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 تقرير المراجع المستقل إلى السادة/ مساهمي شركة ثوب األصيل المحترمين 
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
 

 رأينا 
 

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة ثوب األصيل  
، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة  2022ديسمبر    31)"الشركة"( وشركتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( كما في  

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخ التاريخ وفقاً  رى  المنتهية في ذلك 
 ادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. الص

 

 ما قمنا بمراجعته 
 

 تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي: 
 

 . 2022ديسمبر  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في  •

 قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. •

 المنتهية في ذلك التاريخ. قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة  •

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. •

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  •

 خرى. إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األ  •
 

 أساس الرأي 
 

ضيحها  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم تو 
 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة. في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 

 
 المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة 

 
 االستقالل 

 
  ، المعتمد )بما في ذلك معايير االستقالل الدولية(  المهنيينوآداب المهنة للمحاسبين  لسلوك    لميثاق الدولي لنحن مستقلون عن المجموعة وفقًا  

ً بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفق  كما إلتزمناالمالية الموحدة    لق بمراجعتنا للقوائمعالمت ،  )"الميثاق"(  في المملكة العربية السعودية  هذا  ل  ا
 .الميثاق

 

 منهجنا في المراجعة 
 

 نظرة عامة 
 

 خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية  • الرئيسي للمراجعة األمر 

 
د،  في إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. بالتحدي 

لت وضع  اإلدارة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شم  اتخذتهاالتي  األحكام الذاتية  أخذنا بعين االعتبار  
افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع عمليات مراجعتنا، تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز  

النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر التحريفات    ،اإلدارة للرقابة الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى
 ة الناتجة عن غش. الجوهري 

 
 لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين

 االعتبار هيكل المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه. 
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 ثوب األصيل المحترمين )تتمة( تقرير المراجع المستقل إلى السادة/ مساهمي شركة 
 

 منهجنا في المراجعة )تتمة( 
 

 األمور الرئيسية للمراجعة 
 

موحدة  إن األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية ال
ي سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأياً منفصالً  للفترة الحالية. وتم التطرق إلى هذه األمور ف

 حول هذه األمور. 
 

   كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة األمر الرئيسي للمراجعة 

 خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 
 

في   بلغ  2022ديسمبر    31كما  المدينة  ،  الذمم  رصيد  إجمالي 
  291:  2021مليون لاير سعودي )  320التجارية للمجموعة مبلغ  

بمبلغ   القيمة  في  انخفاض  خسارة  مع  سعودي(    94مليون لاير 
 مليون لاير سعودي(.   50: 2021مليون لاير سعودي )

 
 ، بتاريخ كل تقرير مالي  ،لتقييملاستعانت المجموعة بخبير خارجي  

المطفأة(   بالتكلفة  )المدرجة  التجارية  المدينة  الذمم  كانت  إذا  ما 
منخفضة القيمة االئتمانية. قامت إدارة المجموعة بتطبيق نموذج  
مبسط للخسارة االئتمانية المتوقعة لتحديد مخصص االنخفاض في  

 قيمة الذمم المدينة التجارية. 
 

مانية المتوقعة على تقديرات مختلفة  يحتوي نموذج الخسارة االئت 
، ويتم تعديلها  لخسائر اإلئتمان  للمجموعة  الخبرة السابقة تتضمن  

والبيئة   التجارية  المدينة  بالذمم  الخاصة  المستقبلية  للعوامل  وفقاً 
 . ككلاالقتصادية 

 
يسية للمراجعة حيث  لقد اعتبرنا أن هذا األمر هو أحد األمور الرئ 

اإلدارة   لخسارة    أحكامتطبق  مناسب  مخصص  تحديد  في  هامة 
 . التجارية االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

 
  28و    9،  12-2،  9-2رقم    اتاإليضاحلمزيد من التفاصيل راجع  

المرفقة   الموحدة  المالية  القوائم  المحاسبية    للسياسياتحول 
 واإلفصاحات ذات العالقة. 

 
 

 لقد قمنا باإلجراءات التالية كجزء من مراجعتنا:
 
في   • المستخدمة  األساسية  المعلومات  ودقة  اكتمال  اختبار 

وإعادة   منالنموذج  الخسارة    التأكد  لحساب  الحسابية  الدقة 
 االئتمانية المتوقعة. 

 
االستعانة بخبرائنا للتحقق من توافق منهجية نموذج الخسارة   •

مع   اإلدارة  خبراء  جانب  من  الُمعد  المتوقعة  االئتمانية 
 . 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم متطلبات 

 
 المطبقة. األحكام وتقييم مدى معقولية االفتراضات الرئيسية  •
 
المستقبلية   • الكلي  االقتصاد  عوامل  مالءمة  مدى  في  النظر 

االئتمانية  الخسارة  على  المستقبلية  األحداث  أثر  لتعكس 
 المتوقعة. 

 
 
 
 

ومالءمة كفاية  مدى  بفحص  قمنا  في    كما  المدرجة  اإلفصاحات 
 القوائم المالية الموحدة المرفقة المتعلقة بتطبيق المعيار الجديد. 
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 تقرير المراجع المستقل إلى السادة/ مساهمي شركة ثوب األصيل المحترمين )تتمة( 
 

 معلومات أخرى 
 

اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة، لكنها ال  إن  
 تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها، والتي من المتوقع توفيرها لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

 
 يغطي المعلومات األخرى ولن نبدي أي نوع من أنواع التأكيد حولها. إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال 

 
ين  وفيما يتعلق بمراجعتنا القوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتها نأخذ بع

لقوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها  االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع ا
 خالل عملية المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية. 

 
فيما لو استنتجنا، عند قراءة التقرير السنوي للمجموعة، أن هناك تحريفات جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فيجب علينا إبالغ 

 هذا األمر. المكلفين بالحوكمة ب 
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 
 

العربية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  
األخرى   واإلصدارات  والمعايير  والنظام  السعودية  الشركات  نظام  ومتطلبات  والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة 

التحريفات   خالية من  مالية موحدة  قوائم  إعداد  لتتمكن من  اإلدارة ضرورياً  تراه  الذي  الداخلي  الرقابة  نظام  للشركة، وعن  األساسي 
 الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. 

 
عند الضرورة   - م المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح عند إعداد القوائ 

عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها أو عدم   -
 ذلك.  وجود بديل حقيقي بخالف 

 
 مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.  ، أي مجلس اإلدارة،إن المكلفين بالحوكمة

 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
 

التحريفات الجوهرية، سواء كانت  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من  
ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن  

السعودية، ستك العربية  المملكة  في  المعتمدة  الدولية  المراجعة  لمعايير  بها وفقاً  القيام  تم  التي  المراجعة  تحريف  عملية  عن  دائماً  شف 
جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد  

 معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة. 
 

راجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس االجتهاد المهني  وفي إطار عملية الم
 ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي: 

 

كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ   تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء  •
إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف  

وير أو  أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تز
 حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 

 

المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس   • بعملية  المتعلقة  الرقابة الداخلية  الحصول على فهم ألنظمة 
 لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة. 
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 تقرير المراجع المستقل إلى السادة/ مساهمي شركة ثوب األصيل المحترمين )تتمة( 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 

المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات   •
 اإلدارة. 

 

استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا   •
ول قدرة المجموعة على االستمرار  كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير ح

في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم  
ي تم الحصول عليها  المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة الت 

 مستقبلية إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها.قد تؤدي أحداث أو ظروف حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك،  
 

تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة   •
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. تمثل 

 

الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي   •
بعمل والقيام  التوجيه واإلشراف  أننا مسؤولون عن  كما  الموحدة.  المالية  القوائم  المسؤولين  حول  ونظل  للمجموعة،  المراجعة  ية 

 الوحيدين عن رأينا. 
 

بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في    - من بين أمور أخرى    - نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة 
 ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا.

