2016سبتمرب  5  2017ديسمرب  31  2018 سبتمرب 30 

 57.856.886  12.032.007  - حساب املسامهني
 770.544  -  - قبل اإلندماج( لألقمشة )ما يشركة اجلديع

 58.627.430  12.032.007  - مجايلاإل
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 النقد وما يعادله -12

 
 سبتمرب 30
 2018 

 ديسمرب 31 
 2017 

 سبتمرب 5 
 2016 

 141.150.379  122.164.817  919.501.145 أرصدة لدى البنك
 1.565.274  1.372.088  869.809.3 نقد يف الصندوق

 142.715.653  123.536.905  788.311.149 اجملموع

  ىات مستحقة و مطلوبات متداولة أخرمصروف -13

 
 سبتمرب 30
 2018 

 ديسمرب 31 
 2017 

 سبتمرب 5 
 2016 

 -  4.270.177   1.489.896 إجيارات مستحقة
 153.645  617.053  1.058.494 رواتب مستحقة

 361.842  1.095.384   794.880 عموالت مستحقة
 -  998.444  626.671 دفعات مقدمة من عمالء

 -  -   625.524 ضريبة القيمة املضافة على املبيعات
 2.806.603  829.488   15.180 ىخرأ

 645.610.4  7.810.546  3.322.090 

 زكاة مستحقة -14
م إىل اهليئة العامة للزكاة والدخل وسداد الزكاة املستحقة مبوجبها  2017مت تقدمي إقرارات الزكاة حىت عام 

 25اهليئة، كما حصلت الشركة على شهادة الزكاة والدخل صاحلة حىت  وال تزال الشركة بانتظار ربوط
 م.2019بريل إ 30هـ املوافق 1440شعبان 

 
  كالتايل: للفترةاحلركة يف خمصص الزكاة للمجموعة 

 2017ديسمرب  31  2018 سبتمرب 30 
 18.025.318  12.857.131 ول الفترةأرصيد 

 13.268.707  8.679.618 ل على الفترةاحملّم
 (237.610)  - تعديالت عن فترات سابقة
 (18.199.284)  (12.627.222) املبالغ املدفوعة خالل الفترة

   12.857.131  8.909.527 هناية الفترةرصيد 
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  منافع املوظفني -15
 خطة املنافع احملددة -هناية اخلدمة للموظفني  أةمكاف

تطبق اجملموعة خطة منافع حمددة تتوافق مع متطلبات قانون العمل يف اململكة العربية السعودية للشركة 
املسددة عند هناية اخلدمة مبوجب اخلطة على أساس رواتب  املبالغ احتسابوشركتها التابعة املعنية. يتم 

هناية خدماهتم، كما هو موضح  وبدالت املوظفني األخرية وعدد سنوات خدماهتم املتراكمة كما يف تاريخ
يف قانون العمل يف اململكة العربية السعودية. إن خطط مكافآت هناية اخلدمة للموظفني هي خطط غري ممولة 

 ويتم استيفاء التزامات سداد املكافآت عند استحقاقها.
 

 املدرجة يف قائمة املركز املايل املوجزة املوحدة األولية.املبالغ 
واحلركات يف صايف التزام األولية املوحدة املوجزة فيما يلي املبالغ اليت مت االعتراف هبا يف قائمة املركز املايل 

  :الفترةاملنافع احملددة على مدار 
 2017ديسمرب  31  2018سبتمرب  30 

 12.930.499  10.693.464 فترةرصيد اول ال
 1.358.577  964.121 تكلفة اخلدمة احلالية

 375.871  234.854 مصروف فائدة
 1.734.448  1.198.975 جمموع املبلغ املعترف به ضمن الربح أو اخلسارة

    إعادة القياس
 (31.039)  (149.579) من التغري يف االفتراضات املالية )أرباح(
 2.623.321  (233.305) اخلربة التغري ىف خسائر )أرباح(

 2.592.282  (884.382) الدخل الشامل اآلخرجمموع املبلغ املعترف به يف 
 (6.563.765)  (928.750) املدفوع خالل الفترة

 10.693.464  129.257.10 فترةرصيد هناية ال
 

 االفتراضات االكتوارية اهلامة
 فيما يلي االفتراضات االكتوارية اهلامة:

