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 تقرير املراجع املستقل 
 احملرتمي         مسامهي شركة ثوب األصيل  إىل السادة /

 
  تقرير حول مراجعة القوائم املالية املوحدة 

  رأينا
ركة ثوب األصيل )"الشركة"(  ـــاجلوهرية، املركز املايل املوحد لشف رأينا، أن القوائم املالية املوحدة تظهر بصورة عادلة، من مجيع النواحي  

وأداءها املايل املوحد وتدفقاهتا النقدية املوحدة للسنة املنتهية ف   2020ديسمرب  31وشركتها التابعة )جمتمعتني، "اجملموعة"( كما ف 
كة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة  ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة ف اململ

 السعودية للمحاسبني القانونيني. 
 

  ما قمنا مبراجعته 
 ا يلي: القوائم املالية املوحدة للمجموعة مم تتألف

 
 ؛ 2020 ديسمرب  31قائمة املركز املايل املوحدة كما ف  •
 املنتهية ف ذلك التاريخ؛ قائمة الدخل املوحدة للسنة  •
 قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية ف ذلك التاريخ؛  •
 قائمة التغريات ف حقوق املسامهني املوحدة للسنة املنتهية ف ذلك التاريخ؛  •
 قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية ف ذلك التاريخ؛ و  •
 . واملعلومات التفسريية األخرى  لسياسات احملاسبية اهلامةااإليضاحات حول القوائم املالية املوحدة واليت تتضمن  •
 

  أساس الرأي 
ف    ضيحهالقد قمنا مبراجعتنا وفقاً ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة ف اململكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا مبوجب هذه املعايري مت تو 

 ابلتفصيل ضمن قسم مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية املوحدة.  تقريرن 
 

 نعتقد أن أدلة املراجعة اليت مت احلصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. 
 

  االستقالل 
اململكة العربية السعودية املتعلقة مبراجعتنا للقوائم املالية  إننا مستقلون عن اجملموعة وذلك وفقاً لقواعد وآداب وسلوك املهنة املعتمدة ف  

 املوحدة ف اململكة العربية السعودية، كما أننا التزمنا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً هلذه القواعد. 
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 تقرير املراجع املستقل )تتمة( 
 احملرتمي         إىل السادة / مسامهي شركة ثوب األصيل  

 
  منهجنا يف املراجعة 

  نظرة عامة 
 التجارية  املدينة  الذممف قيمة  االخنفاضخسائر  • األمور الرئيسية للمراجعة 

 
د،  ف إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد األمهية النسبية وتقييم خماطر التحريفات اجلوهرية ف القوائم املالية املوحدة. ابلتحدي
ضع  أخذن بعني االعتبار األحكام املوضوعية اليت اختذهتا اإلدارة، على سبيل املثال، ما يتعلق ابلتقديرات احملاسبية اهلامة اليت مشلت و 

افرتاضات ومراعاة األحداث املستقبلية غري املؤكدة بطبيعتها. كما هو احلال ف مجيع عمليات مراجعتنا، تناولنا أيضًا خماطر جتاوز  
اإلدارة للرقابة الداخلية، ويشمل ذلك من بني أمور أخرى النظر ف ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي ميثل خطر التحريفات  

 عن غش.  اجلوهرية الناجتة
 

لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا هبدف تنفيذ أعمال كافية متكننا من إبداء رأي حول القوائم املالية املوحدة ككل، مع األخذ  
 بعني االعتبار هيكل اجملموعة، والعمليات والضوابط احملاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول اجملموعة نشاطها فيه. 

 
  الرئيسية للمراجعة األمور 

وحدة للفرتة  إن األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور اليت، وفقاً لتقديرن املهين، كانت هلا أمهية كبرية أثناء مراجعتنا للقوائم املالية امل
ا حوهلا، ال نبدي رأايً منفصالً  احلالية. وقد مت التطرق إىل هذه األمور ف سياق مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة ككل، وعند إبداء رأين

 حول هذه األمور. 
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 تقرير املراجع املستقل )تتمة( 
 احملرتمي       إىل السادة / مسامهي شركة ثوب األصيل

 
 كيف عاجلت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة   األمر الرئيسي للمراجعة 

 
  الذمم املدينة التجارية يف قيمة    االخنفاضخسائر 
، بلغ إمجايل القيمة الدفرتية للذمم  2020ديسمرب  31كما ف 

ديسمرب   31مليون رايل سعودي ) 233.2املدينة التجارية 
مليون رايل سعودي( واليت سجلت اجملموعة  163.6: 2019

مليون رايل سعودي    35ف القيمة مببلغ    اخنفاضمقابلها خسائر  
 مليون رايل سعودي(.  18: 2019ديسمرب   31)
 

  خارجي تقوم اجملموعة ابالستعانة خببري بتاريخ كل تقرير مايل 
ما إذا كانت الذمم التجارية املدينة منخفضة   لتحديد وذلك 

القيمة االئتمانية. قامت اإلدارة بتطبيق منوذج مبسط خلسارة  
 االئتمان املتوقعة لتحديد خسائر االخنفاض ف القيمة. 

 
وقعة على تقديرات خمتلفة  حيتوي منوذج اخلسائر االئتمانية املت

تشمل اخلربة التارخيية للمجموعة ف خسارة االئتمان، مع تعديلها  
اخلاصة   املستقبليةوفًقا ملعلومات االقتصاد الكلي ذات النظرة 

 والبيئة االقتصادية العامة.  التجارية  ابلذمم املدينة 
 

من    للمراجعة نظرًا لتطبيق أحكام جوهرية   اً رئيسي  اً اعتربن هذا أمر 
  ف قبل اإلدارة تتعلق بتطبيق منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

 ضوء اآلاثر املتوقعة جلائحة كورون. 
 

ورقم   9-2رقم  نيالرجوع لإليضاح يرجى ملزيد من التفاصيل، 
  السياسة احملاسبية  لبيان حول القوائم املالية املوحدة 28

 واإلفصاحات ذات الصلة 

 
 : كجزء من مراجعتنا لقد قمنا ابإلجراءات التالية  

 
اختبار اكتمال ودقة املعلومات األساسية املستخدمة ف   •

  . منوذج حساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة
 اخلسائر منوذج اتساق من للتحقق مبتخصصينا  استعن  ا •

  خبرباء  ابالستعانة  اإلدارةاملُعد من قبل  ، املتوقعة االئتمانية 
  .9رقم  املايل للتقرير   الدويل املعيار متطلبات  مع ، خارجيني

  . املطبقة  واألحكام الرئيسية االفرتاضات معقولية مدى تقييم •
معلومات االقتصاد الكلي ذات   مالءمة مدى  ف لنظر ا •

للتحديد التقرييب لنتيجة إثبات اخلسائر   املستقبلية النظرة 
 .االئتمانية املتوقعة 

 
  ذات الصلة   كما قمنا بفحص مدى كفاية ومالئمة اإلفصاحات

 القوائم املالية املوحدة.  ف الواردة 
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 تقرير املراجع املستقل )تتمة( 
 إىل السادة / مسامهي شركة ثوب األصيل      احملرتمي 

 
  معلومات أخرى 

األخرى. تتألف املعلومات األخرى من املعلومات املدرجة ف التقرير السنوي للمجموعة، )اليت ال  إن اإلدارة مسؤولة عن املعلومات 
 التقرير.  هذا تتضمن القوائم املالية املوحدة وتقريرن حوهلا(، واليت من املتوقع توفرها لنا بعد اتريخ 

 
 دي أي نوع من التأكيد حوهلا. نب  لنإن رأينا حول القوائم املالية املوحدة ال يغطى املعلومات األخرى و 

 
ني  وفيما يتعلق مبراجعتنا للقوائم املالية املوحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة املعلومات األخرى احملددة أعاله، وعند قراءهتا أنخذ بع

ومات اليت مت احلصول عليها  االعتبار ما إذا كانت املعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم املالية املوحدة أو مع املعل 
 خالل عملية املراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن حتريفات جوهرية. 

 
ابحلوكمة هبذا  إبالغ املكلفني  توي على حتريفات جوهرية، فيجب علينا حيالتقرير السنوي للمجموعة انه فيما لو استنتجنا، عند قراءة 

 األمر. 
 

  ابحلوكمة عن القوائم املالية املوحدة مسؤوليات اإلدارة واملكلفي 
العربية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة ف اململكة 

متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي  السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني و 
ًء  للشركة وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه اإلدارة ضرورايً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات اجلوهرية، سوا 

 كانت نجتة عن غش أو خطأ. 
 

  - عند الضرورة  - أعماهلا واإلفصاح   ف عند إعداد القوائم املالية املوحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة اجملموعة على االستمرار 
وجود  عدم  عن األمور املتعلقة ابالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية احملاسيب ما مل تنو اإلدارة تصفية اجملموعة أو وقف عملياهتا أو  

 بديل حقيقي خبالف ذلك. 
 

 عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.  مسؤولون  املكلفني ابحلوكمة إن 
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 تقرير املراجع املستقل )تتمة( 
 إىل السادة / مسامهي شركة ثوب األصيل      احملرتمي 

 
  القوائم املالية املوحدة مسؤوليات املراجع حول مراجعة  

تتمثل أهدافنا ف احلصول على أتكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم املالية املوحدة ككل خالية من التحريفات اجلوهرية، سواًء  
كانت نجتة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا. يعد التأكيد املعقول مستوى عال من التأكيد، ولكنه ال  

مت القيام هبا وفقاً ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة ف اململكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن حتريف    اليت   يضمن أن عملية املراجعة 
تحريفات من غش أو خطأ، وتـَُعد جوهرية، مبفردها أو ف جمموعها، إذا كان من املتوقع إىل حد  ال جوهري عند وجوده. ميكن أن تنتج  

 القتصادية اليت يتخذها املستخدمون بناًء على هذه القوائم املالية املوحدة. معقول أن تؤثر على القرارات ا
 

ملهين وحنافظ  وف إطار عملية املراجعة اليت مت القيام هبا وفقاً ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة ف اململكة العربية السعودية، منارس احلكم ا
 أيضاً مبا يلي:  على الشك املهين خالل عملية املراجعة. كما نقوم 

 
حتديد وتقييم خماطر وجود حتريفات جوهرية ف القوائم املالية املوحدة، سواء كانت نجتة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ   •

إجراءات مراجعة ملواجهة هذه املخاطر، واحلصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن خماطر عدم اكتشاف  
رية نجتة عن الغش يعد أكرب من املخاطر الناجتة عن اخلطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو  أي حتريفات جوه

  حذف متعمد أو إفادات مضللة أو جتاوز نظام الرقابة الداخلي. 
، وليس لغرض  احلصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية املتعلقة بعملية املراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف •

  إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة. 
تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات العالقة اليت قامت هبا   •

  اإلدارة.
وبناًء على أدلة املراجعة اليت مت احلصول عليها، حتديد ما إذا  استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية احملاسيب،  •

كان هناك عدم أتكد جوهري يتعلق أبحداث أو ظروف ميكن أن تشري إىل وجود شك كبري حول قدرة اجملموعة على االستمرار  
فصاحات ذات العالقة ف القوائم  ف أعماهلا. وإذا توصلنا إىل وجود عدم أتكد جوهري، جيب علينا لفت االنتباه ف تقريرن إىل اإل

املالية املوحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غري كافية. تستند استنتاجاتنا إىل أدلة املراجعة اليت مت احلصول عليها  
  ا. حىت اتريخ تقريرن. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إىل عدم استمرار اجملموعة ف أعماهل

تقييم العرض العام وهيكل وحمتوى القوائم املالية املوحدة، مبا ف ذلك اإلفصاحات، وحتديد ما إذا كانت القوائم املالية املوحدة   •
  متثل املعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة حتقق العرض العادل. 

للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل اجملموعة، إلبداء  احلصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق ابملعلومات املالية  •
رأي حول القوائم املالية املوحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بعملية املراجعة للمجموعة، ونظل املسؤولني  

 الوحيدين عن رأينا. 
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 تقرير املراجع املستقل )تتمة( 
 السادة / مسامهي شركة ثوب األصيل      احملرتمي إىل  

 
  مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية املوحدة )تتمة( 

ابلنطاق والتوقيت املخطط لعملية املراجعة ونتائج املراجعة اجلوهرية، مبا ف   - من بني أمور أخرى  -نقوم إببالغ املكلفني ابحلوكمة 
 خالل مراجعتنا.  نكتشفهانظام الرقابة الداخلية اليت   ذلك أي أوجه قصور هامة ف

 
جبميع  كما نقدم للمكلفني ابحلوكمة بيانً نوضح فيه أننا قد التزمنا ابملتطلبات األخالقية املناسبة املتعلقة ابالستقالل، ونقوم إببالغهم  

 استقاللنا، وسبل احلماية هلا إن لزم األمر. العالقات واألمور األخرى اليت يُعتقد إىل حد معقول أهنا قد تؤثر على 
 

ومن بني األمور اليت نقوم إببالغ املكلفني ابحلوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك األمور اليت كانت هلا أمهية كبرية خالل عملية مراجعة  
مور ف تقريرن ابستثناء ما متنع النظم أو  القوائم املالية املوحدة للفرتة احلالية ولذلك هي األمور الرئيسية للمراجعة. مت توضيح هذه األ

أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه ف تقريرن ألنه من املتوقع إىل   - ف حاالت ندرة جداً  - التشريعات اإلفصاح العام عنه أو إذا قررن 
 هذا اإلفصاح. حد معقول أبن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يؤدي اىل نتائج سلبية تفوق منافع املصلحة العامة من 

 
 

 برايس وترهاوس كوبرز
 
 
 
 
 

 مفضل عباس علي
 447ترخيص رقم  -محاسب قانوني 

 
 هـ 1442  رجب 8
 ( 2021فرباير   20)
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 شركة ثوب األصيل 
  )شركة مسامهة سعودية( 

  قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة 
 السعودية ما مل يذكر غري ذلك( )مجيع املبالغ ابلرايالت 

 