 
بإبالغهم   باالستقالل، ونقوم  المتعلقة  المناسبة  بالمتطلبات األخالقية  التزمنا  قد  أننا  فيه  نوضح  بياناً  بالحوكمة  للمكلفين  نقدم  بجميع  كما 

األمر،   لزم  وإن  استقاللنا،  تؤثر على  قد  أنها  إلى حد معقول  يُعتقد  التي  األخرى  للقضاء على  اإلجراءاالعالقات واألمور  المتخذة  ت 
 . المطبقة التدابير الوقائيةالتهديدات أو 

 
ومن بين األمور التي نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية كبيرة خالل عملية مراجعة  

لمراجعة. تم توضيح هذه األمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع األنظمة  القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية ولذلك هي األمور الرئيسية ل
أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع إلى    - في حاالت نادرة جداً    - أو اللوائح اإلفصاح العام عنه أو إذا قررنا  

 منافع المصلحة العامة من هذا اإلفصاح.  تفوق حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يؤدي الى نتائج سلبية
 

 
 برايس وترهاوس كوبرز 
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 معلومات عامة  1
 

األصيل   ثوب  رقم  شركة  التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  )"الشركة"(، 
 (.2016سبتمبر  5هـ، )الموافق 1437ذي الحجة  1بتاريخ  1010071301

 
، 11426التأمينات، رمز بريدي:  إن العنوان المسجل للشركة هو المملكة العربية السعودية، الرياض، طريق الملك فهد، أمام مجمع  

 .23236ص.ب: 
 

 يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في االستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة لألقمشة والمالبس الجاهزة. 
 

 . ا(فرع 29: 2021فرًعا ) 27خالل  أنشطتها من  تمارس الشركة  
 

بانتقالها من السوق    2019أكتوبر    16، وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة ثوب األصيل المؤرخ في  2019نوفمبر    4كما في  
نوفمبر    10اعتباًرا من    تداول . تم إدراج أسهم الشركة وتداولها في  المالية السعودية )"تداول"( إلى السوق    )"نمو"(   الموازية السعودية 

2019. 
 

 تشتمل القوائم المالية الموحدة على حسابات الشركة وشركتها التابعة )معاً "المجموعة"( كما يلي: 
 

 ديسمبر  31نسبة الملكية كما في      

 2021  2022  بلد التأسيس   الشركة التابعة 

       
 ٪ 100  ٪100  المملكة العربية السعودية   شركة الجديعي لألقمشة 

 
 الشركة التابعة 

 
تأسست شركة الجديعي لألقمشة )"الشركة التابعة"( كشركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل  

(. يتمثل نشاط الشركة التابعة الرئيسي  2017فبراير    19هـ )الموافق  1438جمادى األولى    22بتاريخ    1010048637التجاري رقم  
بالجملة، و الرجالية  األقمشة  وبيع  المنسوجات والمالبس  بيع  لالرتداء(  منسوجات  لليالتجزئة  بيع  الفي  )القابلة  أنواعها  بكافة  واألقمشة 

قبل إعادة    2017االحتياطيات األخرى المبلغ الناتج عن اندماج شركة الجديعي لألقمشة خالل سنة  الرجالية. تمثل    لألقمشة والمالبس
 تأسيسها خالل نفس السنة. إّن هذه االحتياطيات غير متاحة للتوزيع دون موافقة المساهمين. 

 
 . ا(فرع  49: 2021فرًعا ) 50خالل أنشطتها من  ة عالتاب تمارس الشركة  

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

ى كافة  تم تطبيق السياسات المحاسبية الهامة المبّينة أدناه عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة، وتم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم عل
 الفترات المعروضة، ما لم يُذكر خالف ذلك. 

 
 أسس اإلعداد  1- 2
 
 االمتثال للمعايير الدولية للتقرير المالي  1- 1- 2
 

إلصدارات  أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير وا
 األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

 
 ة التاريخية مبدأ التكلف 2- 1- 2
 

 تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء ما يلي: 
 

 وقعة. التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم قياسها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المت  •
 

 عادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. الموجودات المالية بالقيمة ال •
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 أسس اإلعداد )تتمة(  1- 2
 
 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  3- 1- 2
 

 : 2022يناير   1تقريرها السنوية التي تبدأ في أو بعد طبقت المجموعة المعايير والتعديالت التالية ألول مرة على فترات 
 
ويسري   2020مايو  28الصادر في  16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  -

 ، و2020يونيو  1للفترات السنوية من أو بعد 
والمعيار    39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    -   2المرحلة    - إصالح مؤشر معدل الفائدة )أيبور(   -

 2020أغسطس  27)الصادرة في  16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم   7الدولي للتقرير المالي رقم 
 (.2022يناير  1وتعتبر سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

 لم يكن لتطبيق التعديالت أعاله أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة خالل السنة. 
 
 المعايير والتفسيرات الجديدة غير المطبقة حتى تاريخه  4- 1- 2
 

المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو  فيما يلي المعايير المحاسبية الجديدة والتعديالت على المعايير المحاسبية والتفسيرات السارية  
والتي تضمنت خيار التطبيق المبكر، إال أن المجموعة اختارت عدم تطبيقها بشكل مبكر عند إعداد هذه القوائم المالية    2023يناير    1بعد  

 الموحدة. 
 
  محدودة   تعديالت  -   المفاهيمي  اإلطار  إلى   واإلشارة   العقد،  تنفيذ  تكلفة  -  المكلفة   والعقود   المقصود   االستخدام   قبل   متحصالت .1

  ، 3  رقم   المالي  للتقرير  الدولي   والمعيار  37  رقم   الدولي  المحاسبة  ومعيار  16  رقم   الدولي  المحاسبة   معيار  على  النطاق 
  1  رقم   المالي للتقرير الدولي  المعيار على  تعديالت -  2020-2018 المالي للتقرير  الدولية المعايير على السنوية  والتحسينات

  في   الصادرة )  41  رقم   الدولي  المحاسبة   ومعيار  16  رقم  المالي  للتقرير  الدولي   والمعيار   9  رقم   المالي   للتقرير   الدولي   والمعيار
   (.2022 يناير 1 بعد أو في  تبدأ التي السنوية للفترات  وتسري  2020 مايو 14

  تبدأ   التي  السنوية  الفترات  على  وينطبق  ،2017  مايو  18  بتاريخ  صدر)  التأمين  عقود  17 رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار .2
 (.التاريخ ذلك بعد أو  2023 يناير 1 في

 2020  يونيو  25  في  الصادرة)  4  رقم   المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار  17  رقم   المالي  للتقرير  الدولي   المعيار  على  تعديالت .3
 (. 2023 يناير 1 بعد أو  في بدأت  التي السنوية   للفترات وتسري 

  12  في  الصادرة)   المحاسبية   السياسات   عن  اإلفصاح :  2  رقم  الممارسة  وبيان  1  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت .4
 (.   2023 يناير 1 بعد أو في  تبدأ التي السنوية للفترات  وتسري  2021 فبراير

  للفترات   وتسري   2021  فبراير 12  في الصادرة)  المحاسبية  التقديرات  تعريف :  8  رقم   الدولي  المحاسبة   معيار  على  تعديالت .5
 (. 2023 يناير 1 بعد أو في  تبدأ التي السنوية

  12  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت  -  واحدة  معاملة  عن  الناشئة  والمطلوبات  بالموجودات  المتعلقة  المؤجلة   الضريبة .6
 (.   2023 يناير 1 بعد  أو في  تبدأ التي السنوية للفترات  وتسري 2021 مايو  7 في  الصادرة )

  للتقرير   الدولي   المعيار  على   تعديالت  -   17  رقم   المالي  للتقرير   الدولي  المعيار  تطبق   التي  التأمين  شركات  إلى   التحول   خيار .7
 (. 2023 يناير 1 بعد أو في  تبدأ التي السنوية للفترات ويسري 2021 ديسمبر 9 في  الصادر ) 17 رقم  المالي

  صدرت " ) التأجير  وإعادة البيع عملية  في  اإليجار التزام: اإليجار عقود"  16 رقم المالي للتقرير الدولي  المعيار على تعديالت .8
 (.2024 يناير  1 بعد أو  في  تبدأ التي السنوية  للفترات وتسري 2022 سبتمبر  22 في

  في   مرة   ألول  صدرت)   1  رقم  الدولي   المحاسبة   معيار  على   تعديالت  -   متداولة   غير   أو  متداولة  أنها  على  المطلوبات   تصنيف .9
ً   تعديلها  وتم  2020  يناير  23  تبدأ  التي  السنوية  للفترات   نهائي  بشكل  وتسري.  2022  أكتوبر  31و  2020  يوليو  15  في  الحقا
 (. 2024 يناير 1 بعد أو  في

 
المعاي  لهذه  يكون  أن  يتوقع  أو على  ال  المستقبلية  أو  الحالية  التقرير  فترات  في  المنشأة  أثر جوهري على  والتفسيرات  والتعديالت  ير 
 معامالتها المستقبلية المتوقعة. 
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 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 التوحيد  أساس  2- 2
 

 وشركتها التابعة. تتألف القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة 
 

 الشركة التابعة
 

الشركة التابعة هي المنشأة التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون المجموعة معّرضة لعوائد متغيرة  
العوائد من خالل حقها في  أو لديها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة كما يكون لديها القدرة على التأثير على هذه  

وحيد  توجيه أنشطة هذه المنشأة. يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعة. ويتم إلغاء الت 
 من التاريخ الذي تتوقف فيه السيطرة. 