 2018  2017 
 ٪2.85  ٪3.85 معدل اخلصم

   ٪1.50  ٪1.50 الرواتب زيادةمعدل 
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 )يتبع( منافع املوظفني  -15
 حتليل احلساسية

  للتغريات يف االفتراضات الرئيسية املرجحة: احملددةفيما يلي حساسية التزام املنافع 
8201 

  
 

 النقص
 

 
 

 الزيادة
 

 
           ٪  ريال سعودي  ٪  ريال سعودي  احلركة 

 (٪2.59)  (266.113)  ٪2.74  281.338  ٪0.5 معدل اخلصم
 ٪1.47  151.202  (٪1.41)  (144.546)  ٪0.5 الرواتب زيادة

 
2017 

  

 

 النقص

 

 

 

 الزيادة

 

 
           ٪  ريال سعودي  ٪  ريال سعودي  احلركة 

 (٪3.69)  (394.324)  ٪3.96  423.617  ٪0.5 معدل اخلصم
  ٪2.22  237.750  (٪2.10)  (224.908)  ٪0.5 الرواتب ادةيز

تستند حتليالت احلساسية املذكورة أعاله إىل التغري يف أي افتراض مع بقاء مجيع االفتراضات األخرى ثابتة. 
  ، وقد تكون التغريات يف بعض االفتراضات مترابطة. ذلكويف الواقع، ليس من املرجح حدوث 
اجلوهرية، فإن نفس الطريقة )القيمة  إىل االفتراضات االكتوارية احملددةوعند حساب حساسية التزام املنافع 

املشمولة بالتقرير(  الفترةاحلالية اللتزام املنافع احملددة اليت حتسب بطريقة الوحدة اإلضافية امُلقّدرة يف هناية 
. األولية املوحدة املوجزة قد مت تطبيقها عند حساب التزام املنافع احملددة املعترف به يف قائمة املركز املايل

  السابقة.  بالفترةنواع االفتراضات املستخدمة يف إعداد حتليل احلساسية مل تتغري مقارنة طرق وأ
  أثر خطة املنافع احملددة على التدفقات النقدية املستقبلية للمنشأة

املتوقع اللتزام املنافع احملددة  األستحقاقسنة. وحتليل  5.33احملددة  املنافعتبلغ مدة املتوسط املرجح اللتزام 
 غري املخصومة كما يلي:

 2018 
2019 213.097.1 
2020 830.008.3 
2021 834.484.1 
 653.471.8 وما بعدها 2022
 530.062.14 اجملموع
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  رأس املال -16
 علي 2018يوليو  4غري العادية بتاريخ  العامةخالل انعقاد اجلمعية  املوافقة متت 2018يوليو  4بتاريخ 

مليون ريال سعودي بنسبة  300مليون ريال إىل  150توصية جملس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من 
مليون سهم ، وذلك عن طريق  30مليون سهم إىل  15لريتفع عدد أسهم الشركة من  ٪100زيادة قدرها 

حقية للمسامهني املقيدين يف سجل مسامهي الشركة لدى منح سهم جماين مقابل كل سهم على أن تكون األ
شركة مركز إيداع األوراق املالية )مركز اإليداع( يف هناية ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية غري 

وحتويل مبلغ  ريال من بند األرباح املبقاة 30.000.000حتويل مبلغ  و ذلك من خاللالعادية ، 
 ،ريال من بند احتياطيات أخرى 119.595.702وحتويل مبلغ  االحتياطي العامريال من بند  404.298

سعودي موزعة على  ريال ونيمل 300م مبلغ  2018 سبتمرب 30يف  كمافقد بلغ رأس مال الشركة هيوعل
 .مهسعودي للس ريال 10 مةبقي مهس ونيمل 30

 
  حتياطي نظاميا -17

من صايف أرباحها للسنة إىل  ٪10الشركات السعودي أن تقوم الشركات بتجنيب ما نسبته  يتطلب نظام
من رأس مال الشركة. ميثل ذلك الرصيد املبالغ  ٪30االحتياطي النظامي حىت يساوي ذلك االحتياطي 

 احملّولة من صايف األرباح خالل الفترات السابقة.
 