  أرابح مبقاة   احتياطي نظامي   احتياطيات أخرى   رأس املال   إيضاح  
 جمموع 

 حقوق املسامهني 
 508.000.808  304.055.123  42.033.319  42.912.185  300.000.000   2019يناير    1الرصيد كما يف  

 493.374.80  493.374.80  -   -   -    ربح السنة 
 280.159  280.159  -   -   -    الدخل الشامل اآلخر 

 773.533.80  773.533.80  -   -   -    جمموع الدخل الشامل للسنة 
 -  ( 8.037.449)   8.037.449  -  -  18 احملول ايل االحتياطي النظامي 

            معامالت مع املسامهني بصفتهم ُمالك: 
 ( 000.000.60)   ( 000.000.60)   -   -   -   19 توزيعات أرابح  

 581.534.528  628.551.135  768.070.50  42.912.185  300.000.000   2019ديسمرب    31يف    الرصيد كما 
            

 581.534.528  628.551.135  768.070.50  42.912.185  300.000.000   2020يناير    1الرصيد كما يف  
 910.387.82  910.387.82  -   -   -    ربح السنة 

 ( 207.615)   ( 207.615)   -   -   -    األخرى اخلسارة الشاملة  
 703.772.81  703.772.81  -  -  -   جمموع الدخل الشامل للسنة 

 -   ( 8.238.791)   8.238.791  -   -   18 احملول ايل االحتياطي النظامي 
            معامالت مع املسامهني بصفتهم ُمالك: 

 ( 000.500.67)   ( 000.500.67)   -   -   -   19 توزيعات أرابح 
 284.807.542  540.585.141  559.309.58  42.912.185  300.000.000   2020ديسمرب    31الرصيد كما يف  

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.  44إىل   12تعترب اإليضاحات املدرجة على الصفحات من 
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 شركة ثوب األصيل 
  )شركة مسامهة سعودية( 

  قائمة التدفقات النقدية املوحدة 
 يذكر غري ذلك( )مجيع املبالغ ابلرايالت السعودية ما مل 

 
 ديسمرب  31املنتهية يف    للسنة   إيضاح  
   2020  2019 

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 652.152.95  821.695.97   ربح السنة قبل الزكاة

      تعديالت لبنود غري نقدية 
 683.091.2  666.783.1  4 ممتلكات ومعدات استهالك

 367.184  347.201  6 موجودات غري ملموسة إطفاء
 995.177.12  032.199.11  5 حق استخدام األصول استهالكمصروف 

 386.871.1  683.138.2  7 خمصص املخزون املتقادم
 -  ( 640.305.1)   5 19-املتعلقة جبائحة كوفيد اإلجيارختفيضات 

 550.560.1  -   10 مقدماً وذمم مدينة أخرىخمصص االخنفاض يف قيمة مبالغ مدفوعة 
 (544.145)  ( 778.235)   25 أرابح من استبعاد ممتلكات ومعدات

 584.057.7  242.170.17  9 الذمم املدينة التجاريةيف قيمة  االخنفاضخسائر 
 209.697.1  744.662.1  16 خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

 550.803  299.388.1  5 تكاليف متويل
      التغري يف رأس املال العامل 

 (093.420.42)  ( 226.042.43)    خمزون
 (290.761.40)  ( 608.452.69)    ذمم مدينة جتارية

 (4.484.788)  583.280.12   مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
 011.516.11  069.046.7   ذمم دائنة جتارية

 8.345.337  983.659.5   ومطلوابت أخرىمصروفات مستحقة 
 (397.529.13)  ( 570.709.14)   15 الزكاة املدفوعة

 (115.629)  ( 345.188.1)   16 مكافأة هناية اخلدمة املدفوعة للموظفني
 097.488.40  302.292.28   صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

      االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة  
 (692.559.2)  ( 544.977.12)   6، 4 شراء ممتلكات ومعدات وأصول غري ملموسة

 868.164  285.360   متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
 (824.394.2)  ( 184.692.12)    االستثمارية صايف النقد املستخدم يف األنشطة  

      التمويلية التدفقات النقدية من األنشطة  
 (672.540.12)  ( 242.334.8)    مدفوعات إجيار

 -  316.110.9  13 متحصالت من تسهيالت ائتمانية
 (000.000.60)  ( 000.500.67)   19 توزيعات أرابح مدفوعة
 (672.540.72)  ( 926.723.66)    األنشطة التمويلية   يفصايف النقد املستخدم  

 (399.447.34)  ( 808.123.51)    يعادلهصايف التغري يف النقد وما 
 151.314.991  592.867.116   النقد وما يعادله يف بداية السنة
 592.867.116  784.743.65  12 النقد وما يعادله يف هناية السنة 

      معامالت غري نقدية هامة: 
 26.756.413  383.476.11  5 حق استخدام األصول املستأجرة

 280.159  ( 207.615)   16 التغري يف إعادة قياس مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.  44إىل   12تعترب اإليضاحات املدرجة على الصفحات من 
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  عامة معلومات   1
مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب السجل   سعودية  مسامهة أتسست شركة ثوب األصيل )"الشركة"( كشركة 

 . ( 2016سبتمرب   5هـ )املوافق 1437ذي احلجة  1بتاريخ  1010071301التجاري رقم 
 

ص. ب.   11426إن العنوان املسجل للشركة هو السعودية، الرايض، طريق امللك فهد، امام جممع التأمينات رمز بريدي 
23236 . 

 
يف البيع ابجلملة للصابون واملنظفات، البيع ابلتجزئة للمنسوجات واألقمشة أبنواعها   للشركة يتمثل النشاط الرئيسي 
 واملعدات واملستلزمات الطبية.   لألجهزة)امللبوسة(، البيع ابلتجزئة 

 
 خاص به.  ( واليت لكل منها سجل جتاري 2019فرع:  20فرع ) 20متارس الشركة أنشطتها من خالل  

 
  2019اكتوبر    16وافقت هيئة السوق املالية على الطلب املقدم من شركة ثوب االصيل بتاريخ    2019نوفمرب    4كما يف  
  10من السوق املوازي إىل السوق الرئيسي. مت إدراج وبدء تداول أسهم الشركة يف السوق الرئيسية ابتداًء من يوم   ابالنتقال 
 . 2019نوفمرب 

 
 املالية املوحدة على حساابت الشركة وشركتها التابعة )يشار اليهما جمتمعتني ب "اجملموعة"( كما يلى: تشتمل القوائم 

 
 ديسمرب   31  يف نسبة امللكية كما      

 2019  2020  بلد التأسيس   الشركة التابعة 
       

 ٪100  ٪ 100  اململكة العربية السعودية   شركة اجلديعي لألقمشة 
 

  التابعة الشركة  
أتسست شركة اجلديعي لألقمشة "الشركة التابعة" كشركة ذات مسؤولية حمدودة يف مدينة الرايض يف اململكة العربية السعودية  

يتمثل   (.2017فرباير  19هـ )املوافق 1438مجادى األوىل  22املؤرخ  1010048637مبوجب السجل التجاري رقم 
بيع املنسوجات وامللبوسات والبيع ابجلملة لألقمشة النسائية والرجالية ومستلزمات اخلياطة    يف النشاط الرئيسي للشركة التابعة  

متثل اإلحتياطات األخرى   واملالبس الرجالية واملالبس النسائية ومالبس األطفال والبيع ابلتجزئة لألقمشة واملالبس الرجالية. 
قبل اعادة فصلها خالل نفس العام. ان رصيد   2017ل عام املبلغ الناتج من عملية اندماج شركة اجلديعى لألقمشة خال

 هذه االحتياطيات غري قابل للتوزيع اال مبوافقة املسامهني. 
 

 ( واليت لكل منها سجل جتاري خاص به. 2019فرع:  33فرع ) 33متارس الشركة التابعة أنشطتها من خالل 
 

  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  2
تطبيق هذه السياسات  ، و يتم القوائم املالية املوحدةإن السياسات احملاسبية اهلامة املبينة ادنه هي املتبعة يف إعداد هذه 

 ابنتظام على مجيع الفرتات املعروضة ما مل يذكر غري ذلك. 
  



 األصيل شركة ثوب  
  )شركة مسامهة سعودية( 

  2020ديسمرب    31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  
 )مجيع املبالغ ابلرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك( 
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  )تتمة(   ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  2
  أسس اإلعداد  1- 2
  ابملعايري الدولية للتقرير املايل االلتزام   1- 1- 2

طبقا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري    للمجموعة   املوحدة  الية املقوائم  أعدت هذه ال
 واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. 

 
  أساس التكلفة التارخيية  2- 1- 2

 ما يلى: على أساس مبدأ التكلفة التارخيية، ابستثناء  املوحدةمت إعداد هذه القوائم املالية 
 
م طريقة وحدة االئتمان  ابلقيمة احلالية لاللتزامات املستقبلية ابستخدا قياسها مكافأة هناية اخلدمة للموظفني واليت مت  •

  املتوقعة. 
 عقود اإلجيار يتم قياسها وفقا لصايف القيمة احلالية لدفعات االجيار.  التزامات •
 
  من قبل اجملموعة   املطبقة   اجلديدة   املعايري والتفسريات  3- 1- 2

 : وهي  2020يناير  1 من اعتباراات تقاريرها السنوية ألول مرة على فرت التالية  والتعديالت قامت اجملموعة بتطبيق املعايري  
 
 . 8ومعيار احملاسبة الدويل رقم  1تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم   -تعريف األمهية النسبية  -
 
 . 3الدويل للتقرير املايل رقم تعديالت على املعيار   -تعريف املنشأة  -
 
واملعيار    39ومعيار احملاسبة الدويل رقم    9تعديالت على املعيار الدويل للتقرير املعيار رقم    - إصالح مؤشر سعر الفائدة   -

 . 7الدويل للتقرير املايل رقم 
 
 . اإلطار املفاهيمي املعدل للتقرير املايل -
 

أتثري على املبالغ املثبتة يف الفرتات السابقة وليس من املتوقع أن تؤثر بشكل جوهري  مل يكن للتعديالت املذكورة أعاله أي 
 على الفرتات احلالية أو املستقبلية. 

 
السعودية  اهليئة  " الصادر عن    19- املتعلقة جبائحة كوفيد   اإلجيار "ختفيضات    16تعديالت على املعيار الدويل للتقرير املايل  

  2020مايو    يف للمحاسبني القانونيني  
الذي يستويف الشروط الواردة يف الفقرة   اإلجيار كوسيلة عملية، جيوز للمستأجر أن خيتار عدم تقييم ما إذا كان ختفيض 

ختيار أن  يعد تعدياًل لعقد االجيار، وجيب على املستأجر الذي يقوم هبذا اال 16ب، يف املعيار الدويل للتقرير املايل 46
بنفس الطريقة اليت كان سيحاسب هبا عن التغيري   اإلجيارحياسب عن أي تغيري يف دفعات عقد االجيار نتيجة لتخفيض 

 بتطبيق هذا املعيار فيما لو مل يكن التغيري تعديال لعقد االجيار. 
  



 األصيل شركة ثوب  
  )شركة مسامهة سعودية( 
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14 

  )تتمة(   ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  2
  )تتمة(   أسس اإلعداد  1- 2
 )تتمة(   اجملموعة املعايري والتفسريات اجلديدة املطبقة من قبل   3- 1- 2
 

اليت حتدث   اإلجيارفقط على ختفيضات  16أ يف املعيار الدويل للتقرير املايل 46تنطبق الوسيلة العملية الواردة يف الفقرة 
 وفقط يف حال استيفاء مجيع الشروط اآلتية:  19-كنتيجة مباشرة جلائحة كوفيد

 
أن يؤدي التغري يف دفعات االجيار اىل عوض معدل لعقد االجيار مياثل اىل حد كبري عوض عقد االجيار قبل التغيري   (أ

 املباشر، أو أقل منه؛ 
 

 و  ؛2021يونيو  30ت املستحقة، ابتداء، يف أو قبل أن يؤثر أي ختفيض يف دفعات االجيار فقط على الدفعا (ب
 
 أال يكون هناك أي تغيري جوهري يف الشروط واالحكام االخرى لعقد االجيار.  ( ج
 

  القياس 
ابلطريقة نفسها   اإلجياراملستأجر الذي يستخدم الوسيلة العملية ألي تغيري يف مدفوعات اإلجيار الناتج عن ختفيضات 

 كما مل يكن التغيري مبثابة تعديل على عقد اإلجيار.   16 للتقرير املاىلاملطبقة يف املعيار الدويل 
 

سيلة العملية عفو أو تنازل عن دفعات االجيار كدفعة اجيار متغرية، مع  بشكل عام، سيحتسب املستأجر الذي يطبق الو 
يف الفرتة اليت حدث فيها احلدث    اإلجيار أي االعرتاف بتخفيضات    -   16  للتقرير املاىل من املعيار الدويل    38تطبيق الفقرة  

  استخدام التزامات مقابل حق جراء تعديل مقابل على أو احلالة اليت تؤدي إىل تلك املدفوعات. سيقوم املستأجر أيًضا إب
 . االذي مت التنازل عنه أصول   استخدامالتزامات مقابل حق ، مقابل إلغاء االعرتاف جبزء من أصول

 
ب. للسنة املنتهية يف  46اليت توافق الشروط الواردة يف الفقرة    اإلجيار بتطبيق الوسيلة العملية لكل ختفيضات    اجملموعة قامت  

  أصول  استخداممقابل حق  والتزاماتدارية والبيع والتوزيع إليث مت ختفيض املصاريف العمومية واحب 2020 ديسمرب 31
 (. 5يضاحإ رايل سعودي. ) مليون   1.3 ابألثر الناتج بقيمة 

 
  طبقة بعد امل غري  اجلديدة و املعايري والتفسريات   4- 1- 2

ومل تطبق من قبل    2020ديسمرب   31 يفمت إصدار معايري وتفسريات حماسبية جديدة ليست إلزامية لفرتات التقرير املنتهية  
اجملموعة بشكل مبكر. من غري املتوقع أن يكون لتلك املعايري والتفسريات أثر هام على القوائم املالية احلالية او املستقبلية  

 للمجموعة او املعامالت املستقبلية املتوقعة. 
 