 
معامالت المبرمة بين شركات المجموعة. كما يتم استبعاد الخسائر  يتم استبعاد المعامالت الداخلية واألرصدة واألرباح غير المحققة من ال

التابعة عند   للشركة  المحاسبية  السياسات  تعديل  تم  المحّول.  قيمة األصل  في  االنخفاض  على  دليالً  المعاملة  توفر  لم  ما  المحققة  غير 
 الضرورة لضمان اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة. 

 
 التقارير القطاعية  3- 2
 

يسي  يتم إدراج القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة للرئيس التنفيذي للمجموعة، وهو صانع القرار التشغيلي الرئ 
رادات وتتكبد للمجموعة. إن القطاعات التشغيلية هي أحد مكونات المجموعة التي تشارك في أنشطة األعمال التي قد تحقق من خاللها إي 

 مصاريف، بما في ذلك اإليرادات والمصاريف التي تتعلق بالمعامالت مع أي مكونات أخرى لدى المجموعة.  
 
 تحويل العمالت األجنبية  4- 2
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  أ(
 

االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة  يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل من المجموعة وشركتها التابعة بعملة البيئة  
 وشركتها التابعة )"العملة الوظيفية"(. 

 
 يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. 

 
 المعامالت واألرصدة  ب( 
 

  يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى عملة النشاط باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت. إن أرباح وخسائر 
صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية الناشئة بالعمالت األجنبية بأسعار  

، ويتم تأجيلها ضمن حقوق المساهمين إذا كانت متعلقة بتحوطات  قائمة الدخل الموحدة السائدة في نهاية السنة يتم إثباتها عموماً في  الصرف  
 التدفقات النقدية المؤهلة أو إذا كانت منسوبة إلى جزء من صافي االستثمار في عملية أجنبية. 

 
 ممتلكات ومعدات  5- 2
 

 اإلثبات المبدئي
 

والمعدات  يتم إثبات الممتلكات والمعدات كأصل فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالممتلكات  
مبدئيًا بالتكلفة، ناقصاً االستهالك  إلى المجموعة، وإذا أمكن تحديد تكلفة األصل بشكل يعتمد عليه. يتم إثبات الممتلكات والمعدات وقياسها  

افي  المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة على القيمة العادلة للمقابل المدفوع القتناء األصل )بالص
وصيل والتركيب واألتعاب  من الخصومات وخصومات الكمية( وأي تكاليف عائدة له مباشرةً، مثل تكاليف تجهيز الموقع وتكاليف الت 

(.  المهنية ذات العالقة والتكلفة المقدرة لتفكيك األصل وترحيله وإعادته إلى الموقع )إلى الحد الذي يتم عنده إثبات هذه التكاليف كمخصص
أعمار إنتاجية  عندما تكون أجزاء من الممتلكات والمعدات ذات تكلفة جوهرية مقارنة بمجموع تكاليف البند وتكون هذه األجزاء ذات  

 مختلفة عن األجزاء األخرى، تقوم المجموعة بإثبات هذه األجزاء كموجودات فردية ويتم استهالكها وفقاً لذلك.
  



 شركة ثوب األصيل 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

13 

 )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 )تتمة(   ممتلكات ومعدات 5- 2
 

 القياس الالحق 
 

لكات والمعدات. بعد إثباتها كموجودات، يسجل بند من الممتلكات والمعدات  تقوم المجموعة بتطبيق نموذج التكلفة لقياس كامل فئات الممت 
 كتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. 

 
 النفقات الالحقة 

 
فقط عندما يكون من    تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كموجودات منفصلة، إن لزم األمر، وذلك 

 المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بها ومن الممكن قياس تكلفتها بشكٍل يعتمد عليه. 
 

 االستهالك
 

يود  تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية على أساس االستخدام المتوقع للموجودات والبلي والتلف المادي المتوقع والتقادم الفني والتجاري والق
النظامية والقيود المماثلة على استخدام الموجودات والعوامل األخرى المشابهة. يتم حساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى  

 الموحدة: مار اإلنتاجية أدناه ويتم إثباته في قائمة الدخل األع
 

 معدل االستهالك  الفئة 
  

 ٪3 ي مبان 
 ٪ 25 سيارات 

 ٪ 33–20   أجهزة حاسب آلي 
 ٪ 25–20 أثاث ومعدات مكتبية

 
 لالستهالك. ال تخضع األراضي 

 
 إلغاء اإلثبات 

 
يتم استبعادها أو عندما ال يتوقع أن ينتج عن استخدامها أو استبعادها أي منافع اقتصادية  يتم إلغاء إثبات   الممتلكات والمعدات عندما 

إثبات    مستقبلية. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء اإلثبات بأحد بنود الممتلكات والمعدات في قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء
 البند.

 
 طة اإليجار بالمجموعة وكيفية المحاسبة عنها أنش 6- 2
 

أساس   اإليجار على  التفاوض على شروط  يتم  والفروع وغيرها.  والمكاتب  المستودعات  العديد من مرافق  باستئجار  المجموعة  تقوم 
يد. ال تفرض اتفاقيات  فردي. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة من سنة إلى خمس سنوات، إال أنها قد تحتوي على خيارات تمد

اإليجار أي تعهدات، بخالف حقوق الضمان الخاصة بالموجودات المستأجرة التي يحتفظ بها المؤجر. ولكن ال يجوز استخدام الموجودات  
 المستأجرة كضمان ألغراض االقتراض. 

 
 ية. يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناتجة عن عقد اإليجار مبدئيًا على أساس القيمة الحال

 
 تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية: 

 
 المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً( ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض.  •

 مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل.  •

 الدفع من المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة  •

 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار.  •

 مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.  •
 

مدفوعات اإليجار التي يتم إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزام. يتم خصم مدفوعات  يتم أيًضا تضمين 
 اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. 
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 )تتمة( أنشطة اإليجار بالمجموعة وكيفية المحاسبة عنها  6- 2
 

إذا كان ليس من الممكن تحديد هذا المعدل بسهولة وهذا هو الحال عموماً بالنسبة لعقود اإليجار في المجموعة، عندها يتم استخدام معدل  
االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر الفردي سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على  

 ات قيمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة. موجودات ذ
 

 لتحديد معدل االقتراض اإلضافي، تقوم المجموعة بما يلي: 
 

ات  تموياًل حديثًا من طرف خارجي حصل عليه المستأجر الفردي كنقطة بداية، ويتم تعديله ليعكس التغير  -حيثما أمكن   -استخدام   •
 في شروط التمويل منذ استالم تمويل الطرف الخارجي. 

 

استخدام نهج متراكم يبدأ بسعر فائدة خالي من المخاطر يتم تعديله لمخاطر االئتمان الخاصة بعقود اإليجار التي ال تملك تموياًل   •
 حديثًا من طرف ثالث. 

 

 العملة والضمان. إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار، على سبيل المثال المدة والبلد و •
 

بيانات التمويل أو السوق الحديثة( التي لها سجل   إذا كان معدل إطفاء القرض الذي يمكن رصده متاًحا للمستأجر الواحد )من خالل 
 مدفوعات مشابه لعقد اإليجار، تستخدم منشآت المجموعة باستخدام هذا المعدل كنقطة بداية لتحديد معدل االقتراض اإلضافي. 

 
توزيع مدفوعات اإليجار بين المبلغ األصلي وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار  يتم 

 بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. 
 

 : يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي
 

 . مبلغ القياس المبدئي للمطلوبات اإليجارية •

 . أي مدفوعات إيجار تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مقبوضة •

 أي تكاليف مباشرة مبدئية.  •

 تكاليف التجديد.  •
 

 يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر.  
 

يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصاريف  
 شهراً أو أقل دون خيار الشراء.  12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها في قائمة الدخل الموحدة. 