   توزيعات األرباح -18
املسامهني خالل إنعقاد اجلمعية  من قبليتم تسجيل توزيعات األرباح النهائية يف الفترة اليت يتم اعتمادها 

 .العامة
مليون  60متت املوافقة من قبل اجلمعية العامة على توصية جملس اإلدارة بتوزيع  2018مايو  27بتاريخ 

 10 صرف األرباح بتاريخ ، و مت2017ديسمرب  31 ريال كارباح على املسامهني عن الفترة املنتهية ىف
 30قترح جملس اإلدارة توزيع أرباح نقدية قدرها ا 2018أكتوبر  28بتاريخ  كذلك .م2018يونيو 

إن هذه التوزيعات ختضع ، م 2018مليون ريال سعودى على مسامهي الشركة عن النصف األول من العام 
 .العامةللموافقة النهائية من قبل املسامهني خالل إنعقاد اجلمعية 

  معلومات القطاعات -19
لقطاعات األعمال. ُتعامل اإلدارة عمليات هذه القطاعات بشكل منفصل  وفقًاتدير اجملموعة عملياهتا 

بشكل رئيسي يف املنسوجات واألثواب حيث  الشركةبغرض املراقبة واختاذ القرارت وتقييم األداء. تتاجر 
الشركة يف اململكة  كافة قطاعات أعمالتتم مجيع العمليات التجارية يف اململكة العربية السعودية. تقع 

  العربية السعودية.
 2018 سبتمرب 30حيت  يوليو 1الفترة من  

 شهر(أ)ثالثة 
 2017 سبتمرب 30حيت  يوليو 1الفترة من  

 شهر(أ)ثالثة 
 اإلمجايل منسوجات أثواب  اإلمجايل منسوجات أثواب 
 67.553.758 12.175.485 55.378.273  61.308.414 10.653.316 50.655.098 مبيعات القطاع

املبيعات املتبادلة بني 
 (1.178.871) - (1.178.871)  (114.089) - (114.089) القطاعات

مجاىل املبيعات لعمالء إ
 66.374.887 12.175.485 54.199.402  61.194.325 10.653.316 50.541.009 خارجيني
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  توقيت االعتراف باإليراد
 2018 سبتمرب 30حيت  يوليو 1الفترة من  

 شهر(أثالثة )
 2017 سبتمرب 30حيت  يوليو 1الفترة من  

 شهر(أثالثة )
 اإلمجايل منسوجات أثواب  اإلمجايل منسوجات أثواب 

 66.374.887 12.175.485 54.199.402  61.194.325 10.653.316 50.541.009 عند نقطة معينة
 - - -  - - - مبرور الوقت

 66.374.887 12.175.485 54.199.402  61.194.325 10.653.316 50.541.009 ربح القطاع إمجايل
 

 2018 سبتمرب 30حيت  يناير 1الفترة من  
 شهر(أ تسعة)

 2017 سبتمرب 30 حيت 2016سبتمرب  5الفترة من  
 و ستة و عشرون يوم( )اثنا عشر شهرًا

 اإلمجايل منسوجات أثواب  اإلمجايل منسوجات أثواب 
 466.232.138 69.748.601 396.483.537  301.276.762 66.557.320 234.719.442 مبيعات القطاع

املبيعات املتبادلة بني 
 (1.178.871) - (1.178.871)  (4.251) - (4.251) القطاعات

إمجاىل املبيعات لعمالء 
 465.053.267 69.748.601 395.304.666  301.272.511 66.557.320 234.715.191 خارجيني

 
 توقيت االعتراف باإليراد

 2018سبتمرب  30يناير حيت  1الفترة من  
  )تسعة أشهر(

 2017سبتمرب  30حيت  2016سبتمرب  5الفترة من 
 عشرون يوم()اثنا عشر شهرًا و ستة و 

 اإلمجايل منسوجات أثواب  اإلمجايل منسوجات أثواب 
 465.053.267 69.748.601 395.304.666  301.272.511 66.557.320 234.715.191 عند نقطة معينة

 - - -  - - - مبرور الوقت
 465.053.267 69.748.601 395.304.666  301.272.511 66.557.320 234.715.191 ربح القطاع إمجايل