  أسس التوحيد  2- 2

 . 2020ديسمرب   31املالية للشركة وشركتها التابعة كما يف  القوائم تتألف القوائم املالية املوحدة من 
 

  الشركة التابعة 
معر ضة أو لديها    اجملموعة اجملموعة. تسيطر اجملموعة على منشأة ما عندما تكون    اخلاضعة لسيطرةالشركة التابعة هي املنشأة  

  يف حقها  العوائد من خالل  تلك على التأثري على إضافة على قدرهتا  املنشأة حقوق يف عوائد متغرية نتيجة مشاركتها يف 
  يتم توحيد الشركات التابعة ابلكامل اعتبارًا من اتريخ حتو ل السيطرة إىل اجملموعة ويتم إيقاف . توجيه أنشطة تلك املنشأة 

  من اتريخ انتهاء السيطرة.  التوحيد اعتباراً 
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  )تتمة(  الشركة التابعة 
املعامالت البينية واألرصدة واألرابح غري احملققة من املعامالت املربمة بني شركات اجملموعة. كما يتم استبعاد   ديتم استبعا 

اخلسائر غري احملققة ما مل توفر املعاملة دليالً على االخنفاض يف قيمة األصل احملو ل. يتم تعديل السياسات احملاسبية للشركات  
 . تساقها مع السياسات املطبقة من قبل اجملموعةالضرورة مبا يضمن ا التابعة عند

 
  التقارير القطاعية  3- 2

يعد املسؤول   والذي التنفيذيللرئيس  يتم التقرير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية املقدمة 
قد يتحقق   واليت أنشطتها  أحدميثل التشغيل هو أحد مكونت اجملموعة الذي  ع التشغيلية. قطا الرئيسي عن اختاذ القرارات 

منها إيرادات ويتكبد عنها مصروفات، مبا يف ذلك اإليرادات واملصاريف املتعلقة ابملعامالت مع أي من مكونت اجملموعة  
 األخرى.

 
  حتويل العمالت األجنبية  4- 2
  العملة الوظيفية وعملة العرض  -1

البنود املدرجة يف القوائم املالية لكل شركة من شركات اجملموعة يتم قياسها ابستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت  إن 
 فيها الشركة )"العملة الوظيفية"(.   تعمل 

 
 . رض للمجموعة مت عرض املبالغ الواردة يف القوائم املالية املوحدة ابلرايالت السعودية، وهي العملة الوظيفية وعملة الع 

 
  معامالت وأرصدة  -2

يتم حتويل املعامالت الناشئة ابلعمالت األجنبية إىل عملة النشاط ابستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ املعامالت. إن  
الناجتة عن تسوية هذه املعامالت وعن حتويل املوجودات واملطلوابت النقدية الناشئة   األجنبيةوخسائر صرف العمالت  أرابح 

. ويتم أتجيلها ضمن حقوق  الدخل ائمة ق األجنبية أبسعار الصرف السائدة يف هناية السنة يتم إثباهتا عمومًا يف  ابلعمالت 
كانت منسوبة إىل جزء من صايف االستثمار يف عملية  متعلقة بتحوطات التدفقات النقدية املؤهلة أو إذا   إذا كانت  املسامهني 

 . أجنبية 
 
  ممتلكات ومعدات  5- 2

  االعرتاف املبدئي 
فقط عندما يكون من احملتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية املستقبلية املرتبطة    كموجودات يتم االعرتاف ابملمتلكات واملعدات  

ابملمتلكات واملعدات إىل اجملموعة، وإذا أمكن حتديد تكلفة األصل بشكل يعتمد عليه. يتم االعرتاف ابملمتلكات واملعدات  
اض يف القيمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة  ابلتكلفة، بعد حسم االستهالك املرتاكم وأي خسائر لالخنف وقياسها مبدئياً 

على القيمة العادلة للمقابل املدفوع لالستحواذ على األصل )بعد حسم اخلصومات واحلسومات( وأي تكاليف عائدة عليه  
  مباشرًة، مثل تكاليف جتهيز املوقع وتكاليف التوصيل والرتكيب واألتعاب املهنية ذات العالقة وتكاليف تفكيك وإزالة األصل 

واستعادة املوقع )إىل احلد الذي يتم عنده االعرتاف هبذه التكاليف كمخصص(. يف حال كانت أجزاء املمتلكات واملعدات  
ذات تكلفة جوهرية مقارنة إبمجايل تكاليف البند وكانت هذه األجزاء ذات عمر إنتاجي خمتلف عن األجزاء األخرى، تقوم  

  ت فردية ويتم استهالكها وفقاً لذلك. اجملموعة ابالعرتاف هبذه األجزاء كموجودا
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  القياس الالحق 
واملعدات. بعد االعرتاف هبا كموجودات، يظهر بند من   املمتلكات بتطبيق منوذج التكلفة لقياس كامل فئات  اجملموعة تقوم 

 مرتاكم وخسائر اخنفاض القيمة، إن وجدت.   استهالك أي  املمتلكات واملعدات كتكلفة نقصاً 
 

  النفقات الالحقة 
كأصل منفصل، حسب الضرورة، عندما يكون من احملتمل    تقي د تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفرتية لألصل أو 

 تتدفق إىل اجملموعة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة ابلبند ويكون ابإلمكان قياس تكلفة هذا البند بشكٍل موثوق.   أن
 

  االستهالك 
املتوقع للموجودات والتلف املادي املتوقع والتقادم الفين والتجاري   االستخدام حتدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية على أساس 

والقيود القانونية والقيود املماثلة على استخدام املوجودات والعوامل األخرى املشاهبة. يتم حساب االستهالك على أساس  
 وحدة: القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية أدنه ويتم االعرتاف به يف قائمة الدخل امل

 
 معدل اإلهالك  الفئة 
  

 ٪ 3 مبان 
 ٪ 25 سيارات 

 ٪ 33  –   10 أجهزة حاسب آيل 
 ٪ 25  –   20 أاثث ومعدات مكتبية 

 
  لالستهالك. إن وجدت   اإلنشاء ال ختضع األراضي واملوجودات قيد  

  إلغاء االعرتاف 
يتم استبعادها أو عندما ال يتوقع أن ينتج عن استخدامها أو استبعادها أي    عندما يتم إلغاء االعرتاف ابملمتلكات واملعدات  

منافع اقتصادية مستقبلية. يتم إدراج األرابح أو اخلسائر الناجتة عن إلغاء االعرتاف أبحد بنود املمتلكات واملعدات يف قائمة  
 االعرتاف ابلبند. الدخل املوحدة عند إلغاء 

 
  أنشطة التأجري لدى اجملموعة وكيفية احملاسبة عنها  6- 2

  وات سن 5. ترتاوح مدة عقود اإلجيار هذه بني سنة إىل لدى اجملموعة عقود ملستودعات ومكاتب وفروع وصاالت عرض
على حدة وحتتوي على جمموعة   التفاوض على شروط اإلجيار كالً  م اإلجيار. يتوبعض هذه العقود لديها خيار متديد فرتة 

واسعة من الشروط واألحكام املختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإلجيار أي تعهدات خبالف فوائد الضمان يف املوجودات املؤجرة  
 اليت حيتفظ هبا املؤجر. وال جيوز استخدام املوجودات املؤجرة كضمان ألغراض االقرتاض. 
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يتم قياس املوجودات واملطلوابت الناشئة عن عقد اإلجيار مبدئياً على أساس القيمة احلالية. تتضمن مطلوابت اإلجيار صايف  
 التالية: القيمة احلالية ملدفوعات اإلجيار 

 
  الثابتة )مبا يف ذلك املدفوعات الثابتة يف اجلوهر( نقصاً أي حوافز إجيار مستحقة القبض.  املدفوعات •
املتغرية لإلجيار، اليت تستند إىل مؤشر أو معدل، وتقاس مبدئًيا ابستخدام املؤشر أو املعدل كما يف اتريخ   املدفوعات •

  البدء. 
  مبوجب ضمانت القيمة املتبقية.  اجملموعةاملبالغ املتوقع دفعها من قبل  •
  ار. متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا اخلي اجملموعة سعر ممارسة خيار الشراء إذا كانت  •
 لذلك اخليار.  اجملموعة الغرامات اخلاصة إبهناء عقد اإلجيار، إذا كانت مدة اإلجيار تعكس ممارسة  مدفوعات •
 

يتم أيًضا تضمني مدفوعات اإلجيار اليت يتم إجراؤها مبوجب خيارات متديد معينة بشكل معقول يف قياس االلتزام. يتم خصم  
ضمين يف عقد اإلجيار. إذا كان هذا املعدل ال ميكن حتديده بسهولة وهذا هو  مدفوعات اإلجيار ابستخدام معدل الفائدة ال

، عندها يتم استخدام معدل االقرتاض اإلضايف للمستأجر، حيث ميثل املعدل  اجملموعة احلال عموًما ابلنسبة لعقود اإلجيار يف  
ذات قيمة مماثلة ملوجودات حق  الذي جيب على املستأجر سداده القرتاض املبالغ الضرورية للحصول على موجودات 

 االستخدام يف بيئة اقتصادية مماثلة أبحكام وضمان وشروط مماثلة. 
 

 : اجملموعةلتحديد معدل االقرتاض اإلضايف، تقوم 
 
متوياًل حديثًا من طرف اثلث حصل عليه املستأجر الفردي كنقطة بداية، ويتم تعديله   -حيثما أمكن  - ابستخدام  •

  روط التمويل منذ استالم متويل الطرف الثالث. ليعكس التغريات يف ش
ابستخدام هنج مرتاكم يبدأ بسعر فائدة خايل من املخاطر يتم تعديله ملخاطر االئتمان اخلاصة بعقود اإلجيار اليت حتتفظ   •

  ، واليت ال متلك متوياًل حديثًا من طرف اثلث. اجملموعةهبا 
 إبجراء تعديالت خاصة بعقد اإلجيار، على سبيل املثال املدة والبلد والعملة والضمان.  •
 

معدل إطفاء القرض القابل للمالحظة متاًحا للمستأجر الواحد )من خالل بيانت التمويل أو السوق احلديثة( اليت    إذا كان
ابستخدام هذا املعدل كنقطة بداية لتحديد معدل االقرتاض   اجملموعة هلا سجل مدفوعات مشابه لعقد اإلجيار، تقوم 

 اإلضايف. 
 
حتميل تكلفة التمويل على الربح أو اخلسارة على   حيث يتم  وتكلفة التمويل  املبلغ  اصل  تم توزيع مدفوعات اإلجيار بني ي

 مدى فرتة اإلجيار وذلك إلنتاج معدل فائدة دوري اثبت على الرصيد املتبقي من االلتزام لكل فرتة. 
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 تتضمن:  واليت األصل ابلتكلفة  استخدام تم قياس حق ي

 
 االصل  استخدامحق  مقابل لاللتزامات مبلغ القياس املبدأى   •
 ، و مبدأيه أي تكاليف مباشرة   •
 تكاليف التجديد  •
 

القسط الثابت،  يتم استهالك موجودات حق االستخدام عموًما على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإلجيار على أساس  
 أيهما أقصر. 

 
منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف يف الربح    ويتم إثبات املدفوعات املرتبطة بعقود اإلجيار قصرية األجل  

 شهراً أو أقل دون خيار الشراء.  12أو اخلسارة. عقود اإلجيار قصرية األجل هي عقود إجيار ذات فرتة إجيار مدهتا 
 
  موجودات غري ملموسة  7- 2

املوجودات غري امللموسة اليت يتم االستحواذ عليها بشكل منفصل يتم قياسها ابلتكلفة عند االعرتاف املبدئي. وبعد االعرتاف  
املبدئي، يتم تسجيل املوجودات غري امللموسة ابلتكلفة نقصاً أي إطفاء مرتاكم وأي خسائر مرتاكمة الخنفاض القيمة، إن  

 وجدت. 
 

يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غري امللموسة على أهنا إما حمددة أو غري حمددة. تطفأ املوجودات غري امللموسة  
ذات العمر اإلنتاجي احملدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لتحري االخنفاض يف قيمتها عندما يتوفر  

 غري امللموس الخنفاٍض يف قيمته.  أي دليل يشري إىل احتمال تعر ض األصل 
 

 يتم مراجعة فرتة وطريقة اإلطفاء ألي أصل غري ملموس له عمر إنتاجي حمدد مرة واحدة على األقل يف هناية كل سنة مالية. 
 

م  إن التغريات يف العمر اإلنتاجي املتوقع أو النمط املتوقع الستهالك الفوائد االقتصادية املستقبلية املصاحبة لألصل يت
اإلطفاء، حيثما يكون مالئماً، وتعامل ابعتبارها تغريات يف التقديرات احملاسبية.   طريقة احتساهبا عن طريق تعديل فرتة أو 

يتم االعرتاف مبصروف اإلطفاء للموجودات غري امللموسة ذات األعمار احملددة يف قائمة الدخل املوحدة ضمن فئة املصاريف  
 امللموس.  مبا يتوافق مع وظيفة األصل غري

 
  برجميات 

احلاسب اآليل، بعد خصم اإلطفاء املرتاكم وخسائر االخنفاض   برامج يتم تسجيل املوجودات غري امللموسة، اليت تتألف من 
 سنوات.   10 إىل   8من يف القيمة، إن وجدت. يتم إطفاء الربجميات على أساس القسط الثابت على مدى  

 
من برامج احلاسب اآليل على تكاليف املوظفني والنسبة املالئمة   كجزء تشتمل التكاليف العائدة مباشرة واليت تتم رمسلتها 

  ها للتكاليف غري املباشرة. يتم قيد تكاليف التطوير املرمسلة كموجودات غري ملموسة ويتم إطفاؤها من النقطة اليت يكون في
 األصل جاهزاً لالستخدام. 
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  )تتمة(   ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  2
  يف قيمة املوجودات   االخنفاض  8- 2

ال ختضع املوجودات غري امللموسة ذات العمر اإلنتاجي غري احملدد لإلطفاء ويتم اختبارها سنوايً من حيث اخنفاض القيمة،  
للقيمة. يتم اختبار املوجودات األخرى فيما  أو أكثر يف حال أشارت األحداث أو التغريات يف الظروف إىل اخنفاض حمتمل  

يتعلق ابالخنفاض يف قيمتها عندما تشري األحداث أو التغريات يف الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة  
القيمة القابلة  لالسرتداد. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن االخنفاض يف القيمة، واليت متثل الزايدة يف القيمة الدفرتية لألصل عن  

لالسرتداد وهي القيمة العادلة لألصل نقصًا تكاليف االستبعاد أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. ولغرض تقدير قيمة  
االخنفاض يف القيمة، يتم جتميع املوجودات عند أدىن مستوى هلا حيث تتواجد تدفقات نقدية قابلة للتحديد بشكل منفصل  

بري عن التدفقات النقدية النامجة عن موجودات أخرى أو جمموعة موجودات )وحدات مدرة واليت تكون منفصلة إىل حد ك
للنقد(. تتم مراجعة املوجودات غري املالية واليت سبق أن حدث اخنفاض يف قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك االخنفاض،  

 وذلك يف هناية اتريخ كل فرتة تقرير. 
 