 
 موجودات غير ملموسة  7- 2
 

  الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل يتم قياسها بالتكلفة عند اإلثبات المبدئي. وبعد اإلثبات المبدئي، يتم تسجيل الموجودات 
 بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت.  غير الملموسة 

 
يتم تصنيف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما باعتبارها محددة أو غير محددة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات  

اإلنتاجية ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في القيمة عندما يكون هناك مؤشر  األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى أعمارها االقتصادية  
 على االنخفاض في قيمتها.

 
 يتم فحص فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد على األقل بنهاية كل سنة مالية. 

 
النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة لألصل تتم المحاسبة عنها  إن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو  

عن طريق تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حيثما يكون مالئماً، وتعامل باعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصروف  
ة في قائمة الدخل الموحدة ضمن فئة المصاريف بما يتوافق مع وظيفة األصل  اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحدد

 غير الملموس. 
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 موجودات غير ملموسة )تتمة(  7- 2
 

 برمجيات
 

اإل  بعد خصم  بالتكلفة  آلي،  حاسب  أجهزة  برمجيات  من  تتكون  التي  الملموسة،  غير  الموجودات  تسجيل  وخسائر  يتم  المتراكم  طفاء 
 سنوات.  10إلى   8االنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم إطفاء البرمجيات على أساس القسط الثابت على مدى فترة من 

 
للنفقات  تشتمل التكاليف العائدة مباشرة والتي تتم رسملتها كجزء من برمجيات الحاسب اآللي على تكاليف الموظفين والنسبة المالئمة  

كون فيها الموجودات  ت ذات الصلة. يتم قيد تكاليف التطوير المرسملة كموجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها من النقطة التي  غير المباشرة  
 تخدام. جاهزة لالس

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات  8- 2
 

ال تخضع الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لإلطفاء ويتم اختبارها سنوياً من حيث االنخفاض في قيمتها، أو  
خرى فيما يتعلق باالنخفاض  أكثر في حال أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى انخفاض محتمل للقيمة. يتم اختبار الموجودات األ

ة  في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتج 
مة العادلة لألصل ناقصاً  عن االنخفاض في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القي 

تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. ولغرض تقدير قيمة االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى مستوى لها حيث  
جودات أخرى أو  تتواجد تدفقات نقدية قابلة للتحديد بشكل منفصل والتي تكون منفصلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الناجمة عن مو

مجموعات موجودات )وحدات توليد النقد(. يتم فحص الموجودات غير المالية، والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها بغرض احتمال  
 عكس ذلك االنخفاض، وذلك في نهاية تاريخ كل فترة تقرير. 

 
 األدوات المالية  9- 2
 

 تصنيف الموجودات المالية 
 

 لية ضمن الفئات التالية: تصنف المجموعة موجوداتها الما
 

 تلك التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة(.  •

 تلك التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة.  •
 

 التعاقدية للتدفقات النقدية. يعتمد التصنيف على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية والشروط 
 

 . الموحدة الشامل قائمة الدخل ضمن بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة، سيتم تسجيل األرباح والخسائر 
 

نموذج األعم المطفأة عندما تكون ضمن  بالتكلفة  الموجودات المالية  بقياس  المجموعة  بالموجودات بغرض تحصيل  تقوم  ال لالحتفاظ 
التدفقات النقدية التعاقدية، وتؤدي األحكام التعاقدية إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين  

 والفائدة على األصل القائم. 
 

 تصنيف المطلوبات المالية 
 

مقاسة سابقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي باستثناء المطلوبات  تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات المالية ال
 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، إن وجدت. 

 
القياس بشكل كبير أو  تحدد المجموعة التزاًما ماليا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى ذلك إلى استبعاد أو خفض  

 عدم التطابق في اإلثبات، أو في حال إدارة مجموعة من المطلوبات المالية ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة. 
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
 

موحدة حيث يكون للمجموعة حاليًا حق  يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي ال
 نافذ نظاماً بمقاصة المبالغ المحتسبة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت. 
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 األدوات المالية )تتمة(  9- 2
 

 إعادة التصنيف 
 

تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عندما تقوم المجموعة بتغيير نموذج األعمال الخاص بها إلدارة الموجودات المالية. على سبيل  
 المالية.  المطلوبات المثال، عندما تتغير نية اإلدارة في االحتفاظ باألصل لفترة قصيرة األجل أو طويلة األجل، ال يُعاد تصنيف  

 
 المبدئي القياس

 
المسجلة    عند اإلثبات المبدئي، يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمها العادلة. تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية

أو المطلوبات  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف عند اإلثبات في قائمة الدخل الموحدة. وفي حالة الموجودات المالية  
ائدة مباشرة  المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فتمثل قيمتها العادلة زائًدا أو ناقصا تكاليف المعاملة الع

 رية بسعر المعاملة. إلى االستحواذ على أو إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي قيمة اإلثبات المبدئي. تُقاس الذمم المدينة التجا
 

 القياس الالحق 
 

 بعد اإلثبات المبدئي، تُقاس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وفقًا لتصنيفها.
 

 إلغاء اإلثبات 
 

فة  تلغي المجموعة إثبات األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما تحّول كا
 مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية. 

 
لكبير في يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام المالي المذكور في العقد أو عند إلغائه أو انقضائه. يعتبر التغير ا

 شروط أداة الدين كإطفاء لاللتزام األصلي وإثبات التزام مالي جديد. 
 

 االنخفاض في القيمة 
 

تقوم المجموعة، على أساس مستقبلي، بتقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة المتعلقة بأدوات الدين كجزء من الموجودات المالية المدرجة  
 بالتكلفة المطفأة، وأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 
ية، تطبق المجموعة نهج مبسط، والذي يتطلب إثبات الخسائر المتوقعة بناًء على العمر منذ اإلثبات المبدئي بالنسبة للذمم المدينة التجار

د  للذمم المدينة. لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة التجارية بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وعد 
ت الخسارة المتوقعة من المعلومات التاريخية للمجموعة وتم تعديلها لتعكس النتيجة المستقبلية المتوقعة والتي  أيام التقادم. تم استنتاج معدال 

 تتضمن أيًضا معلومات مستقبلية لعوامل االقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي. 
 

األرصدة البنكية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. نتيجةً لذلك، فإن أثر تطبيق  إن الموجودات المالية األخرى مثل الذمم المدينة للموظفين و
 الخسارة االئتمانية المتوقعة غير جوهري. 

 
تقوم المجموعة بإثبات مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لألصل المالي في تاريخ كل تقرير مالي، وتقوم المجموعة بإثبات مبلغ 

 ة ضمن الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي كعكس أو تكاليف انخفاض في القيمة. التغير في قائمة الدخل الموحد 
 
 قياس القيمة العادلة  10- 2
 

إن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في السوق  
 قياس. ويستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما: وذلك في تاريخ ال

 
 في السوق النشطة لألصل أو االلتزام.  •

 في حال غياب سوق رئيسية، في السوق البديلة لألصل أو االلتزام.  •
 

مها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا  تقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخد
 على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. 
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  10- 2
 

وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخالت التي يمكن تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتالءم مع الظروف 
 رصدها ذات العالقة وتقليص استخدام المدخالت التي ال يمكن رصدها. 

 
سلسل الهرمي  تصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في القوائم المالية الموحدة ضمن الت 

 للقيمة العادلة، على النحو المبين أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى المعطيات المهمة لقياس القيمة العادلة ككل: 
 

 : أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. 1المستوى  •
 

والتي يمكن رصدها لألصل أو االلتزام إما مباشرة )مثل األسعار(   1المستوى : مدخالت بخالف األسعار المدرجة في 2المستوى  •
 أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(. 

 

 : مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن رصدها )مدخالت ال يمكن رصدها(. 3المستوى  •
 

ف المثبتة  للموجودات والمطلوبات  بين بالنسبة  قد حدث تحويالت  إذا كان  المجموعة ما  تقرر  الموحدة بشكل متكرر،  المالية  القوائم  ي 
المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناًء على أدنى مستوى مدخالت جوهري لقياس القيمة العادلة ككل( في  

 نهاية كل فترة تقرير. 
 

دت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو  لغرض إفصاحات القيمة العادلة ، حد
 االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله. 