 
  القطاع موجوداتمجايل إ

 اإلمجايل قيود استبعاد قطاع األقمشة قطاع األثواب 
 563.741.188 (65.091.502) 98.748.527 530.084.163 م2018 سبتمرب 30
 587.210.709 (104.571.795) 131.088.265 560.694.239 م2017ديسمرب  31

 
  القطاع مطلوباتإمجايل 

 اإلمجايل قيود استبعاد قطاع األقمشة قطاع األثواب 
 727.402.54 (160.626.64) 794.794.75 016.233.76 م2018 سبتمرب 30
 46.072.832 (99.098.497) 115.862.021 29.309.308 م2017ديسمرب  31

 
  رحبية السهم -20

 30على  2017و 2018سبتمرب 30الدخل للفترات املنتهية يف صايف مت احتساب رحبية السهم بقسمة 
   .مليون سهم
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  اإليرادات -21
 حتقق اجملموعة األنواع التالية من اإليرادات

 حىت يوليو 1الفترة من  
 2018 سبتمرب 30

 حىت يوليو 1الفترة من  
 2017 سبتمرب 30 

 حىت يناير 1الفترة من  
 2018 سبتمرب 30

سبتمرب  5الفترة من  
 حىت 2016

 2017 سبتمرب 30 

 )ثالثة أشهر( 
 

 )ثالثة أشهر (
 

 أشهر( تسعة)
اثنا عشر شهرًا و ستة ) 

 (و عشرون يوم
 585.064.544  897.934.323  88.469.855  917.877.70 املبيعات

 (75.290.762)  (298.209.6)  (19.119.740)  (283.189.5) خصم نقدي
 (44.720.515)  (169.453.16)  (2.975.228)  (309.494.4) مردودات املبيعات

 325.194.61  66.374.887  511.272.301  465.053.267 
 

 مصاريف عمومية وإدارية -22

 حىت يوليو 1الفترة من  
 2018 سبتمرب 30

 حىت يوليو 1الفترة من  
 2017 سبتمرب 30 

 حىت يناير 1الفترة من  
 2018 سبتمرب 30

سبتمرب  5الفترة من  
 حىت 2016

 2017 سبتمرب 30 

 )ثالثة أشهر( 
 

 )ثالثة أشهر (
 

 )تسعة أشهر(
اثنا عشر شهرًا و ستة ) 

 (و عشرون يوم
 9.149.406  9.789.349  2.192.503  2.474.876 رواتب ومزايا موظفني

خرى أمصروفات 
 742.541 للعاملني

 
634.552 

 
1.946.832 

 
1.621.323 

 3.003.315   1.611.764  883.073  583.132 إجيار
 1.619.540   1.337.244  407.453  416.768 استهالك

مطبوعات و نظافة 
 404.092 ضيافة واتعاب مهنيةو

 
249.548 

 
1.333.045  

 
693.337 

 710.595   616.865  214.862  212.987 تأمني
 575.315   339.879  18.544  129.747 رحالت عمل

 337.649   170.305  98.825  58.568 بريد و هاتف وانترنت
 1.832.275  921.363  310.833  255.359 أخرى

 5.278.070  5.010.193  18.066.646  19.542.755 
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  مصروفات بيع وتوزيع -23
 حىت يوليو 1الفترة من  

 2018 سبتمرب 30

 حىت يوليو 1الفترة من  
 2017 سبتمرب 30 

 حىت يناير 1الفترة من  
 2018 سبتمرب 30

سبتمرب  5الفترة من  
 حىت 2016

 2017 سبتمرب 30 

 )ثالثة أشهر( 
 

 )ثالثة أشهر (
 

 )تسعة أشهر(
اثنا عشر شهرًا و ستة ) 

 (و عشرون يوم
853.100.5  5.630.894 رواتب ومزايا موظفني   15.138.971  20.754.582 

011.149.3   2.782.056 االجيارات   8.866.131  11.078.163 
خمصص ديون مشكوك يف 

  1.757.956 حتصيلها
 
(2.409.339) 

 
3.460.153 

 
1.755.089 

 4.068.518  3.097.585  982.558  1.366.022 خرى للعاملنيأمصروفات 
 897.173  846.225  259.820   257.334 مصروفات سيارات