  األدوات املالية  9- 2

  املوجودات املالية تصنيف 
  ضمن الفئات التالية:   املالية تصنف اجملموعة موجوداهتا 

 سارة( ومن خالل الربح واخل   واآلخر أ)إما من خالل الدخل الشامل لقيمة العادلة  يتم قياسها الحقا اب اليت تلك  •
 لتكلفة املطفأة. تقاس اب  اليت تلك  •
 

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

 
تسجيل األرابح واخلسائر إما ضمن الربح أو اخلسارة أو الدخل الشامل   يتم ابلنسبة للموجودات املقاسة ابلقيمة العادلة، 

 اآلخر. 
 

املطفأة عندما تكون ضمن منوذج األعمال لالحتفاظ ابملوجودات بغرض   ابلتكلفة بقياس املوجودات املالية تقوم اجملموعة 
حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وتؤدي األحكام التعاقدية إىل وجود تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة حبيث تقتصر على  

 مدفوعات أصل الدين والفائدة على األصل القائم. 
 

  تصنيف املطلوابت املالية 
ابلتكلفة املطفأة ابستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ابستثناء    املقاسة سابقاً   املالية تقوم اجملموعة بتصنيف مجيع املطلوابت  

 املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، إن وجدت. 
 

من خالل الربح أو اخلسارة يف حال أدى ذلك إىل استبعاد أو خفض القياس   العادلة ماليا ابلقيمة  حتدد اجملموعة التزاماً 
عدم التطابق يف االعرتاف، أو يف حال إدارة جمموعة من املطلوابت املالية ويتم تقييم أدائها على أساس  بشكل كبري أو 

 القيمة العادلة. 
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  املقاصة بني املوجودات واملطلوابت املالية 
للموجودات واملطلوابت املالية وبيان صايف القيمة يف قائمة املركز املايل املوحدة عندما يكون للمجموعة  يتم إجراء مقاصة 

حق قانون واجب النفاذ مبقاصة املبالغ احملتسبة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصايف أو بيع األصل وتسوية   حالياً 
 االلتزام يف نفس الوقت. 

 
  إعادة التصنيف 

تقوم اجملموعة بتغيري منوذج األعمال اخلاص هبا إلدارة املوجودات املالية. على   عندما تتم إعادة تصنيف املوجودات املالية 
سبيل املثال، عندما تتغري نية اإلدارة يف االحتفاظ ابألصل لفرتة قصرية األجل أو طويلة األجل، ال يُعاد تصنيف املطلوابت  

 املالية. 
 

  القياس املبدئي 
عند االعرتاف املبدئي، يتم قياس املوجودات املالية أو املطلوابت املالية بقيمها العادلة. حُتتسب تكاليف املعاملة للموجودات  
املالية املسجلة ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة كمصروفات يف قائمة الدخل املوحدة، ويف حالة املوجودات املالية  

أو نقصا   اليت مل يتم قياسها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، فتمثل قيمتها العادلة زائداً  أو املطلوابت املالية 
تكاليف املعاملة العائدة مباشرة إىل االستحواذ على أو إصدار األصل املايل أو االلتزام املايل قيمة االعرتاف املبدئي. تُقاس  

 الذمم املدينة التجارية بسعر املعاملة. 
 

  القياس الالحق 
 واملطلوابت املالية وفقاً لتصنيفها.  املالية بعد االعرتاف املبدئي، تُقاس املوجودات 

 
  إلغاء االعرتاف 

تلغي اجملموعة االعرتاف ابألصل املايل فقط عندما تنتهي احلقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل املايل، أو  
 ومنافع ملكية املوجودات املالية. عندما حتو ل كافة خماطر  

 
ري  يتم إلغاء االعرتاف ابملطلوابت املالية عندما يتم الوفاء اباللتزام املايل املذكور يف العقد أو عند إلغائه أو انقضائه. يعترب التغ 

 الكبري يف شروط أداة الدين كإطفاء لاللتزام األصلي واعرتاف ابلتزام جديد. 
 

  االخنفاض يف القيمة 
 املتوقعة املصاحبة ألدوات الدين اخلاصة هبا كجزء من  االئتمانم اجملموعة، بناء على النظرة املستقبلية، بتقييم خسائر تقو 

 موجوداهتا املالية املدرجة ابلتكلفة املطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر. 
 

 املبسط، والذي يتطلب تسجيل اخلسائر املتوقعة على أساس العمر من اتريخ ابلنسبة للذمم املدينة، تطبق اجملموعة النهج 
 االئتماناملتوقعة مت جتميع الذمم املدينة بناء على خصائص خماطر  االئتمان األوىل للذمم املدينة. لقياس خسائر  االعرتاف

 ومات التارخيية للمجموعة ومت تعديلها لتعكساملشرتكة وعدد األايم املتقادمة. مت استنتاج معدالت اخلسارة املتوقعة من املعل
الكلي مثل التضخم ومعدل منو الناتج   االقتصاد النتيجة املستقبلية املتوقعة واليت تتضمن أيضا معلومات مستقبلية لعوامل 

 . اإلمجايل احمللي
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  )تتمة(   االخنفاض يف القيمة
املوجودات املالية األخرى مثل الذمم املدينة للموظفني واألرصدة لدى البنوك لديها خماطر ائتمانية منخفضة، وابلتايل فإن  

 . املتوقعة يكون غري جوهري االئتمانتطبيق خسارة  أتثري 
 

املايل. بتاريخ كل تقرير، تعرتف اجملموعة مببلغ التغري يف خسائر  تعرتف اجملموعة مبخصص خلسائر االئتمان املتوقعة لألصل 
 االئتمان املتوقعة على مدار عمر الدين كربح أو خسارة اخنفاض يف القيمة ضمن قائمة الدخل املوحدة. 

 
كس اخنفاض  تعرتف اجملموعة ابلتغريات يف خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر الدين اليت تكون يف صاحلها كربح من ع

 . يف القيمة
 
  قياس القيمة العادلة  10- 2

لبيع أصل أو السعر املدفوع لتحويل التزام يف عملية اعتيادية بني   استالمه تعرف القيمة العادلة أبهنا السعر الذي سيتم 
 متعاملني يف السوق بتاريخ التقييم. يُبىن قياس القيمة العادلة على افرتاض أن بيع أصل أو حتويل التزام يتم تنفيذه إما: 

 
 من خالل السوق النشط لألصل أو االلتزام، أو  •
 . لاللتزام، وذلك يف حالة غياب السوق الرئيسية لألصل أو االلتزاممن خالل السوق البديل لألصل أو  •
 

اليت قد يقوم املشاركني يف السوق ابستخدامها عند تسعري    االفرتاضات يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ابستخدام  
 ية. األصل أو االلتزام، ابفرتاض تصرف املشاركني يف السوق مبا يصب يف مصاحلهم االقتصاد

 
تستخدم اجملموعة طرق التقييم اليت تعد مناسبة وفقًا للظروف احمليطة وكذلك اليت تتوفر هلا البيانت الكافية لقياس القيمة  

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

 
واملطلوابت اليت يتم قياسها أو اإلفصاح عنها ابلقيمة العادلة يف القوائم املالية املوحدة ضمن   تصنف مجيع املوجودات

للقيمة العادلة، على النحو املبني أدنه، استنادا إىل أدىن مستوى من املعطيات املهمة لقياس القيمة العادلة    اهلرمي التسلسل  
  ككل: 

  أسعار السوق املعلنة )غري املعدلة( يف األسواق النشطة للموجودات واملطلوابت املماثلة.   :1املستوى  •
مدخالت خبالف األسعار املدرجة يف املستوى األول واليت ميكن مالحظتها لألصل أو االلتزام إما مباشرة  :  2املستوى   •

  . )مثل األسعار( أو بشكل غري مباشر )أي مشتقة من األسعار(
مدخالت للموجودات واملطلوابت اليت ال تستند إىل بيانت سوق ميكن مالحظتها )مدخالت ال ميكن   :3املستوى  •

 . مالحظتها( 
 

ابلنسبة للموجودات واملطلوابت املعرتف هبا يف القوائم املالية املوحدة بشكل متكرر، تقرر اجملموعة إذا ما كان قد حدث  
رمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناًء على أدىن مستوى معطيات جوهري لقياس  حتويل بني املستوايت يف التسلسل اهل

  القيمة العادلة بشكل عام( يف اتريخ هناية كل تقرير مايل. 
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القيمة العادلة، حددت اجملموعة فئات املوجودات واملطلوابت على أساس طبيعة وخصائص وخماطر   لغرض إفصاحات 
 . األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة حسبما مت إيضاحه أعاله 

 
  نقد وما يعادله  11- 2

الطلب،    حتت النقد وما يعادله النقد يف الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصرية األجل والودائع احملتفظ هبا    يتضمن
إىل جانب االستثمارات األخرى قصرية األجل ذات السيولة العالية اليت تبلغ فرتات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل  

 قدية معلومة واليت ال تتعرض ملخاطر جوهرية من جراء التغري يف القيمة. واليت تكون جاهزة للتحويل إىل مبالغ ن
 
  ذمم مدينة جتارية  12- 2

  جوهري مامل حتتوى تلك الذمم على مكون متويل  الغري مشروطبسعر املعاملة  يتم االعرتاف ابلذمم املدينة التجارية مبدئياً 
 خمصوما منها خمصص اخلسارة.   املطفأة ابستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليويتم قياسها الحقا ابلتكلفة  ابلقيمة العادلة. 

 
النهج املبسط لرصد خمصص خلسائر االئتمان املتوقعة واليت تسمح ابستخدام خمصص اخلسارة املتوقعة على   اجملموعة تطبق 

أفضل تقدير للمجموعة عن خسائر    مدار عمر الدين جلميع الذمم املدينة التجارية. يستند خمصص االخنفاض يف القيمة إىل
وهذا التقدير يعتمد على الوضع املايل للعمالء وخربة شطب الديون السابقة.   االئتمان املتوقعة املتعلقة هبذه الذمم املدينة. 

داد  هذه املبالغ واعتبار إمكانية االسرت   حتصيل ويتم شطب أرصدة الذمم املدينة مقابل هذا املخصص بعد استنفاذ كافة وسائل  
 مستبعدة. أما الديون املعدومة اليت مت شطبها فتسجل يف قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها. 

 
  خمزون  13- 2

. تشتمل التكلفة على  ة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما اقلابلتكلف   بضاعة متاحة للبيع يتم قياسها  يف يتمثل املخزون  
غري القابلة لالسرتداد وتكاليف النقل واملعاجلة وأي تكاليف أخرى متعلقة هبا مباشرة نقصا   والضرائب رسوم االسترياد 

 يتم إسناد التكاليف إىل البنود الفردية للمخزون على أساس املتوسط املرجح للتكلفة.   اخلصومات واحلسومات والبنود املماثلة.
 

القيمة القابلة للتحقق سعر البيع املقد ر يف سياق العمل االعتيادي، نقصاً التكاليف املقدرة الالزمة لتنفيذ عملية    ميثل صايف 
 البيع. 

 
يتم االعرتاف بقيمة ختفيض بنود املخزون إىل صايف القيمة القابلة للتحقق وكافة خسائر املخزون كمصروف يف السنة اليت  

اخلسارة. يتم االعرتاف مببلغ عكس االخنفاض يف املخزون الناتج عن زايدة يف صايف القيمة القابلة  يتم فيها التخفيض أو 
 للتحقق كزايدة يف قيمة املخزون ويتم االعرتاف به كربح يف السنة اليت حيدث فيها العكس. 