 
 نقد وما يماثله  11- 2
 

المالية، إلى جانب االستثمارات األخرى قصيرة  يشتمل النقد وما يماثله على النقد في الصندوق والودائع عند الطلب لدى المؤسسات  
  األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة 

 والتي ال تتأثر جوهرياً بمخاطر التغير في القيمة. 
 
 ذمم مدينة تجارية  12- 2
 

المدينة التجارية مبدئيًا بتكلفة المعاملة غير المشروطة ما لم تحتو تلك الذمم المدينة على مكون تمويلي جوهري بالقيمة    يتم إثبات الذمم
 . االئتمانية المتوقعة العادلة. يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقًصا مخصص الخسارة 

 
لمبسط لتكوين مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم مخصص الخسارة المتوقعة على مدى العمر  تطبق المجموعة النهج ا

عة  اإلنتاجي لجميع الذمم المدينة التجارية. يستند مخصص االنخفاض في القيمة إلى أفضل تقدير إلدارة المجموعة للخسائر االئتمانية المتوق
مد هذا التقدير على الوضع المالي للعمالء وتاريخ شطب الديون السابقة. ويتم شطب أرصدة الذمم المدينة  المتعلقة بهذه الذمم المدينة. ويعت 

مة  التجارية مقابل هذا المخصص بعد استنفاذ كافة وسائل تحصيل هذه المبالغ واعتبار إمكانية االسترداد مستبعدة. يتم تسجيل الديون المعدو
 وحدة عند تكبدها. التي تم شطبها في قائمة الدخل الم 

 
 مخزون  13- 2
 

ئب  المخزون هو بضائع جاهزة يتم إدراجها بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تشتمل التكلفة على رسوم االستيراد والضرا
الخصومات وخص  ناقصاً  مباشرة  بها  تُعزى  أخرى  تكاليف  وأي  والمناولة  النقل  وتكاليف  لالسترداد  القابلة  والبنود  غير  الكمية  ومات 

البيع المماثلة. يتم إسناد التكاليف إلى البنود الفردية للمخزون على أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر  
لمخزون كمصروف ويتم إدراجها  المقّدر في سياق األعمال االعتيادية، ناقصاً التكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية البيع. يتم إثبات تكلفة ا

 في تكلفة المبيعات. 
 

يتم إثبات قيمة أي تخفيض في المخزون بصافي القيمة القابلة للتحقق وجميع خسائر المخزون كمصروف في السنة التي يحدث فيها  
لقابلة للتحقق، كزيادة في  التخفيض أو الخسارة. يتم إثبات قيمة عكس أي تخفيض في المخزون، الناتجة عن الزيادة في صافي القيمة ا

 قيمة المخزون المثبتة كربح في السنة التي يحدث فيها العكس. 
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 التزامات منافع الموظفين  14- 2
 

 التزامات قصيرة األجل 
 

واإلجازات المرضية المتراكمة والمتوقع تسويتها بشكل كامل خالل  إن المطلوبات عن األجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية  
شهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات العالقة، يتم إثبات ما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية فترة التقرير    12

بات كالتزامات جارية لمنافع الموظفين في قائمة المركز المالي  ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات. وتعرض المطلو
 الموحدة. 

 
 منافع نهاية الخدمة للموظفين

 
نهاية إن االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين، يمثل القيمة الحالية اللتزام منافع  

رة التقرير. يُحتسب التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين سنويًا بواسطة خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام الخدمة للموظفين في نهاية فت 
 طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

 
ائدة  يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة من خالل خصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام معدالت الف

  لسندات شركات عالية الجودة مقومة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها وفقاً لشروط مماثلة لشروط االلتزام ذي الصلة. ونظرا لعدم وجود 
سوق كبير في المملكة العربية السعودية لسندات الشركات عالية الجودة، فقد تم استخدام معدل عائد السوق على السندات الحكومية في  

لكة العربية السعودية للوصول إلى القيمة الحالية اللتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين من خالل تعديل التدفقات النقدية المستقبلية  المم
 المقدرة. 

 
التكلفة  يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة باستخدام معدل الخصم على صافي رصيد التزام منافع نهاية الخدمة للموظفين. يتم تضمين هذه  

 في مصاريف منافع الموظفين في قائمة الدخل الموحدة. 
 

  تُثبت أرباح وخسائر إعادة القياس والتي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها بشكل 
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة وفي قائمة    مباشر في قائمة الدخل الشامل الموحدة، ويتم إدراجها ضمن األرباح المبقاة في

 المركز المالي الموحدة. 
 

ي  يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين التي تنشأ من تعديالت الخطة أو أي تقليص بها مباشرةً ف
 قائمة الدخل الموحدة كتكاليف خدمة سابقة. 

 
المساهمات المحددة، تقوم المجموعة بدفع مساهمات لخطط تأمين التقاعد الُمدارة بشكل عام أو خاص على أساس إلزامي   بالنسبة لخطط 

منافع   المساهمات كمصروف  إثبات  يتم  المساهمات.  دفع  بعد  التزامات مدفوعات أخرى  المجموعة  ليس على  أو طوعي.  تعاقدي  أو 
اهمات المدفوعة مسبقاً كأصل إلى الحد الذي يكون متاحاً معه إجراء استرداد نقدي أو خصم  الموظفين عند استحقاقها. ويتم إثبات المس

 من المدفوعات المستقبلية. 
 

 خطط مشاركة الربح والمكافآت 
 

مجموعة  تقوم المجموعة بإثبات االلتزام والمصاريف الخاصة بالمكافآت، التي تأخذ في االعتبار الربح العائد إلى مساهمي الشركة. تقوم ال
ً تعاقدي  تكون ملزمةبإثبات المخصص عندما   أو عندما يكون هناك ممارسة سابقة أدت إلى إنشاء التزام ضمني. ا

 
 ذمم دائنة تجارية 15- 2
 

المبالغ غير مضمونة وعادة  هذه  إن  تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوعة للبضائع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية السنة.  
يوماً من تاريخ إثباتها. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية واألخرى ضمن المطلوبات المتداولة باستثناء   90إلى    30ما تدفع في غضون  

شهرا بعد تاريخ التقرير. يتم إثبات هذه المبالغ مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة    12تي تكون مستحقة الدفع خالل  تلك ال
 المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
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 تسهيالت ائتمانية 16- 2
 

فرق بين    يتم احتساب االقتراضات مبدئياً بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات أي 
دام طريقة معدل  على مدى فترة االقتراضات باستخ  الموحدة   الدخل   قائمة المتحصالت )صافية من تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة في  

  الفائدة الفعلي. يتم إثبات الرسوم المسددة إلنشاء تسهيالت االقتراضات باعتبارها ضمن تكاليف المعاملة الخاصة بالقرض إلى القدر الذي 
ندما  يكون فيه من المحتمل سحب بعض أو جميع هذه التسهيالت. في هذه الحالة، يتم تأجيل هذه الرسوم حتى يتم سحب هذه التسهيالت. ع
 ال يتوفر دليل بأنه من المحتمل أن يتم سحب بعض أو جميع هذه التسهيالت، يتم إطفاء الرسوم على مدى فترة التسهيل المتعلقة بها. 

 
 مخصصات  17- 2
 

  يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قائم )نظامي أو ضمني( ناتج عن أحداث سابقة، وعندما يكون من المحتمل أن 
يتطلب األمر تدفقات صادرة لموارد متضمنة لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام، وأن يكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام بشكل موثوق. ال  
تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية. يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير لدى اإلدارة للنفقات المطلوبة لتسوية  

م في نهاية فترة التقرير. ويعكس معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر  االلتزا
 المصاحبة لاللتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كمصروف فائدة. 