 897.555  822.501  266.112   299.463 تأمني
 935.867  756.279  258.925   233.175 استهالك

 673.184  605.883  254.232   194.823 وضيافةمطبوعات ونظافة 
حتميل وتفريغ وتعبئة 

  82.612 وتغليف
 

31.527 
 

471.164 
 

657.890 
 518.703  126.895  89.268   33.475 بريد و هاتف وانترنت

 4.821.494  367.135  1.432.572   102.654 دعاية و اعالن
 216.255  66.366  46.585   23.513 مصروفات صيانة

 935.515  558.367  111.728  99.143 ىخرأ
 012.863.12  9.573.852  655.183.35  48.209.988 
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  إيرادات أخرى -24
 حىت يوليو 1الفترة من  

 2018 سبتمرب 30

 حىت يوليو 1الفترة من  
 2017 سبتمرب 30

 حىت يناير 1الفترة من  
 2018 سبتمرب 30

سبتمرب  5الفترة من  
 حىت 2016

 2017 سبتمرب 30

 )ثالثة أشهر( 
 

 )ثالثة أشهر (
 

 )تسعة أشهر(
اثنا عشر شهرًا و ستة ) 

 (و عشرون يوم
أرباح من استبعاد 

 062.8 ممتلكات ومعدات
 

56.497 
 

193.119 
 

333.881 
 4.279.229  383.148  125.812  957.7 إيرادات متنوعة

 019.16  182.309  602.268  4.613.110 
 

  اإلجيارات التشغيلية -25
 مبوجب عقود غري اإلجيارات املستحقة الدفع نظري مكاتب ومعارض التشغيليمتثل دفعات عقود اإلجيار 

  :وبياهنا كما يلي تكون عقود اإلجيار مبتوسط سنة واحدة أن . مت االتفاق علىقابلة لإللغاء
 2018 سبتمرب 30 

2019 843.269.10 
2020 500.556.2 
2021 000.560.1 

 000.040.2 2021 بعد
 343.426.16 

 
 التعهدات وااللتزامات احملتملة -26

 
 سبتمرب 30

2018 
ديسمرب  31 

2017 
 سبتمرب 5 

2016 
 19.000.000  42.000.000  292.604.35 اعتمادات مستندية

 -  28.600.000  282.894.58  أخرى
 574.498.94  70.600.000  19.000.000 
 

 النشاطمومسية  -27
يتأثر نشاط اجملموعة وإيراداهتا بالعوامل املومسية خالل العام وذلك إلختالف امناط الشراء وتنعكس تلك 

 التغريات على النتائج املالية ألعمال اجملموعة خالل الفترة.
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  إدارة املخاطر -28
إن أنشطة اجملموعة تعرضها إىل خماطر مالية خمتلفة: خماطر السوق وخماطر االئتمان وخماطر السيولة. يركز 

على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق املالية ويسعى إىل التقليل  للمجموعةبرنامج إدارة املخاطر العام 
  ىل احلد األدىن. من التأثريات العكسية احملتملة على األداء املايل للمجموعة إ

تتم إدارة املخاطر من قبل اإلدارة مبوجب السياسات املعتمدة من قبل اإلدارة العليا. إن أهم أنواع املخاطر 
  هي خماطر االئتمان وخماطر سعر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية.

النقد وما يعادله والذمم  األولية املوحدة املوجزة تتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املايل
املدينة وموجودات أخرى معينة والذمم الدائنة ومطلوبات أخرى معينة. إن طرق القيد املطبقة واخلاصة هبذه 
البنود مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل منها. يتم إجراء املقاصة بني املوجودات واملطلوبات 

عندما يكون لدى اجملموعة حق قانوين يف إجراء األولية املوحدة املوجزة بات الصايف بالقوائم املالية املالية وإث
 املقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصايف أو إثبات املوجودات واملطلوبات يف نفس الوقت.