 
  التزامات منافع املوظفني  14- 2

  منافع موظفني قصرية األجل 
والرواتب، مبا يف ذلك املنافع غري النقدية واإلجازات املرضية املرتاكمة واملتوقع تسويتها بشكل  تدرج املطلوابت عن األجور 

شهرًا بعد هناية الفرتة اليت يقدم فيها املوظفون اخلدمة ذات العالقة فيما يتعلق خبدمات املوظفني حىت   12كامل خالل 
دفعها عند تسوية املطلوابت. وتعرض املطلوابت كالتزامات متداولة ملكافآت  قياسها ابملبالغ املتوقع  هناية فرتة التقرير ويتم

  املوظفني يف قائمة املركز املايل املوحدة.
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  مكافأة هناية اخلدمة للموظفني 
كافأة هناية اخلدمة للموظفني هو القيمة احلالية اللتزام  مبإن االلتزام الذي يتم إثباته يف قائمة املركز املايل املوحدة فيما يتعلق 

مكافأة هناية اخلدمة للموظفني يف هناية فرتة التقرير. يتم احتساب التزام مكافأة هناية اخلدمة للموظفني سنوايً من قبل خرباء  
 ستقلني ابستخدام طريقة الوحدة االئتمانية املتوقعة. اكتواريني م

 
عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية  مكافأة هناية اخلدمة للموظفني يتم حتديد القيمة احلالية اللتزام 

ليت هلا شروط استحقاق  ابستخدام أسعار الفائدة  لسندات الشركات عالية اجلودة املقومة ابلعملة اليت ستدفع هبا املنافع وا 
تقارب شروط االلتزام ذي العالقة يف الدول اليت ال يوجد فيها أسواق واسعة هلذه السندات، يتم تطبيق أسعار سوق  

 . السندات احلكومية
 

معدل العائد   استخداماململكة العربية السعودية لسندات شركات عالية اجلودة، فقد مت  يف حيث أنه ال توجد سوق عميقة 
خدمات املوظفني    انتهاء منافع    اللتزام العربية السعودية للوصول إىل القيمة احلالية    لكةمللمالسندات احلكومية   على  السوقي

 املقدرة. خبصم التدفقات النقدية املستقبلية 
 

. يتم إدراج  مكافأة هناية اخلدمة للموظفني  التزام رصيد    صايف معدل اخلصم على    ابستخدام تكلفة التمويل    صايف يتم حساب  
 قائمة الدخل املوحدة.  يفاملوظف  افعالتكلفة ضمن مصروف من

 
الفرتة   يف اإلكتوارية  االفرتاضات يف اخلربة والتغريات تنشأ من تعديالت  واليتادة القياس إع يتم إثبات األرابح واخلسائر من 

  يف قائمة التغريات  يف األرابح املبقاة  إدراجها ضمن قائمة الدخل الشامل االخر املوحدة. ويتم  يففيها مباشرة  حتدث اليت
 املوحدة.  املايل املركز  وقائمة حقوق املسامهني املوحدة 

 
اخلطة يتم   يف من تعديالت او تقليص  الناشئ خدمات املوظفني  انتهاء منافع  اللتزام القيمة احلالية  يفالتغريات يتم إثبات 

 املوحدة كتكاليف خدمة سابقة.  قائمة الدخل يف إثباهتا مباشرة 
 

تقاعد املدارة بصفة عامة أو خاصة  خبصوص خطط املسامهة احملددة، تدفع اجملموعة مسامهات إىل خطط أتمني معاشات ال
على أساس إلزامي أو تعاقدي أو تطوعي. لن يكون هناك أي التزامات أخرى تدفعها اجملموعة عند دفع املسامهات. يتم  
إثبات املسامهات كمصروف منافع املوظفني عند استحقاقها. يتم إثبات املسامهات املدفوعة مقدماً كموجودات إىل احلد  

 . ده اسرتداد املبالغ النقدية أو ختفيض الدفعات املستقبليالذي ميكن عن
 
  ملكافآت ا

تقوم اجملموعة إبثبات التزام ومصروف للمكافآت حيث تضع يف االعتبار األرابح العائدة إىل املسامهني يف الشركة. تقوم  
 ضمنياً.   ماً اجملموعة إبثبات خمصص عند وجود التزام تعاقدي أو عند وجود ممارسة سابقة أنشأت التزا
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  الذمم الدائنة التجارية  15- 2

متثل هذه املبالغ املطلوابت غري املدفوعة للسلع واخلدمات املقدمة للمجموعة قبل هناية السنة. وهذه املبالغ غري مضمونة  
االعرتاف هبا. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية واألخرى ضمن  يومًا من اتريخ  90إىل  30وعادة ما تدفع يف غضون 

شهرا بعد اتريخ التقرير. يتم االعرتاف هبذه املبالغ   12املطلوابت املتداولة ابستثناء تلك اليت تكون مستحقة الدفع خالل 
 الفعلي.  مبدئيا ابلقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا ابلتكلفة املطفأة ابستخدام طريقة معدل الفائدة

 
  ائتمانية تسهيالت   16- 2

مبدئيًا ابلقيمة العادلة، صافية من تكاليف املعاملة املتكبدة، وتقاس الحقًا ابلتكلفة   ةاالئتماني ابلتسهيالت  االعرتاف يتم 
املطفأة. يتم إثبات أي فرق بني املتحصالت )صافية من تكاليف املعاملة( والقيمة املسرتدة يف الربح أو اخلسارة على مدى  

تسهيالت ابعتبارها ضمن تكاليف  السوم املسددة إلنشاء  ابستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات الر   التسهيلفرتة  
إىل القدر الذي يكون فيه من احملتمل سحب بعض أو مجيع هذه التسهيالت. يف هذه احلالة،   ابلتسهيل املعاملة اخلاصة 

و  يتم أتجيل هذه الرسوم حىت يتم سحب هذه التسهيالت. عندما ال يتوفر دليل أبنه من احملتمل أن يتم سحب بعض أ
 مجيع هذه التسهيالت، يتم إطفاء الرسوم على مدى فرتة التسهيل املتعلقة هبا. 

 
  املخصصات  17- 2
مطالبات أو التزامات قانونية حالية أو استداللية نشئة عن أحداث سابقة    اجملموعة سجل املخصصات عندما يكون لدى  تُ 

وعندما يكون من احملتمل أن يتطلب األمر تدفقات صادرة سواء نقدية أو موارد متضمنة ملنافع اقتصادية مطلوبة للوفاء  
م االعرتاف مبخصصات خسائر  ، وأن يكون ابإلمكان تقدير قيمة هذه االلتزامات بشكل موثوق. وال يتااللتزامات بتلك 

قياس املخصصات ابلقيمة احلالية ألفضل تقدير لدى اإلدارة للنفقات املطلوبة لتسوية االلتزام يف   م املستقبلية. يتالتشغيل 
هناية فرتة التقرير. ويتمثل معدل اخلصم املستخدم لتحديد القيمة احلالية يف معدل قبل خصم الزكاة ومعدل الضريبة الذي  

قييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر املصاحبة لاللتزام. حتتسب الزايدة يف املخصص نتيجة ملرور  يعكس ت 
 الزمن كمصروف فائدة. 

 
  توزيعات أرابح  18- 2

يتم االعرتاف بتوزيعات األرابح املستحقة ملبالغ توزيعات األرابح املعلنة، واليت مت التصريح هبا بشكل مناسب ومل تعد ختضع  
هناية فرتة التقرير ومل يتم توزيعها يف هناية فرتة التقرير. ووفقًا لنظام الشركات يف اململكة العربية   قبل لتقدير اجملموعة، يف أو 

عتماد التوزيع عندما تتم املوافقة عليه من قبل املسامهني. يتم االعرتاف ابملبلغ املقابل مباشرة يف حقوق  السعودية، يتم ا
 امللكية. 

 
  رحبية السهم  19- 2

تعرض اجملموعة رحبية السهم األساسية واملخفضة، إن وجدت. يتم احتساب رحبية السهم األساسية بتقسيم األرابح أو  
لدى اجملموعة على املتوسط املرجح لعدد األسهم املشرتكة القائمة خالل السنة،   املشرتكني سامهني اخلسائر املنسوبة إىل امل

واألسهم اخلاصة احملتفظ هبا، إن وجدت. ويتم حتديد رحبية السهم املخفضة، إن وجدت، عن طريق تعديل األرابح أو  
ألسهم العادية القائمة، واليت يتم تعديلها وفقًا لألسهم  اخلسائر املنسوبة إىل املسامهني املشرتكني واملتوسط املرجح لعدد ا

 احملتفظ هبا، مقابل آاثر مجيع األسهم العادية احملتملة املخفضة. 
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  إيرادات املبيعات  20- 2

مستبعدا منه املبالغ احملصلة نيابًة عن أطراف خارجية،  يتم قياس إيرادات املبيعات بناًء على العوض احملدد يف عقد مع عميل  
إن وجدت. عادًة ما تعرتف اجملموعة ابإليرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة على منتج ما إىل عميل، والذي حيدث عادًة  

لها. يتم إدراج املبيعات  عندما يتم تسليم املنتج إىل العميل. ال تتضمن إيرادات املبيعات ضريبة القيمة املضافة اليت يتم حتصي
 يف قائمة الدخل املوحدة صافية من املردودات وأي خصومات ممنوحة. 

 
تعرتف اجملموعة ابإليرادات من العقود مع العمالء بناًء على منوذج من مخس خطوات كما هو مبني يف املعيار الدويل للتقرير  

 كما يلى:   (15)املايل رقم  
 

وتعهدات وتضع معايري   العمالء: العقد هو اتفاقية تُعقد بني طرفني أو أكثر تؤسس حقوقاً حتديد العقود مع  -  1اخلطوة 
 جيب الوفاء هبا لكل عقد. 

 
حتديد التزامات األداء يف العقد: إن التزام األداء هو وعد يف العقد مع العميل بتحويل بضائع أو خدمات إىل   -  2اخلطوة 
 العميل. 

 
املعاملة: سعر املعاملة هو املقابل املايل الذي يتوقع أن تستحقه اجملموعة مقابل حتويل البضائع أو  حتديد سعر  -  3اخلطوة 

 اخلدمات املصرح هبا إىل العميل، ابستثناء املبالغ احملصلة نيابة عن الغري. 
 

التزام أداء واحد،  ختصيص سعر املعاملة اللتزامات األداء يف العقد: يف العقد الذي ينطوي على أكثر من  - 4اخلطوة 
املعاملة لكل التزام أداء مببلغ يساوي املقابل املايل الذي يتوقع أن تستحقه اجملموعة مقابل الوفاء بكل    سعر ختصص اجملموعة  

 التزام أداء. 
 

 تفي اجملموعة ابلتزام أداء.  عندما االعرتاف ابإليراد  - 5اخلطوة 
 

 ها اجملموعة إيراداهتا: من تنتجالرئيسية، واليت   لألنشطة وصف   يلي فيما
 

  املبيعات يف منافذ البيع ابلتجزئة  )أ( 
تتحقق إيرادات   .سلسلة من منافذ البيع ابلتجزئة حتت العالمة التجارية "اجلديعى"، وتبيع األقمشة الرجالية  لدى اجملموعة 

  عند شراء العميل للمنتج.   الصفقة فوراً املبيعات عندما يستحوذ العميل على املنتج الذي تبيعه شركات اجملموعة. يتم دفع مثن  
 متنح سياسة إرجاع اجملموعة العمالء حق االرجاع يف غضون ثالثة أايم مع متطلبات معينة وبعض االستثناءات. 

 
  اجلملة مبيعات  )ب( 

األقمشة الرجالية إىل ابئعي التجزئة اآلخرين. يتم االعرتاف ابملبيعات عندما يتم حتويل السيطرة على  و تبيع اجملموعة املالبس  
اآلخرين وال يوجد أي التزام غري منفذ قد يؤثر على قبول ابئعي    التجزئةاملنتجات، أي عندما يتم تسليم املنتجات إىل ابئعي  

. عادًة، ال يتم  يوماً  180إىل  30التجزئة اآلخرين للمنتجات. يتضمن هذا النوع من املبيعات فرتة ائتمان ترتاوح ما بني 
 إرجاع املبيعات ابجلملة، وقد يتم قبول إرجاع البضائع فقط وفقا لتقدير اإلدارة. 

 
وابلتايل ال يتم وقت البيع   متاماً  ة جلميع أنواع املبيعات، تشري التجربة التارخيية إىل أن مبالغ االرجاعات غري جوهري ابلنسبة 

  . إثبات أي التزام مقابل أي اسرتدادات متوقعة. يتم تقييم صحة هذا االستنتاج يف اتريخ كل فرتة تقرير. إذا تغري منط
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  )تتمة(  مبيعات اجلملة  ب( 
االرجاعات، ستثبت اجملموعة التزام مقابل أي اسرتدادات متوقعة واألصل املقابل )احلق يف البضائع املرجتعة للمنتجات املتوقع  

 ارجاعها(، مع تعديل اإليرادات وتكاليف املبيعات ذات الصلة وفقاً لذلك. 
 

مجيع أنواع املبيعات املذكورة أعاله، السعر املذكور هو سعر الصفقة، وليس لدى اجملموعة عقود حيث تتجاوز الفرتة ما  يف 
بني نقل البضائع املوعودة إىل العميل واتريخ الدفع من قبل العميل سنة واحدة، ونتيجة لذلك، ال تقوم اجملموعة بتعديل  

 للنقود. أسعار املعاملة لتعكس القيمة الزمنية  
 
  مصاريف عمومية وإدارية  21- 2

تتضمن املصاريف العمومية واإلدارية التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت ال تندرج حتديداً ضمن تكلفة اإليرادات وفقًا ملا  
اإليرادات، إن لزم األمر،  تقرره املعايري احملاسبية املتعارف عليها. توز ع املخصصات بني املصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة 

 بطريقة منتظمة. 
 
  مصاريف بيع وتوزيع  22- 2

تتألف مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي من التكاليف املتكبدة لتوزيع منتجات وخدمات اجملموعة وإيراداهتا. ويتم  
 عمومية وإدارية.  كمصاريف تصنيف مجيع املصاريف األخرى 

 
  الزكاة  23- 2

وفقاً ألنظمة اهليئة العامة للزكاة والدخل يف اململكة العربية السعودية وعلى أساس االستحقاق.  لزكاة  اخمصص    إحتسابيتم  
ويتم إحتساب الفروق الناشئة عن الربوط النهائية يف فرتة التقرير اليت  قائمة الدخل املوحدة.  ف يتم حتميل مصروف الزكاة 

 يتم فيها البت يف تلك الربوط. 
 
  احتياطي نظامي  24- 2

يستند االحتياطي النظامي إىل املتطلبات النظامية. ووفقًا ألحكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية، فإن على  
٪ من رأس  30احتياطي نظامي إىل أن يعادل هذا االحتياطي ٪ من صايف الدخل املوحد السنوي إىل 10الشركة جتنيب 

 مال الشركة. إن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع. يتم حساب خمصص االحتياطي على أساس سنوي. 
 

  تقديرات وأحكام هامة  3
طبيعتها، من النادر أن  يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة استخدام بعض التقديرات احملاسبية واليت، حبكم 

 تتساوى مع النتائج الفعلية. كما يقتضي من اإلدارة ممارسة حكمها يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة. 
 