 
 توزيعات األرباح  18- 2
 

توزيعات األرباح المعلنة، والتي تم التصريح بها بشكل مناسب ولم تعد تخضع لتقدير المنشأة، في أو قبل نهاية  يتم رصد مخصص لمبالغ  
عندما فترة التقرير ولكن ال يتم توزيعها في نهاية فترة التقرير. ووفقًا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم اعتماد التوزيع  

 ل المساهمين. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة في حقوق المساهمين.تتم الموافقة عليه من قب 
 
 ربحية السهم  19- 2
 

تعرض المجموعة معلومات ربحية السهم األساسية والمخفضة، إن وجدت. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل قسمة الربح أو  
ستثناء أي تكاليف خدمات لحقوق الملكية بخالف األسهم العادية، على المتوسط المرجح  ، باشركةللالخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين  

لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة، المعدلة بحسب عناصر المكافأة، في األسهم العادية الصادرة خالل السنة، ويستثنى منها أسهم  
تعديل األرقام المستخدمة في تحديد ربحية السهم األساسية لمراعاة الفوائد  الخزينة إن وجدت. تقوم ربحية السهم المخفضة، إن وجدت، ب 

وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية المحتملة المخفضة، والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي من شأنها  
 لمخفضة. أن تكون قائمة على افتراض تحويل جميع األسهم العادية المحتملة ا

 
 إيرادات  20- 2
 

بناًء على التعويض المحدد في العقد المبرم مع العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أي طرف    يتم قياس إيرادات المبيعات
خارجي، إن وجد. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع إلى العميل؛ أي عندما يتم تسليم المنتج إلى 

بيعات ضريبة القيمة المضافة المحصلة. يتم إدراج المبيعات في قائمة الدخل الموحدة بالصافي من المرتجعات  العميل. ال تشمل إيرادات الم
 وأي خصومات ممنوحة. 

 
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من العقود مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولي للتقرير  

 ( على النحو التالي: 15المالي رقم )
 

تحديد العقد )العقود( مع العمالء: العقد هو اتفاقية تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقًا والتزامات واجبة النفاذ وتضع    -  1الخطوة  
 معايير يجب الوفاء بها لكل عقد. 

 
 ع العميل بتحويل بضائع أو خدمات إلى العميل. تحديد التزامات األداء في العقد: إن التزام األداء هو وعد في العقد م -  2الخطوة 

 
تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو المقابل المالي الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل تحويل الخدمات أو البضائع    -   3الخطوة  

 المتعهد بها إلى العميل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنيابة عن األطراف الخارجية. 
 

تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: في العقد الذي ينطوي على أكثر من التزام أداء واحد، تخصص المجموعة    -  4الخطوة  
 سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يساوي المقابل المالي الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة مقابل الوفاء بكل التزام أداء.  

 
 عند )أو أثناء( وفاء المجموعة بالتزام أداء.  إثبات اإليرادات -  5الخطوة 
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 )تتمة(   إيرادات 20- 2
 

 فيما يلي وصف لألنشطة الرئيسية التي تستمد المجموعة إيراداتها منها: 
 

 مبيعات منافذ البيع بالتجزئة )أ( 
 

بالتجزئة بالعالمة التجارية "الجديعى" التي تبيع األقمشة الرجالية. يتم تسجيل إيرادات المبيعات  لدى المجموعة سلسلة من منافذ البيع  
  عندما يحصل العميل على المنتج المباع من قبل المجموعة. يتم دفع تكلفة المعاملة مباشرة عند شراء العميل للمنتج. تمنح سياسة اإلرجاع 

 اع في غضون ثالثة أيام وفق متطلبات محددة وبعض االستثناءات. الخاصة بالمجموعة العمالء الحق في اإلرج
 

 مبيعات الجملة  )ب( 
 

يتم إثبات المبيعات عند تحويل السيطرة على المنتجات، أي   بائعي التجزئة اآلخرين.  تبيع المجموعة المالبس واألقمشة الرجالية إلى 
جود التزام غير مسموح بما قد يؤثر على قبول بائعي التجزئة اآلخرين  عندما يتم تسليم المنتجات إلى بائعي التجزئة اآلخرين وعدم و 

يوًما. بشكٍل عام، ال يتم إرجاع مبيعات الجملة،    180إلى    30للمنتجات. يشتمل هذا النوع من المبيعات على فترات ائتمان تتراوح من  
 اإلدارة.  بموافقةوال يجوز قبول مرتجعات البضائع إال 

 
إثبات بالنسبة لجميع أنواع المبيعات، تشير التجارب السابقة إلى أن المبالغ المستردة غير جوهرية تماًما، وبالتالي، في وقت البيع، ال يتم  

أي التزام مقابل أي عمليات استرداد متوقعة. يجري تقييم صحة هذا االستنتاج في تاريخ كل فترة تقرير. في حالة تغيير نمط المرتجعات،  
قوم المجموعة بإثبات التزام عن أي استرداد متوقع واألصل المقابل )الحق في إرجاع البضائع المتوقع إرجاعها(، مع تعديل اإليرادات  ت 

 وتكاليف المبيعات ذات الصلة وفقًا لذلك. 
 

عقود تتجاوز فيها الفترة بين    في جميع أنواع المبيعات المذكورة أعاله، فإن السعر المذكور هو سعر المعاملة، وليس لدى المجموعة أي
نقل البضائع المتعهد بها إلى العميل وتاريخ السداد من قبل العميل سنة واحدة؛ ونتيجة لذلك، فإن المجموعة ال تعدل أسعار المعامالت  

 لتعكس القيمة الزمنية للنقود. 
 
 مصاريف عمومية وإدارية  21- 2
 

كما هو   المبيعاتف المباشرة وغير المباشرة التي ال تكون بالضرورة جزءاً من تكلفة تشتمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكالي 
. توزع هذه التكاليف بين المصاريف العمومية  مطلوب بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية

 ، عند االقتضاء، بطريقة منتظمة. المبيعاتإلدارية وتكلفة وا
 
 مصاريف بيع وتوزيع  22- 2
 

ويتم تصنيف جميع   المجموعة.  منتجات وخدمات  وبيع  لتوزيع  المتكبدة  التكاليف  بشكل رئيسي من  والتسويق  البيع  تتكون مصاريف 
 المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية. 

 
   الزكاة  23- 2
 

يتم رصد مخصص للزكاة وفقا لنظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية وعلى أساس االستحقاق.  
يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. وفي حال وجود أي فروق ناتجة عن الربوط النهائية يتم تعديلها في فترة التقرير  

 يتم فيها إنهاء هذه الربوط.  التي
 
 احتياطي نظامي  24- 2
 

للنظام األساسي   ٪ من صافي الدخل  10وألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، فإن على الشركة تجنيب    للشركةوفقاً 
إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. يتم    من رأس مال الشركة.  ٪30الموحد السنوي إلى احتياطي نظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطي  

 االحتياطي على أساس سنوي.  التخصيص إلى 
  



 شركة ثوب األصيل 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 هامة  أحكاموتقديرات  3
 

النتائ  تتساوى مع  نادًرا ما  لتعريفها،  التي، وفقًا  المحاسبية  التقديرات  للمجموعة استخدام بعض  الموحدة  المالية  القوائم  ج يتطلب إعداد 
 في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.   أحكامالفعلية. كما تحتاج اإلدارة أن تمارس 

 
المتعلق التقديرات واالفتراضات  بأثر مستقبلي. إن  يتم فحص  الناتجة عن مراجعة التقديرات  التعديالت  إثبات  يتم  بها بشكل مستمر.  ة 

المعلومات حول االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة التي تنطوي على مخاطر جوهرية وينتج عنها تعديل جوهري في السنة المنتهية  
 مدرجة في اإليضاحات التالية:  2022ديسمبر  31في 

 

 (. 14-2تقييم االفتراضات الخاصة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح  •

 (. 12-2تقدير االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية )إيضاح  •

 و(. - 5إيضاح رقم ) - تقدير مدة عقد اإليجار  •
 



 شركة ثوب األصيل 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 ممتلكات ومعدات  4
 

  سيارات  ي مبان  أرض 
 أجهزة 

  حاسب آلي
 أثاث

 المجموع  ومعدات مكتبية 

            التكلفة
 41.800.328  12.891.186  2.707.127  11.855.014  3.944.528  10.402.473 2022يناير  1

 3.314.294  1.556.544  180.211  1.577.539  -  - إضافات
 ( 1.175.793)  ( 353.423)  ( 4.370)  ( 818.000)  -  - استبعادات 

 43.938.829  14.094.307  2.882.968  12.614.553  3.944.528  10.402.473 2022ديسمبر  31

            
            االستهالك المتراكم 

 24.922.786  10.047.676  2.508.380  10.807.875  1.558.855  - 2022يناير  1
 1.862.786  988.730  128.728  626.313  119.015  - المحمل للسنة 

 ( 1.169.968)  ( 350.394)  ( 1.578)  ( 817.996)  -  - استبعادات 

 25.615.604  10.686.012  2.635.530  10.616.192  1.677.870  - 2022ديسمبر  31

            
            صافي القيمة الدفترية 

 18.323.225  3.408.295  247.438  1.998.361  2.266.658  10.402.473 2022ديسمبر  31

 16.877.542  2.843.510  198.747  1.047.139  2.385.673  10.402.473 2021ديسمبر  31

            