 
 خماطر االئتمان

خماطر االئتمان هي املخاطر املتعلقة بعدم قدرة أحد أطراف األداة املالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إىل 
إدارة خماطر االئتمان الناجتة عن عالقتها بعمالئها  إىلتكبد الطرف اآلخر خلسارة مالية. تسعى اجملموعة 

  دينة القائمة.بوضع سقوف ائتمانية لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم امل
  :األولية املوحدةاملوجزة على أهم بنود قائمة املركز املايل  االئتمانميثل اجلدول أدناه احلد األقصى ملخاطر 

 2017  2018  إيضاح 
 122.164.817  145.501.919  12 أرصدة لدى البنوك وودائع قصرية األجل

 195.235.004  165.225.898   مدفوعة مقدمًا  ومبالغذمم مدينة جتارية 
   310.727.817  317.399.821 

  الذمم املدينة التجارية 
تقرير االئتمان املتوقعة املنصوص عليها يف املعيار الدويل لل خلسائرتطبق الشركة النهج املبسط لرصد خمصص 

جلميع الذمم املدينة سمح باستخدام خمصص اخلسارة املتوقعة على مدار عمر الدين ي ذىوال 9رقم  املايل
 2017يناير  1و 2017ديسمرب  31و 2018 سبتمرب 30كما يف  حتديد خمصص اخلسائر متالتجارية. 

 :كما يلي
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 )يتبع(إدارة املخاطر  -28
  )يتبع( خماطر االئتمان

خلصائصهم االئتمانية )مبا يف ذلك نوع العمالء  وفقًاعند مراقبة خماطر ائتمان العمالء، يتم جتميع العمالء 
مع اجملموعة ووجود صعوبات مالية سابقة. كما يف  التعاملمثل عمالء التجزئة / اجلملة وغريها( وتاريخ 

، كان التعرض ملخاطر االئتمان بالنسبة للذمم املدينة التجارية حسب أنواع العمالء 2018 سبتمرب 30
  كما يلي:

 : قطاع األثواب -1
 

 اخلسائر اإلمتانية املتوقعة  إمجاىل القيمة الدفترية معدل اخلسارة املتوقع حالة الدين
 2.601  9.122.374 ٪0.0285 متداول

 6.337  18.169.889 ٪0.0349 يوما 30متأخرة السداد أكثر من 
 3.915  8.768.686 ٪0.0446 يوما 60متأخرة السداد أكثر من 
 282.618  79.079.952 ٪1.0136 -٪ 0.057 يوما 90متأخرة السداد أكثر من 

خرى متأخرة أعمالء متعثرين و
 6.760.726  6.760.726 ٪100 كثر من عامنيأالسداد 
 7.056.197  121.901.627  اإلمجايل

 
 قطاع األقمشة: -2

 
 اخلسائر اإلمتانية املتوقعة  إمجاىل القيمة الدفترية معدل اخلسارة املتوقع حالة الدين

 58  977.390 ٪0.0060 متداول
 113  1.669.108 ٪0.0068 يوما 30متأخرة السداد أكثر من 
 102  1.293.421 ٪0.0079 يوما 60متأخرة السداد أكثر من 
 8.809  18.753.228 ٪0.1406 -٪ 0.0092 يوما 120متأخرة السداد أكثر من 

خرى متأخرة أعمالء متعثرين و
 5.974.943  5.974.943 ٪100 كثر من عامنيأالسداد 
 5.984.025  28.668.090  اإلمجايل
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 )يتبع( إدارة املخاطر  -28
 )يتبع( خماطر االئتمان

  2018 
للمعايري املتعارف عليها الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني  وفقًايناير  1الرصيد كما يف 

 9.738.779 القانونيني
الذي أقرته اهليئة  9رقم  تقرير املايلاملعيار الدويل لليناير حبسب  1الرصيد كما يف 

 9.738.779 السعودية للمحاسبني القانونيني
 3.460.153 الفترةمكون خالل 
 (158.710) الفترةشطب خالل 

 13.040.222 2018 سبتمرب 30الرصيد يف 
 

 2017ديسمرب  31كما ىف 
 قطاع األثواب: -1

 
 تمانية املتوقعةئالاخلسائر ا  القيمة الدفترية إمجايل معدل اخلسارة املتوقع حالة الدين

 8.583  53.642.342 ٪0.016 متداول
 4.088  20.439.755 ٪0.020 يوما 30متأخرة السداد أكثر من 
 4.223  17.597.089 ٪0.024 يوما 60متأخرة السداد أكثر من 
 139.057  74.754.143 ٪0.766حيت  ٪0.034من  يوما 90متأخرة السداد أكثر من 