  التقديرات اليت ترتتب على مراجعة    ابلتعديالت يتم االعرتاف   تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا بشكل مستمر. 
ستقبلية. إن املعلومات حول االفرتاضات والتقديرات غري املؤكدة اليت تنطوي على خماطر جوهرية ينتج عنها  يف الفرتات امل

  مدرجة يف اإليضاحات التايل:   2020ديسمرب   31تعديل جوهري يف السنة املنتهية يف 
 ( 14 -  2)إيضاح رقم  – اخلاصة مبكافأة هناية اخلدمة للموظفني  االفرتاضاتتقدير  •
 ( 12 -  2)إيضاح رقم   –  تقدير اخنفاض قيمة الذمم املدينة التجارية  •
  ( د -5إيضاح رقم ) –   تقدير مدة عقد اإلجيار •
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  ممتلكات ومعدات  4

 سيارات  مبان  ي أراض  
 أجهزة 

 حاسب آيل 
 أاثث 

 اجملموع  ومعدات مكتبية 
       التكلفة 

 27.213.875 10.237.104 2.480.645 11.649.125 1.869.528 977.473 2020يناير  1
 294.965.12 310.644 845.58 139.762 000.075.2 000.425.9 إضافات السنة

 ( 670.857)  ( 420.63)  -  ( 250.794)  -  -  استبعادات السنة
 499.321.39 994.817.10 490.539.2 014.617.11 528.944.3 473.402.10 2020ديسمرب   31
       

       االستهالك املرتاكم 
 22.624.736 8.669.795 2.336.618 10.287.018 1.331.305 -  2020يناير  1

 666.783.1 036.753 675.84 738.831 217.114 -  احملمَّل السنة
 ( 088.808)  ( 510.60)  -  ( 578.747)  -  -  استبعادات السنة

 314.600.23 321.362.9 293.421.2 178.371.10 522.445.1 -  2020ديسمرب   31
       

       صايف القيمة الدفرتية 
 185.721.15 673.455.1 197.118 836.245.1 006.499.2 473.402.10 2020ديسمرب   31
 4.589.139 1.567.309 144.027 1.362.107 538.223 977.473 2019ديسمرب   31
       

 سيارات  مبان  أراضي  
 أجهزة 

 حاسب آيل 
 أاثث 

 اجملموع  ومعدات مكتبية 
       التكلفة 

 25.600.930 9.823.585 2.407.612 11.665.975 1.703.758 - 2019يناير  1
 196.360.2 472.248 82.505 662.200 165.770 473.977 إضافات السنة

 (747.251) (58.729) (9.472) (679.050) - - استبعادات السنة
 27.213.875 10.237.104 2.480.645 11.649.125 1.869.528 977.473 2019ديسمرب  31
       

       االستهالك املرتاكم
 21.260.980 7.841.394 2.244.631 9.896.437 1.278.518 - 2019يناير  1

 2.091.683 885.636 101.071 1.052.189 52.787 - احملمَّل السنة
 (727.927) (57.235) (9.084) (661.608) - - استبعادات السنة

 22.624.736 8.669.795 2.336.618 10.287.018 1.331.305 - 2019ديسمرب  31
       

       صايف القيمة الدفرتية
 4.589.139 1.567.309 144.027 1.362.107 538.223 977.473 2019ديسمرب  31
 4.339.950 1.982.191 162.981 1.769.538 425.240 - 2018ديسمرب  31
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  عقود اإلجيار  5
قود اجيار املستودعات واملكاتب  عل أصول  استخدام مقابل حق أصول والتزامات  استخدامق إبثبات حاجملموعة  قامت

 . سنة إىل مخسة سنوات وبعض تلك العقود لديها خيار متديد فرتة اإلجيار   ما بنيمدهتا   ترتاوح  واليتوصاالت العرض  
 
  احلركة خالل السنة هي كما يلي:   –   أصول   حق استخدام  أ( 
 2020  2019 

    التكلفة 
 29.746.937  169.387.30 الرصيد االفتتاحي 

 232.640  11.476.383 خالل السنة  إضافات
 41.863.552  169.387.30 
    
    املرتاكم   ستهالك اال 

 -   995.177.12 الرصيد االفتتاحي 
 995.177.12  11.199.032 السنة  علىاحملم ل 

 23.377.027  995.177.12 
    صايف القيمة الدفرتية 

 174.209.18  18.486.525 ديسمرب   31كما يف 
 

  أصول   استخدام التزامات مقابل حق   ب( 

 
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
 316.850.11  906.727.13 متداول 

 974.168.3  184.516.4 غري متداول 
 090.244.18  290.019.15 
 

  31مليون رايل سعودي كما يف  32.2أصول مبالغ مستحقة للمسامهني بقيمة  استخدامتتضمن التزامات مقابل حق 
 . ( 11إيضاح )مليون رايل سعودي(   2.38 :2019ديسمرب    31)  2020ديسمرب 

 
  املوحدة   الدخل مبالغ معرتف هبا ضمن قائمة   ج( 

 
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
 12.177.995  032.199.11 مبان –  أصول  استخدام إهالك حق 
 -  ( 640.305.1)  ( 3-1-2إيضاح (  19-كورون املتعلقة جبائحة   اإلجيارختفيضات 

 
  2020ديسمرب    31املعرتف هبا خالل السنة املنتهية يفأصول    استخدامالتزامات مقابل حق  إن جمموع مصروف الفائدة من  

 ألف رايل سعودي(.  803.6: 2019ديسمرب  31) سعودي رايل  مليون 91.3
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  )تتمة(   عقود اإلجيار  5
  تقديرات هامة فيما يتعلق مبدة عقد اإلجيار  د( 

غري قابل لإللغاء واليت   الفرتة اليت يكون فيها العقد عند حتديد مدة عقد اإلجيار تقوم اإلدارة بتطبيق تعريف العقد وحتديد 
 احلسبان عوامل أخرى كما يلي:  يكون لدى اجملموعة حافز اقتصادي ملمارسة خيار متديد العقد آخذة يف

 
اقتصادية  التحسينات املهمة اليت مت إجراؤها على األصول املستأجرة على مدة العقد واليت يتوقع أن يكون هلا فوائد  •

  هامة. 
آخر يناسب   التكاليف املتعلقة إبهناء عقد اإلجيار كتكاليف التفاوض أو تكاليف النقل أو تكاليف حتديد حمل  •

  اجملموعة.  احتياجات
 . أمهية األصل حمل العقد لعمليات اجملموعة •
 

  موجودات غري ملموسة  6

 
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
    التكلفة 
 2.052.236  732.251.2 االفتتاحي الرصيد 

 496.199  250.12 إضافات السنة 
 982.263.2  732.251.2 
    
    املرتاكم   ستهالك اال 

 648.959  015.144.1 االفتتاحي الرصيد 
 367.184  347.201 احملم ل علي السنة 

 362.345.1  015.144.1 
    

    صايف القيمة الدفرتية 
 717.107.1  620.918 اخر السنة 

 
 تتألف املوجودات غري امللموسة بشكل رئيسي من تكلفة تنفيذ ورخص برجميات. 

 
  خمزون  7

 
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
 337.805.242  769.644.328 بضائع جاهزة
 16.400.521  13.813.800 بضاعة أمانة 

 490.757.44  005.547.4 بضاعة ابلطريق 
 ( 157.989.3)  ( 840.127.6)  نقصاً: خمصص املخزون املتقادم 

 734.877.340  191.974.299 
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  )تتمة(   خمزون  7
  احلركة يف خمصص املخزون املتقادم على النحو التايل: 

 2020  2019 
 2.117.771  157.989.3 االفتتاحي الرصيد 

 1.871.386  683.138.2 املكون خالل السنة 
 157.989.3  840.127.6 اخلتامي الرصيد 

 
  األدوات املالية  8

  املوجودات املالية  1- 8

 
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
    موجودات مالية مقاسة ابلتكلفة املطفأة 

 141.677.145  197.959.507 ذمم مدينة جتارية 
 160.211  416.335 موجودات أخرى مقاسة ابلتكلفة املطفأة 

 592.867.116  784.743.65 يعادله نقد وما 
 707.038.264  893.755.262 
 
  املطلوابت املالية  2- 8

 
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
    املطفأة ابلتكلفة  مطلوابت مالية مقاسة  

 723.490.23  792.536.30 ذمم دائنة جتارية 
 -  316.110.9 تسهيالت ائتمانية 

 290.019.15  090.244.18 أصول استخدام التزامات مقابل حق 
 198.891.57  013.510.38 
 

  ذمم مدينة جتارية  9

 
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
 163.631.146  112.156.233 ذمم مدينة جتارية * 

 358.72  -  شيكات حتت التحصيل 
 ( 363.026.18)  ( 605.196.35)  املدينة التجارية الذمم يف قيمة   االخنفاضخيصم: خسائر 

 507.959.197  145.677.141 
 
 قيمتها العادلة.  هينظرا لطبيعة الذمم املدينة التجارية كوهنا قصرية األجل تعترب قيمتها الدفرتية  *
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  )تتمة(   ذمم مدينة جتارية  9
  هي كما يلي:  التجارية الذمم املدينة يف قيمة  االخنفاضخسائر  حركة إن
 2020  2019 
    

 12.876.534  18.026.363 االفتتاحي الرصيد 
 584.057.7  242.170.17 املكون خالل السنة 
 ( 755.907.1)  -  شطب خالل السنة 

 363.026.18  605.196.35 اخلتامي الرصيد 
 

   وذمم مدينة أخرى مبالغ مدفوعة مقدماً  10

 
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
    

 700.549.17  055.864.7 دفعات مقدمة للموردين 
 1.488.306  1.612.563 ذمم وسلف عاملني 
 986.300  936.119 أتمني مدفوع مقدم 

 897.590  897.590 مطالبات أتمني 
 822.288.1  -  ابلصايف   -ضريبة القيمة املضافة 

 87.636  -  د( - 11مطلوب من أطراف ذوي عالقة )إيضاح 
 979.063.2  423.771 أخرى

 750.081.12  24.362.333 
 ( 736.174.2)  ( 736.174.2)  مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى   يف قيمة االخنفاض خمصص 

 014.907.9  22.187.597 
 

  هي كما يلي:  مقدماً وذمم مدينة أخرىمبالغ مدفوعة    يف قيمة االخنفاض خمصص إن حركة 
 2020  2019 
    

 329.711  736.174.2 االفتتاحي الرصيد 
 550.560.1  -  املكون خالل السنة 
 ( 143.97)  -  شطب خالل السنة 

 736.174.2  736.174.2 الرصيد اخلتامي 
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  عالقة   ذوي أطراف   11
  اإلدارة الرئيسيني:   ي املعامالت مع موظف  - أ 

  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيني:   التايليوضح اجلدول 

 
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
    

 3.323.949  750.073.5 مكافأة اإلدارة العليا 
 236.774.2  115.353.2 منافع موظفني قصرية األجل 

 837.94  644.97 مكافأة هناية اخلدمة 
 509.524.7  6.193.022 
 

  عالقة   ذوي أطراف  املعامالت مع  أهم   - ب 
 كان لدى اجملموعة خالل السياق االعتيادي ألعماهلا املعامالت اهلامة التالية: 

 

  طبيعة املعامالت  
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
      
 1.143.243  11.500.000  مستودعات شراء  

 070.684.2  356.616.1  اجيارات املسامهني 
 083.781.1  -   مشرتايت  
 133.696.1  -   مبيعات  

      
 
  إىل أطراف ذوى عالقة   مطلوب  - ج 

  طبيعة العالقة   إيضاح  
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
        

 2.380.168  043.317.2  مسامهني  5 املسامهني 
 
  مطلوب من أطراف ذوى عالقة  - د 

  طبيعة العالقة  
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
      

 87.636  -   شركة زميلة  شركة اجلديعي للمفروشات 
  



 األصيل شركة ثوب  
  )شركة مسامهة سعودية( 

  2020ديسمرب    31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  
 )مجيع املبالغ ابلرايالت السعودية ما مل يذكر غري ذلك( 

 

33 

  نقد وما يعادله  12

 
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
    

 849.098.116  137.415.65 أرصدة لدى البنوك 
 743.768  647.328 نقد يف الصندوق 

 784.743.65  592.867.116 
 

  تسهيالت ائتمانية  13
  سعودي مليون رايل    9.1بقيمة    حملي بنك  األجل من    ة قصري   ائتمانية  ت لدى اجملموعة تسهيال   2020ديسمرب    31  يف كما  

  وهو ( ساما( وذلك ضمن برنمج أتجيل الدفعات الصادر من البنك املركزي السعودي )ء شيال :2019ديسمرب  31)
وال تتكبد اجملموعة اي تكاليف او مصروفات مقابل   ،19-أحد برامج دعم القطاع اخلاص يف ظل جائحة فيـروس كوفيد

 تلك التسهيالت. 
 

  مصروفات مستحقة ومطلوابت أخرى  14

 
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
    

 5.113.767  6.525.000 ت مستحقة آمكاف
 -  214.859.5 ابلصايف   -ضريبة القيمة املضافة 

 1.783.470  2.750.321 رواتب مستحقة 
 1.943.159  676.450.1 التزامات عقود العمالء 

 1.131.000  1.131.000 بدل حضور جلسات مستحقة 
 958.089  774.742 عموالت مستحقة 

 472.975.2  919.734 دفعات مقدمة من عمالء 
 1.264.998  066.604.1 أخرى

 938.829.20  15.169.955 
 

  أمور متعلقة ابلزكاة  15
  الزكوي املوقف   1- 15

. تقدم اجملموعة إقراراهتا  )"اهليئة"(  ألنظمة اهليئة العامة للزكاة والدخل يف اململكة العربية السعودية  ختضع اجملموعة للزكاة وفقاً 
وما بعدها، حبيث تشمل كاًل من الشركة   2018ديسمرب  31من السنة املالية املنتهية يف  الزكوية على أساس موحد ابتداءً 

إىل اهليئة العامة للزكاة والدخل وسداد الزكاة املستحقة   2019األم وشركتها التابعة. مت تقدمي إقرارات الزكاة حىت عام 
 . 2021إبريل   30هـ املوافق  1442رمضان  18صاحلة حىت  ال حصلت اجملموعة على شهادة الزكاة والدخل و  ،مبوجبها 
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  )تتمة(   أمور متعلقة ابلزكاة  15
  )تتمة(   املوقف الزكوي  1- 15

مطالبة بفروق زكوية بلغ   2018حيت  2014من اهليئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من ربوط زكوية استلمت اجملموعة 
مليون رايل سعودي مقارنة ابلزكاة املدفوعة عن تلك السنوات، وقد اعرتضت اجملموعة علي هذه التعديالت    7.51جمموعها  

أمام األمانة   2014العرتاض عن عام ومت تصعيد ا 2021مليون رايل سعودي يف يناير  3.50و مت ختفيض املبلغ ايل 
وسوف    2018  حىت  2015العامة للفصل يف املخالفات واملنازعات الضريبية وجاري تصعيد االعرتاضات اخلاصة ابلسنوات  
ترى اإلدارة أن لديها أسباب   يتم تقدميها خالل املدة النظامية ايل االمانة العامة للفصل يف املخالفات واملنازعات الضريبية. 