  سيارات  ي مبان  أرض 
 أجهزة 

  حاسب آلي
 أثاث

 المجموع  ومعدات مكتبية 

            التكلفة
 39.321.499  10.817.994  2.539.490  11.617.014  3.944.528  10.402.473 2021يناير  1

 2.696.351  2.147.714  167.637  381.000  -  - إضافات
 ( 217.522)  ( 74.522)  -  ( 143.000)  -  - استبعادات 

 41.800.328  12.891.186  2.707.127  11.855.014  3.944.528  10.402.473 2021ديسمبر  31

            
            االستهالك المتراكم 

 23.600.314  9.362.321  2.421.293  10.371.178  1.445.522  - 2021يناير  1
 1.539.993  759.877  87.087  579.696  113.333  - المحمل للسنة 

 ( 217.521)  ( 74.522)  -  ( 142.999)  -  - استبعادات 

 24.922.786  10.047.676  2.508.380  10.807.875  1.558.855  - 2021ديسمبر  31

            
            صافي القيمة الدفترية 

 16.877.542  2.843.510  198.747  1.047.139  2.385.673  10.402.473 2021ديسمبر  31

 15.721.185  1.455.673  118.197  1.245.836  2.499.006  10.402.473 2020ديسمبر  31



 شركة ثوب األصيل 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 عقود اإليجار  5
 

الصلة   ذات  اإليجارية  والمطلوبات  االستخدام  حق  موجودات  بإثبات  المجموعة  ومرافق  قامت  للمستودعات  التشغيلي  اإليجار  لعقود 
 المستودعات وإيجارات المكاتب والفروع وغيرها.

  
 مبالغ مثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة  أ(
 

 2021  2022 التكلفة

    
 41.863.552  52.881.694 يناير  1

 11.018.142  15.779.929 إضافات خالل السنة 

 52.881.694  68.661.623 ديسمبر 31

    
    االستهالك المتراكم 

 23.377.027  34.284.563 يناير  1
 10.907.536  10.673.308 المحمل للسنة 

 34.284.563  44.957.871 ديسمبر 31

    صافي القيمة الدفترية 

 18.597.131  23.703.752 ديسمبر 31

 
 مطلوبات إيجارية  ب( 
 

 2022  2021 

    
 14.999.709  15.330.615 متداولة 

 4.256.698  8.776.276 غير متداولة 

 24.106.891  19.256.407 

 
ديسمبر    31)  2022ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في    3.79تتضمن المطلوبات اإليجارية مبالغ مطلوبة إلى المساهمين بمبلغ  

 (. 11مليون لاير سعودي( )إيضاح  2.45: 2021
 

 يوضح الجدول التالي الحركة في المطلوبات اإليجارية خالل السنة:  ج( 
 

 2022  2021 

    
 18.244.090  19.256.407 يناير  1

 11.018.142  15.779.929 إضافات خالل السنة 
 1.545.411  2.543.048 فائدة خالل السنة  

 (11.551.236)  ( 13.472.493) مدفوعات خالل السنة  

 19.256.407  24.106.891 ديسمبر 31

 
 آجال االستحقاق  د( 
 

 الحد األدنى لمدفوعات اإليجار التي تستحق خالل السنوات التالية: 
 

 2022  2021 

    
2022 -  14.999.709 
2023 15.459.884  4.256.698 
 -  8.647.007 وما بعدها 2024

 19.256.407  24.106.891 المجموع 

  



 شركة ثوب األصيل 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة(   عقود اإليجار 5
 

 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الموحدة  هـ(
 

 2022  2021 

    
 10.907.536  10.673.308 مصروف استهالك موجودات حق االستخدام 

 
مليون لاير سعودي    2.54مبلغ    2022ديسمبر    31مصروف الفائدة )المدرج في تكلفة التمويل( المثبت خالل السنة المنتهية في  بلغ  

 مليون لاير سعودي(.   1.55: 2021ديسمبر  31)
 
 : تقدير مدة عقد اإليجارالتقديرات الرئيسية و( 
 

جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم  عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار  
ممارسة خيار اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو فترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم  

 أخرى مثل: إنهائه( مؤكداً بشكل معقول، مع األخذ في االعتبار عوامل 
 

التحسينات الجوهرية على العقار المستأجر التي تم إجراؤها )أو من المتوقع إجراؤها( على مدى مدة العقد والتي من المتوقع أن   •
 يكون لها منافع اقتصادية جوهرية للمجموعة. 

 

د أصل أساسي آخر مناسب الحتياجات  التكاليف المتعلقة بإنهاء عقد اإليجار، مثل تكاليف التفاوض وتكاليف االنتقال وتكاليف تحدي  •
 المجموعة. 

 

 أهمية ذلك األصل األساسي لعمليات المجموعة.  •
 
 موجودات غير ملموسة  6
 

 2022  2021 

    التكلفة
 2.263.982  2.263.982 يناير  1

 -  - للسنة  خالل إضافات 

 2.263.982  2.263.982 ديسمبر 31

    المتراكم اإلطفاء 
 1.345.362  1.548.241 الرصيد االفتتاحي

 202.879  117.393 المحمل للسنة 

 1.548.241  1.665.634 ديسمبر 31

    
    صافي القيمة الدفترية 

 715.741  598.348 ديسمبر 31

 
 . تطبيقهاتتكون الموجودات غير الملموسة بشكل أساسي من برمجيات الحاسب اآللي وتكلفة 

 
 مخزون  7
 

 

 ديسمبر  31
2022  

 ديسمبر  31
2021 

    
 256.437.347  314.739.694 بضائع جاهزة

 17.146.882  15.352.551 مواد أولية قيد المعالجة 
 6.246.819  2.695.926 بضائع بالطريق 

 (15.838.074)  ( 20.167.849) ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة 

 312.620.322  263.992.974 

  



 شركة ثوب األصيل 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة(  مخزون  7
 

 فيما يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة: 
 

 2022  2021 

    
 6.127.840  15.838.074 يناير  1

 9.710.234  4.329.775   مخصص للسنة 

 15.838.074  20.167.849 ديسمبر 31

 
   األدوات المالية 8
 
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  1- 8
 

 

 ديسمبر  31
2022  

 ديسمبر  31
2021 

    
 241.153.345  226.020.138 ذمم مدينة تجارية 

 1.246.236  1.243.522 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
 134.510.281  94.551.373 يماثله نقد وما 

 321.815.033  376.909.862 

 
 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة  2- 8
 

 

 ديسمبر  31
2022  

 ديسمبر  31
2021 

    
 38.706.127  48.958.304 ذمم دائنة تجارية 
 19.256.407  24.106.891 مطلوبات إيجارية 

 73.065.195  57.962.534 

 
 مدينة تجارية ذمم  9
 

 
 ديسمبر  31

2022  
 ديسمبر  31

2021 

    
 291.191.704  320.187.615 ذمم مدينة تجارية * 

 (50.038.359)  ( 94.167.477) ناقصاً: خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 

 226.020.138  241.153.345 

 
 المتوقع أن تقارب قيمتها الدفترية قيمتها العادلة. نظراً لقصر أجل الذمم المدينة التجارية، فمن  *
 

 فيما يلي الحركة في خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية: 
 

 2022  2021 

    
 35.196.605  50.038.359 يناير  1

 14.841.754  44.129.118   مخصص للسنة 

 50.038.359  94.167.477 ديسمبر 31

  



 شركة ثوب األصيل 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 10
 

 
 ديسمبر  31

2022  
 ديسمبر  31

2021 

    
 9.174.897  18.452.115 دفعات مقدمة لموردين

 937.323  1.430.459 سلف موظفين وذمم مدينة 
 ً  781.567  866.766 تأمين مدفوع مقدما

 185.257  179.006 مطالبات تأمين
 819.233  329.634 مدينة أخرى ذمم 

 747.125  513.707 أخرى 

 21.771.687  12.645.402 
 ( 1.820.577)  ( 1.820.577) مخصص االنخفاض في قيمة المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى 

 19.951.110  10.824.825 

 
 المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى: فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة المبالغ 

 

 2022  2021 

    
 2.174.736  1.820.577 يناير  1

 1.125.000  - مخصص للسنة 
 ( 1.479.159)  - شطب 

 1.820.577  1.820.577 ديسمبر 31

 
 أطراف ذات عالقة  11

 
 اإلدارة: معامالت مع كبار موظفي  أ(
 

 يصف الجدول التالي تعويضات كبار موظفي اإلدارة: 
 