خرى متأخرة أعمالء متعثرين و
 4.589.455  4.589.455 ٪100 كثر من عامنيأالسداد 
 4.745.406  171.022.784  اإلمجايل

 قطاع األقمشة: -2
 

 تمانية املتوقعةئاال اخلسائر  القيمة الدفترية إمجايل معدل اخلسارة املتوقع حالة الدين
 111  2.240.121 ٪0.0050 متداول

 74  1.303.277 ٪0.0057 يوما 30متأخرة السداد أكثر من 
 136  2.075.154 ٪0.0066 يوما 60متأخرة السداد أكثر من 
 9.021  20.309.609 ٪0.1309حيت  ٪0.0077من  يوما 120متأخرة السداد أكثر من 

خرى متأخرة أعمالء متعثرين و
 4.984.031 ٪100 كثر من عامنيأالسداد 

 
4.984.031 

    4.993.373  30.912.192  اإلمجايل
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 )يتبع(إدارة املخاطر -28
  ةخماطر السيول

خماطر السيولة هي املخاطر املتعلقة بعدم قدرة اجملموعة على تأمني السيولة الالزمة للوفاء بالتعهدات املرتبطة 
مراقبة حتصيل الذمم املدينة وإدارة سداد  باألدوات املالية. تقوم اجملموعة باحلد من خماطر السيولة من خالل

  التأكد من توفر التسهيالت البنكية.  الذمم الدائنة و
يومًا من تاريخ الفواتري. وعادة ما تتم تسوية الذمم  60مبالغ خالل  دفعتتطلب شروط إيرادات اجملموعة 

   يومًا من تاريخ الفواتري. 90الدائنة التجارية خالل 
التايل فترات استحقاق املطلوبات املالية للمجموعة بناء على املدفوعات التعاقدية غري يلخص اجلدول 

  املخصومة.
 تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات املالية 

 5أكثر من  سنتني -سنة  شهرًا 12 - 6 أشهر 6أقل من  2018 سبتمرب 30يف 
 سنوات

جمموع التدفقات 
 النقدية التعاقدية

 الدائنة التجاريةالذمم 
 3.625.246 - - - 3.625.246 واخرى

 3.625.246 - - - 3.625.246 اجملموع
 

 والدفعات املقدمة هي كما يلي: حتصيلهاإن حركة خمصص الديون املشكوك يف 
 

 اجملموع  دفعات مقدمة  ذمم مدينة 
 10.288.351  549.572  9.738.779 2018يناير  1يف 

 3.460.153  -  3.460.153 ل للسنةاحملّم
 (158.710)  -  (158.710) الفترةشطب خالل 

 13.589.794  549.572  13.040.222 2018 سبتمرب 30يف 
  



 شركة ثوب األصيل
 )شركة مسامهة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
 املبالغ بالرياالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك( )مجيع
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 )يتبع(إدارة املخاطر  -28
 خماطر العمالت

إن خماطر العملة هي خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. 
  الوظيفية.  عملتهاتعترب اجملموعة أن الريال السعودي هو 

. مبا أن السنةال السعودي، والدوالر األمريكي خالل ية تعامالت هامة بعمالت عدا الريمل تقم اجملموعة بأ
  الدوالر األمريكي مرتبط بالريال السعودي، فإن اجملموعة غري معرضة بشكل جوهري ملخاطر العملة.

 خماطر السوق
سواق املالية. الناجتة عن العوامل اليت تؤثر على األداء العام لأل باخلسائرإن خماطر السوق هي املخاطر املتعلقة 

، ولذلك فإن اجملموعة بإمكاهنا إدارة األثر على القوائم ىجوهرتعرضها لتلك املخاطر غري  تعتقد اجملموعة أن
 .األولية املوحدة املوجزة املالية

 
  أحداث الحقة -29

تؤثر بشكل جوهري على املركز  2018 سبتمرب 30ترى اإلدارة أنه ال يوجد أحداث الحقة هامة منذ 
 .املوحدة األولية املوجزةاملايل للمجموعة كما هو مبني يف هذه القوائم املالية 