 أنه التوجد حاجة لتعديل خمصص الزكاة.  إىل وجيهة لدحض تلك الربوط وقد خلصت  
 

 إن احلركة يف خمصص الزكاة للمجموعة كالتايل: 
 2020  2019 

 13.537.614  376.786.14 االفتتاحي الرصيد 
 159.778.14  911.307.15 احملم ل على السنة 

 ( 397.529.13)  ( 570.709.14)  املدفوعة خالل السنة املبالغ 
 376.786.14  717.384.15 الرصيد اخلتامي 

 
  منافع املوظفني  16

  خطة املنافع احملددة   - مكافأة هناية اخلدمة للموظفني  
تطبق اجملموعة خطة منافع حمددة تتوافق مع متطلبات قانون العمل يف اململكة العربية السعودية للشركة وشركتها التابعة  

املسددة عند هناية اخلدمة مبوجب اخلطة على أساس رواتب وبدالت املوظفني األخرية وعدد   املبالغ احتساب املعنية. يتم 
هناية خدماهتم، كما هو موضح يف قانون العمل يف اململكة العربية السعودية. إن   سنوات خدماهتم املرتاكمة كما يف اتريخ

 خطط مكافآت هناية اخلدمة للموظفني هي خطط غري ممولة ويتم استيفاء التزامات سداد املكافآت عند استحقاقها. 
 

  املبالغ املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة. 
 : الفرتة هبا يف قائمة املركز املايل املوحدة واحلركات يف صايف التزام املنافع احملددة على مدار  االعرتاففيما يلي املبالغ اليت مت 

 
 2020  2019 

 10.702.812  626.611.11 االفتتاحي الرصيد  
 544.279.1  702.334.1 تكلفة اخلدمة احلالية 

 665.417  042.328 مصروف فائدة 
 209.697.1  744.662.1 جمموع املبلغ املعرتف به ضمن قائمة الدخل املوحدة 

    إعادة القياس 
 012.299  148.242 من التغري يف االفرتاضات املالية خسائر 

 ( 292.458)  059.373 اخلربة  يفالتغري  خسائر )أرابح( 
 ( 280.159)  207.615 يف الدخل الشامل اآلخر   ا املعرتف هب خسائر )أرابح(  جمموع  

 ( 115.629)  ( 345.188.1)  املدفوع خالل السنة 
 232.701.12  626.611.11 
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  )تتمة(   منافع املوظفني  16
  االفرتاضات االكتوارية اهلامة 

 فيما يلي االفرتاضات االكتوارية اهلامة: 
 2020  2019 

 ٪2.80  ٪ 1.40 معدل اخلصم 
 ٪1.50  ٪ 1.50 معدل زايدة الرواتب 

 
  حتليل احلساسية 

 للتغريات يف االفرتاضات الرئيسية املرجحة:  احملددة فيما يلي حساسية التزام املنافع 
 

   الزايدة     النقص    2020
 ٪   رايل سعودي   ٪   رايل سعودي   احلركة  

 ٪( 2.75)   ( 172.349)   ٪ 2.92  324.370  ٪ 0.5 معدل اخلصم 
 ٪ 2.19  335.278  ٪( 2.09)   ( 956.264)   ٪ 0.5 زايدة الرواتب 

          
   الزايدة     النقص    2019

 ٪   رايل سعودي   ٪   رايل سعودي   احلركة  
 ٪( 2.82)  ( 753.327)  ٪2.99  556.347  ٪0.5 معدل اخلصم 
 ٪1.94  309.225  ٪( 1.85)  ( 880.214)  ٪0.5 زايدة الرواتب 

 
تستند حتليالت احلساسية املذكورة أعاله إىل التغري يف أي افرتاض مع بقاء مجيع االفرتاضات األخرى اثبتة. ويف الواقع، ليس  

 ، وقد تكون التغريات يف بعض االفرتاضات مرتابطة. ذلك من املرجح حدوث 
 

االكتوارية اجلوهرية، فإن نفس الطريقة )القيمة احلالية اللتزام  إىل االفرتاضات  احملددة وعند حساب حساسية التزام املنافع 
قد رة يف هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير( قد مت تطبيقها عند حساب التزام  

ُ
املنافع احملددة اليت حتسب بطريقة الوحدة اإلضافية امل

االفرتاضات املستخدمة يف إعداد حتليل احلساسية مل  املنافع احملددة املعرتف به يف قائمة املركز املايل املوحدة . طرق وأنواع 
 تتغري مقارنة ابلفرتة السابقة. 

 
  أثر خطة املنافع احملددة على التدفقات النقدية املستقبلية للمجموعة 

املتوقع اللتزام املنافع احملددة غري املخصومة   االستحقاقسنة. وحتليل  .665احملددة  املنافعتبلغ مدة املتوسط املرجح اللتزام 
 كما يلي: 

 2020 
2021 701.288.1 
2022 462.567.3 
2023 721.143.1 

 883.974.9 وما بعدها  4202
 767.974.15 اجملموع 
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  رأس املال  17
مليون   300: 2019ديسمرب  31مليون رايل سعودي ) 300مبلغ  2020ديسمرب  31بلغ رأس مال الشركة كما يف 

 رايل سعودي للسهم. ۱۰مليون سهم بقيمة   30( موزعة على  سعودي رايل 
 

  ي احتياطي نظام  18
سنة إىل االحتياطي  ٪ من صايف أرابحها لل10يتطلب نظام الشركات السعودي أن تقوم الشركات بتجنيب ما نسبته 

ديسمرب   31يف  ابلغ رصيد اإلحتياطى النظامى كم٪ من رأس مال الشركة. 30النظامي حىت يساوي ذلك االحتياطي 
رصيد املبالغ احملو لة  الميثل ذلك  مليون رايل سعودى(.   50:    1920ديسمرب    31مليون رايل سعودى )  58.3مبلغ    2020

 غري قابل للتوزيع على املسامهني حاليا.  االحتياطيالفرتات السابقة. إن هذا و  2020من صايف األرابح خالل 
 

  توزيعات األرابح  19
قرر جملس   اجلمعية العامة. انعقاد يتم تسجيل توزيعات األرابح النهائية يف الفرتة اليت يتم اعتمادها من قبل املسامهني خالل 

رايل سعودي للسهم(  1.25مليون رايل سعودي )بواقع  37.5توزيع  2020فرباير  17اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 
  2019مايو  22  يفعقدت   اليت مبوجب تفويض اجلمعية العامة العادية  2019ملايل من العام ا الثان كأرابح عن النصف 

، و قرر جملس اإلدارة يف  2020مارس  18، ومت صرف األرابح بتاريخ 2019جمللس اإلدارة بتوزيع أرابح مرحلية عن عام 
عودي للسهم( كأرابح عن  رايل س  1مليون رايل سعودي )بواقع  30توزيع  2020يوليو  19اجتماعه املنعقد بتاريخ 

مبوجب تفويض اجلمعية العامة العادية جمللس اإلدارة بتوزيع أرابح مرحلية عن عام   2020النصف األول من العام املايل 
 . 2020سبتمرب  27، ومت صرف األرابح بتاريخ  2020يونيو    9واليت عقدت يف  2020

 
مليون رايل سعودي )بواقع رايل   30على توصية جملس اإلدارة بتوزيع  2019مايو  22وافقت اجلمعية العامة بتاريخ 

مايو   30، ومت صرف األرابح بتاريخ 2018من العام املايل  الثان على املسامهني عن النصف  ح للسهم( كأراب سعودي
  30بتوزيع  2019يوليو  21تفويض اجلمعية العامة فقد قرر جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  ومبوجب  ،2019

رابح  ومت صرف األ ، 2019عن النصف االول من العام املايل  ح للسهم( كأراب  سعودي مليون رايل سعودي )بواقع رايل 
 . 2019أغسطس   4بتاريخ 

 
  املعلومات القطاعية  20

  وصف القطاعات واألنشطة الرئيسية  1- 20
تدير اجملموعة عملياهتا وفقاً لقطاعات األعمال. تُعامل اإلدارة عمليات هذه القطاعات بشكل منفصل بغرض املراقبة واختاذ  

بشكل رئيسي يف األقمشة واألثواب حيث تتم مجيع العمليات التجارية يف اململكة   اجملموعة ت وتقييم األداء. تتاجر االقرار 
املسؤول الرئيسي   التنفيذيلرئيس ا دالسعودية. يعيف اململكة العربية  اجملموعةالعربية السعودية. تقع كافة قطاعات أعمال 

 لتلك القطاعات:   الرئيسيةفيما يلى بيان ابألنشطة  عن اختاذ القرارات التشغيلية.
 

 طبيعة النشاط   القطاع 
   

 بيع امللبوسات اجلاهزة  الرئيسييتضمن النشاط   قطاع األثواب 
 بيع األقمشة  الرئيسييتضمن النشاط   قطاع األقمشة 
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  )تتمة(   القطاعية املعلومات   20
  معلومات حول التقارير القطاعية  2- 20

 2019ديسمرب  31  2020ديسمرب    31 
 اإلمجايل   أقمشة   أثواب  اإلمجايل   أقمشة   أثواب  

 001.210.477  927.705.95  074.504.381  700.337.527  184.583.86  516.754.440 مبيعات القطاع 
 املبيعات املتبادلة بني 

 -  -  -  - القطاعات     
 

- 
 

- 
 املبيعات لعمالء   إمجايل 

 516.754.440 خارجيني     
 

184.583.86 
 

700.337.527  074.504.381 
 

927.705.95 
 

001.210.477 
 

  توقيت االعرتاف ابإليراد 
 2019ديسمرب  31  2020ديسمرب    31 
 اإلمجايل   أقمشة   أثواب  اإلمجايل   أقمشة   أثواب  

 210.001774.  95.705.927  381.504.074  700.337.527  184.583.86  516.754.440 عند نقطة معينة 
 -  -  -  -  -  - مبرور الوقت 

 210.001774.  95.705.927  381.504.074  700.337.527  184.583.86  516.754.440 إمجايل اإليرادات 
 

  القطاع   موجودات إمجايل  
 اإلمجايل  قيود استبعاد  قطاع األقمشة  قطاع األثواب  

 369.614.649 ( 116.306.58)  846.044.105 639.875.602 2020ديسمرب    31
 608.612.551 ( 67.898.824) 101.171.048 575.340.327 2019ديسمرب    31
 

  إمجايل مطلوابت القطاع 
 اإلمجايل  قيود استبعاد  قطاع األقمشة  قطاع األثواب  

 085.807.106 ( 670.780.24)  449.575.71 306.012.60 2020ديسمرب    31
 80.077.970 ( 45.462.474) 78.834.289 46.706.155 2019ديسمرب    31
 

  العمالء الرئيسيني  3- 20
ديسمرب   31)مبيعات اجملموعة    إمجايل من   ٪25عمالء الرئيسيني نسبة الألحد  2020خالل عام   اجملموعة  مبيعات  بلغت 

 الشىء(.  : 2019
 

  رحبية السهم  21
 مليون سهم.  30على   2019و  2020ديسمرب  31مت احتساب رحبية السهم بقسمة صايف الدخل للسنة املنتهية يف 
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  املبيعات  22
 ديسمرب   31املنتهية يف    للسنة  
 2020  2019 
    

 976.409.427  516.989.481 مبيعات اجلملة 
 025.800.49  184.348.45 مبيعات التجزئة 

 700.337.527  001.210.477 
 

  مصاريف عمومية وإدارية  23
 ديسمرب   31املنتهية يف  للسنة   
 2020  2019 
    

 850.142.20  062.711.20 رواتب ومزااي موظفني 
 961.445.3  689.712.3 مصروفات أخرى للعاملني 

 147.280.2  365.578.1 حق استخدام األصول  استهالكمصروف 
 1.475.427  442.366.1 استهالك وإطفاء 

 388.589.1  497.260.1 أتعاب مهنية واستشارات قانونية 
 000.131.1  000.131.1 وبدالت أعضاء جملس االدارة مكافأة 

 1.009.975  599.878 مصروفات صيانة 
 800.900  533.860 أتمني 

 360.523  151.350 مطبوعات ونظافة وضيافة 
 348.368  647.239 بريد وهاتف وانرتنت 

 419.099.1  895.175 رحالت عمل 
    

 1.510.942  -  خمصص االخنفاض يف قيمة مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 
 -  ( 241.667)  19-املتعلقة جبائحة كوفيد اإلجيارختفيضات 

 890.940  736.556.1 أخرى
 949.579.33  790.135.36 
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  مصروفات بيع وتوزيع  24
 ديسمرب   31املنتهية يف  للسنة   
 2020  2019 
    

 922.337.20  339.680.17 رواتب ومزااي موظفني 
 848.897.9  667.620.9 حق استخدام األصول  استهالكمصروف 

 541.893.3  284.836.5 مصروفات أخرى للعاملني 
 388.562.1  639.102.2 دعاية واعالن 

 1.093.849  1.061.128 أتمني 
 948.323.1  299.037.1 مصروفات سيارات 

 976.938  031.925 مطبوعات ونظافة وضيافة وكهرابء 
 113.278.1  872.805 حتميل وتفريغ وتعبئة وتغليف

 623.800  571.618 استهالك وإطفاء 
 208.417  389.375 مصروفات صيانة 

 111.320  231.196 وهاتف وانرتنت بريد  
 608.49  -  خمصص االخنفاض يف قيمة مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 

 -  ( 973.063.1)  19-املتعلقة جبائحة كوفيد اإلجيارختفيضات 
 438.858  529.611 أخرى

 006.807.39  744.601.42 
 

  إيرادات أخرى  25
 ديسمرب   31املنتهية يف  للسنة   
 2020  2019 
    

 544.145  778.235 أرابح من استبعاد ممتلكات ومعدات
 832.892  949.916 إيرادات متنوعة 

 727.152.1  376.038.1 
 

  التعهدات وااللتزامات احملتملة  26

 
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
    

 926.608.15  .767.45449 اعتمادات مستندية 
 569.288.37  307.172.19 عقود مشرتايت  -أخرى 

 68.939.761  495.897.52 
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  مومسية النشاط  27
امناط الشراء وتنعكس تلك التغريات على   الختالفيتأثر نشاط اجملموعة وإيراداهتا ابلعوامل املومسية خالل السنة وذلك 

 النتائج املالية ألعمال اجملموعة خالل السنة. 
 

  إدارة املخاطر  28
إن أنشطة اجملموعة تعرضها إىل خماطر مالية خمتلفة: خماطر االئتمان وخماطر السيولة وخماطر العمالت و خماطر السوق. يركز  

دم إمكانية التنبؤ أبوضاع األسواق املالية ويسعى إىل التقليل من التأثريات  برنمج إدارة املخاطر العام للمجموعة على ع
 العكسية احملتملة على األداء املايل للمجموعة إىل احلد األدىن. 

 
تتم إدارة املخاطر من قبل اإلدارة مبوجب السياسات املعتمدة من قبل اإلدارة العليا. إن أهم أنواع املخاطر هي خماطر  

 االئتمان، خماطر السيولة، خماطر العمالت وخماطر السوق. 
 

تتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املايل املوحدة النقد وما يعادله والذمم املدينة وموجودات أخرى معينة  
ذه البنود مت اإلفصاح عنها  ومطلوابت أخرى معينة. إن طرق القيد املطبقة واخلاصة هبوالتسهيالت اإلمتانية والذمم الدائنة 

ضمن السياسة احملاسبية لكل منها. يتم إجراء املقاصة بني املوجودات واملطلوابت املالية وإثبات الصايف ابلقوائم املالية املوحدة  
عندما يكون لدى اجملموعة حق قانون يف إجراء املقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصايف أو إثبات املوجودات  

 ملطلوابت يف نفس الوقت. وا
 

  خماطر االئتمان 
خماطر االئتمان هي املخاطر املتعلقة بعدم قدرة أحد أطراف األداة املالية على الوفاء ابلتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف  

ائتمانية لكل  اآلخر خلسارة مالية. تسعى اجملموعة إىل إدارة خماطر االئتمان الناجتة عن عالقتها بعمالئها بوضع سقوف 
 عميل على حدة ومراقبة الذمم املدينة القائمة. 

 
  ميثل اجلدول أدنه احلد األقصى ملخاطر االئتمان على أهم بنود قائمة املركز املايل املوحدة: 

  إيضاح  
 ديسمرب   31

2020  
 ديسمرب 31

2019 
      

 849.098.116  137.415.65  12 أرصدة لدى البنوك 
 301.888.145  924.294.198  8 وذمم مدينة أخرى   جتارية ومبالغ مدفوعة مقدماً ذمم مدينة 

   061.710.263  150.987.261 
 

 على الذمم املدينة واألرصدة البنكية على ما يلي:  االئتمان تقتصر خماطر 
 

  األرصدة البنكية 
 . وأعلى  BBB+األرصدة النقدية احملتفظ هبا لدى بنوك ذات تصنيف ائتمان يرتاوح من 
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  )تتمة(   إدارة املخاطر  28
  )تتمة(   خماطر االئتمان 

  الذمم املدينة التجارية 
  9االئتمان املتوقعة املنصوص عليها يف املعيار الدويل للتقرير املايل رقم  خلسائر تطبق اجملموعة النهج املبسط لرصد خمصص 

والذى يسمح ابستخدام خمصص اخلسارة املتوقعة على مدار عمر الدين جلميع الذمم املدينة التجارية. مت حتديد خمصص  
 كما يلي:   2019ديسمرب  31 و 2020ديسمرب    31اخلسائر كما يف 

 
عند مراقبة خماطر ائتمان العمالء، يتم جتميع العمالء وفقًا خلصائصهم االئتمانية )مبا يف ذلك نوع العمالء مثل عمالء  

، كان  2020ديسمرب  31مع اجملموعة ووجود صعوابت مالية سابقة. كما يف  التعامل التجزئة / اجلملة وغريها( واتريخ 
 دينة التجارية حسب أنواع العمالء كما يلي: التعرض ملخاطر االئتمان ابلنسبة للذمم امل

 
  2020ديسمرب   31الذمم املدينة التجارية كما يف 

  : قطاع األثواب  -1

 حالة الدين 
 معدل 

  اخلسارة املتوقع 
 إمجايل 

  القيمة الدفرتية 
 اخلسائر 

 املتوقعة   ة االئتماني 
 392.239  250.132.43  ٪ 0.75 - ٪07.0 متداول 

 859.152  350.829.16  ٪0.91 يوما  30متأخرة السداد أكثر من 
 036.229  164.780.19  ٪1.16 يوما  60متأخرة السداد أكثر من 
 349.665.13  053.831.115  ٪ 31.21 - ٪1.58 يوما  90متأخرة السداد أكثر من 

 عمالء متعثرين وأخرى 
 848.739.15  656.402.16  ٪ 100  - ٪73.26 متأخرة السداد أكثر من عامني     
   211.975.473  30.026.484 

 
  قطاع األقمشة:  -2

 حالة الدين 
 معدل 

  اخلسارة املتوقع 
 إمجايل 

  القيمة الدفرتية 
 اخلسائر 

 املتوقعة   ة االئتماني 
 020.24  413.638.1  ٪1.47 متداول 

 414.34  516.010.2  ٪1.71 يوما  30متأخرة السداد أكثر من 
 415.32  438.725.1  ٪1.88 يوما  60متأخرة السداد أكثر من 
 863.334.1  144.841.11  ٪ 26.09 - ٪2.18 يوما  90متأخرة السداد أكثر من 

 عمالء متعثرين وأخرى 
 409.744.3  128.965.3  ٪ 100  - ٪68.44 أكثر من عامني  متأخرة السداد     
   639.180.21  121.170.5 

 605.196.35  112.156.233   اجملموع 
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  )تتمة(   خماطر االئتمان 

  2019ديسمرب  31الذمم املدينة التجارية كما يف 
  : قطاع األثواب  -1

 حالة الدين 
 معدل 

  اخلسارة املتوقع 
 إمجايل 

  القيمة الدفرتية 
 اخلسائر 

 املتوقعة   ة االئتماني 
      

 103.119  795.416.25  ٪0.47 متداول 
 400.152  986.059.27  ٪0.56 يوما  30متأخرة السداد أكثر من 
 371.85  779.767.11  ٪0.73 يوما  60متأخرة السداد أكثر من 
 912.700.3  743.881.67  ٪ 26.38 -٪ 1.01 يوما  90متأخرة السداد أكثر من 

 عمالء متعثرين وأخرى 
 388.129.9  683.452.11  ٪ 100  -٪ 66.34 متأخرة السداد أكثر من عامني     
   986.578.143  174.187.13 

 
  قطاع األقمشة:  -2

 حالة الدين 
 معدل 

  اخلسارة املتوقع 
 إمجايل 

  القيمة الدفرتية 
 اخلسائر 

 املتوقعة   ة االئتماني 
      

 768.23  695.652.1  ٪1.44 متداول 
 230.22  540.318.1  ٪1.69 يوما  30متأخرة السداد أكثر من 
 361.45  369.448.2  ٪1.85 يوما  60متأخرة السداد أكثر من 
 989.957  000.500.10  ٪ 26.27 -٪ 2.15 يوما  90متأخرة السداد أكثر من 

 عمالء متعثرين وأخرى 
 841.789.3  556.132.4  ٪ 100  -٪ 66.40 متأخرة السداد أكثر من عامني     
   160.052.20  189.839.4 

 363.026.18  146.631.163   اجملموع 
 

كما    يف قيمة مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى االخنفاض وخمصص  الذمم املدينة التجاريةيف قيمة  االخنفاضإن خسائر 
  يلي:

  جتارية   ذمم مدينة  
 اً مبالغ مدفوعة مقدم 

 اجملموع   أخرى   وذمم مدينة 
      

 099.201.20  736.174.2  363.026.18 2020يناير    1يف  كما  
 242.170.17  -   242.170.17 احملم ل للفرتة 

 341.371.37  736.174.2  605.196.35 2020ديسمرب    31يف  كما  
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  2020ديسمرب    31  يف كما    ية ملستقبل ا النظرة  احلساسية لتوقعات    اختبار 

 
 القيمة 

 ابلرايل السعودي 
  

 605.196.35 الذمم املدينة التجارية يف قيمة   االخنفاضالقيمة األساسية خلسائر 
 796.359.35 ٪  10عند الزايدة يف توقعات الظروف املستقبلية بقيمة 
 413.033.35 ٪  10عند النقص يف توقعات الظروف املستقبلية بقيمة 

 
  خماطر السيولة 

خماطر السيولة هي املخاطر املتعلقة بعدم قدرة اجملموعة على أتمني السيولة الالزمة للوفاء ابلتعهدات املرتبطة ابألدوات املالية.  
تقوم اجملموعة ابحلد من خماطر السيولة من خالل مراقبة حتصيل الذمم املدينة وإدارة سداد الذمم الدائنة و التأكد من توفر  

 التسهيالت البنكية. 
 

يومًا من اتريخ الفواتري.   180اىل  30مدة ترتاوح مابني مبالغ الذمم املدينة خالل  دفع تتطلب شروط إيرادات اجملموعة 
 يوماً من اتريخ الفواتري.  90وعادة ما تتم تسوية الذمم الدائنة التجارية خالل 

 
 للمجموعة بناء على املدفوعات التعاقدية غري املخصومة. يلخص اجلدول التايل فرتات استحقاق املطلوابت املالية  

 
 تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوابت املالية 

 

 2020ديسمرب    31يف  
 أقل من 

 سنتني   - سنة   شهراً   12  -   6 أشهر   6
 جمموع التدفقات 
 النقدية التعاقدية 

     
 792.536.30 - - 792.536.30 الذمم الدائنة التجارية 

 316.110.9 - - 316.110.9 تسهيالت ائتمانية 
 925.490.18 201.385.4 557.529.5 167.576.8 التزامات عقود اجيار 

 033.138.58 201.385.4 557.529.5 275.223.48 اجملموع 
 

 2019ديسمرب    31يف  
 أقل من 

 سنتني   - سنة   شهراً   12  -   6 أشهر   6
 أكثر من 
 سنتني 

 جمموع التدفقات 
 التعاقدية النقدية  

      
 723.490.23 - - - 723.490.23 الذمم الدائنة التجارية 
 765.382.15 000.650 375.585.2 747.017.5 643.129.7 التزامات عقود اجيار 

 488.873.38 000.650 375.585.2 747.017.5 366.620.30 اجملموع 
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  خماطر العمالت 

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

 
والر األمريكي  مل تقم اجملموعة أبية تعامالت هامة بعمالت عدا الرايل السعودي، والدوالر األمريكي خالل السنة. مبا أن الد

 مرتبط ابلرايل السعودي، فإن اجملموعة غري معرضة بشكل جوهري ملخاطر العملة. 
 

  خماطر السوق 
الناجتة عن العوامل اليت تؤثر على األداء العام لألسواق املالية. تعتقد اجملموعة    ابخلسائر إن خماطر السوق هي املخاطر املتعلقة  

 ، ولذلك فإن اجملموعة إبمكاهنا إدارة األثر على القوائم املالية املوحدة. جوهريأن تعرضها لتلك املخاطر غري 
 

  املال  رأس  إدارة 
 والسوق والدائنني املستثمرين ثقة على احملافظة أجل من  كايف مال رأس قاعدة على احلفاظ يف اإلدارة جملس  سياسة تتمثل

 األرابح  توزيعات ومستوى املستخدم املال رأس على العائد مبراقبة اإلدارة جملس يقوم .املستقبلي نشاطها ومواصلة تطور
 :يلي ما إىل املال  رأس إدارة عند  اجملموعة هتدف .العاديني للمسامهني

 
 واملنافع  للمسامهني العوائد  توفري  يف  االستمرار  ميكنها  حبيث مستمرة كمنشأة  االستمرار  على  املنشأة  قدرة  محاية -1

 .املصاحل اآلخرين  ألصحاب
 
 .للمسامهني كايف عائد توفري -2
 

  السنة أحداث جوهرية خالل   29
وما ترتب   ، حيث تعمل اجملموعة ، ( يف اململكة العربية السعودية19 - ستجابة  النتشار فريوس كورون املستجد )كوفيد ا

على   اجلائحة  ، قامت اإلدارة بتقييم أثراململكة االجتماعية يف و  االقتصادية لبعض نواحي األنشطة على ذلك من تعطيل 
عملياهتا واختذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية، لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها واجملتمع األوسع وكذلك لضمان  

قنوات    إجياد  على الرغم من هذه التحدايت، فقد حتسنت عمليات اجملموعة من خالل  .السوق استمرارية توريد منتجاهتا إىل  
، مل يكن جلائحة  2020ديسمرب  31رقام املبيعات حىت وفقاً أل. 2020عام خالل دعم عمليات اجملموعة   ممابيع إضافية 

ديسمرب   31أثر سليب جوهرى على النتائج املالية فيما عدا الزايدة ف رصيد الذمم املدينة التجارية كما ف  19-كوفيد
واصل اجملموعة مراقبة الوضع عن  (. ت28)إيضاح    الذمم املدينة التجاريةوأثر ذلك على خمصص اإلخنفاض يف قيمة    2020

 . إجراءات ضرورية عند احلاجة   ةإلختاذ أي  كثب
 

  أحداث الحقة  30
تؤثر  قد املوحدة القوائم املالية  اعتماد وحىت اتريخ  2020 ديسمرب 31ترى اإلدارة أنه ال يوجد أحداث الحقة هامة منذ 

كما هو مبني يف هذه القوائم  اإلفصاحات حول القوائم املالية املوحدة  أو    للمجموعة    املوحد  بشكل جوهري على املركز املايل 
 املالية املوحدة. 

 
  اعتماد جملس اإلدارة  31
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