 2022  2021 

    
 2.645.900  2.390.000 مكافآت كبار موظفي اإلدارة 

 2.628.366  2.762.489 منافع الموظفين قصيرة األجل 
 133.539  189.470 منافع نهاية الخدمة للموظفين

 5.341.959  5.407.805 

 
 المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة  ب( 
 

 خالل سياق أعمالها االعتيادية، كان لدى المجموعة المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة: 
 

 2021  2022  طبيعة المعاملة  

      
 1.389.331  1.415.111  إيجارات  مساهمون

 
 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  ج( 
 

  طبيعة العالقة   إيضاح  
 ديسمبر  31

2022  
 ديسمبر  31

2021 

        
 2.448.094  3.792.488  مساهمون  5 مساهمون

  



 شركة ثوب األصيل 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 نقد وما يماثله  12
 

 

 ديسمبر  31
2022  

 ديسمبر  31
2021 

    
 134.251.137  93.953.258 أرصدة بنكية 

 259.144  598.115 نقد في الصندوق 

 94.551.373  134.510.281 

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  13
 

مليون لاير سعودي في محفظة استثمارية خاصة لغرض    10.3، استثمرت المجموعة بمبلغ  2022ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
مالية   االستثمار كموجودات  تم تصنيف  استثمارية مختلفة.  فئات  في  إدراج  المتاجرة  وتم  الخسارة  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة 

 الخسائر واألرباح غير المحققة من إعادة القياس في قائمة الدخل الموحدة. 
 

 كما يلي:  السنةكانت حركة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خالل 
 

 2022  2021 
    
 -  -  يناير 1

 -  10.300.000 إضافات 
 -  ( 1.607.291) خسائر محققة وغير محققة من إعادة القياس 

 -  8.692.709 ديسمبر 31

 
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 14

 

 

 ديسمبر  31
2022  

 ديسمبر  31
2021 

    
 3.789.632  3.440.278 مكافآت مستحقة 

 4.613.980  4.561.153 ضريبة القيمة المضافة، بالصافي 
 2.509.158  2.515.565 رواتب مستحقة 
 2.307.549  5.024.102 مطلوبات عقود 

 1.100.000  1.600.000 االجتماعات بدل حضور 
 1.003.186  2.162.430 عموالت مستحقة 

 707.978  181.675 دفعات مقدمة من عمالء
 2.155.638  1.882.590 أخرى 

 21.367.793  18.187.121 

 
 الزكاة  15

 
 الوضع الزكوي  15-1
 

في المملكة العربية السعودية. تقدم المجموعة إقراراتها الزكوية على أساس موحد ابتداًء من    الهيئةتخضع المجموعة للزكاة وفقا ألنظمة  
إلى الهيئة ودفع الزكاة المستحقة    2021وما بعدها، تم تقديم اإلقرارات الزكوية حتى سنة    2018ديسمبر    31السنة المالية المنتهية في  

 .2023أبريل  30هـ الموافق 1444شوال  10بموجبها. كما استلمت المجموعة شهادة زكاة سارية المفعول حتى 
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 )تتمة(  الزكاة  15
 
 الوضع الزكوي )تتمة(  15-1

 
 ت مطالبتها بما يلي: وتم 2018إلى  2014استلمت المجموعة الربوط الزكوية على اإلقرارات الزكوية للسنوات من 

مليون لاير سعودي مقارنة بالزكاة المدفوعة لتلك السنة. اعترضت المجموعة على الربط    1.57بمبلغ    2014فروق زكوية لسنة   -
قبول االعتراض مع حق   بعدم  للجان الضريبية )"األمانة"(. أصدرت األمانة قرارها  العامة  إلى األمانة  وتم تصعيد االعتراض 

لالعتراض على القرار الصادر عن    النظامية ديم اعتراض. تقدمت الشركة بطلب إلى لجان االستئناف خالل المدة  الشركة في تق
 األمانة، ويتم فحص الطلب من قبل لجان االستئناف. 

للسنوات من   - لتلك    6.02بمبلغ    2018إلى    2015فروق زكوية  المدفوعة  بالزكاة  قامت  مليون لاير سعودي مقارنة  السنوات. 
المجموعة بإرسال رد إلى الهيئة تضمن مالحظات حول البنود الواردة في خطاب الهيئة وبناًء على رد المجموعة، قامت الهيئة  

إلى األمانة. أصدرت    األمرمليون لاير سعودي. اعترضت المجموعة على الربط وقامت بتصعيد    1.94بتعديل الربط ليصبح بمبلغ  
، تقدمت الشركة بطلب إلى  2021ديسمبر    28رارها بعدم قبول االعتراض مع حق الشركة في تقديم اعتراض. بتاريخ  األمانة ق 

 لالعتراض على القرار الصادر عن األمانة، ويتم فحص الطلب من قبل لجان االستئناف.  النظاميةلجان االستئناف خالل المدة 
 

ركة القرارات الصادرة من اللجنة االستئنافية والتي قررت فيه اللجنة قبول االستئناف شكال، وفي  استلمت الش  ،2023فبراير    14بتاريخ  
م الذي ايد القرار الصادر من اللجنة    2018الموضوع رفض االستئناف مع تأييد قرار لجنة الفصل باستئثناء االعتراض الخاص بعام  

الشركة   وتدرس  الشركة جزئيا  اعتراض  فيه  االعتراضات  االستئنافية  المنظمة ألنظمة  للقواعد  وفقا  نظر  اعادة  التماس  بطلب  التقدم 
 . واللجان، وطلب وقف تنفيذ القرار الصادر في االستئناف

 

الهيئة اإلقرارات الزكوية المقدمة من الشركة، وبناًء على اإلخطار الوارد من مدير حساب  ، فحصت  2020  و  2019بالنسبة للسنتين  
 الشركة لدى الهيئة، تم إغالق ملف الفحص دون أي مطالبات إضافية. 

 

   لاحتساب صافي الربح المعد   15-2
 

 2022  2021 

    
 76.795.510  75.082.524 الربح قبل الزكاة 

 27.278.222  50.310.050 صافي الربح تعديالت على 

 104.073.732  125.392.574   صافي الربح المعّدل 
 

 مكونات الوعاء الزكوي 15-3
 

 2022  2021 

    
 400.000.000  400.000.000 رأس المال 

 104.073.732  125.392.574 صافي الربح المعّدل 
 61.997.725  54.933.098 أرباح مبقاة
 53.844.531  81.575.634 مخصصات 
 58.309.559  64.282.586 احتياطيات 

 1.774.239  672.182 إضافات أخرى 
 (17.593.283)  ( 18.921.573) ممتلكات ومعدات 

    

 662.406.503  707.934.501 الوعاء الزكوي 

 16.993.896  18.150.902 مصروف الزكاة 
 

 مخصص الزكاة  15-4
 

 الزكاة للمجموعة كما يلي: الحركة في مخصص 
 

 2022  2021 

    
 15.384.717  17.058.889 يناير  1

 17.065.242  18.150.902   المحّمل للسنة
 -  3,495,366 فروقات زكوية سنوات سابقة 

 (15.391.070)  ( 16.993.896)   مدفوعات خالل السنة

 17.058.889  21.711.261 ديسمبر 31

  



 شركة ثوب األصيل 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

29 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين  16
 

 خطة المنافع المحددة  - منافع نهاية الخدمة للموظفين 
 

تدير المجموعة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية  
رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم، كما  الخدمة بموجب الخطة على أساس  

هو موضح في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء  
 التزامات سداد المنافع عند استحقاقها.

 
 في قائمة المركز المالي الموحدة  مبالغ مثبتة

 
 فيما يلي المبالغ التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الموحدة والحركات في صافي التزام المنافع المحددة خالل السنة: 

 
 2022  2021 

    
 12.701.232  14.247.611 يناير  1

 1.422.484  1.565.498 تكلفة الخدمة الحالية 
 178.750  285.659 مصروف فائدة

 1.601.234  1.851.157 مجموع المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الموحدة 

    إعادة القياس 

 (42.091)  - من التغير في االفتراضات المالية ربح
 892.837  331.445 خسارة من التغير في الخبرة 

 (28.878)  ( 188.493) السكانيةمن التغير في االفتراضات ربح

 821.868  142.952 مجموع المبلغ المثبت في الدخل الشامل اآلخر 

 ( 876.723)  ( 433.980) مدفوع خالل السنة 

 14.247.611  15.807.740 ديسمبر  31

 
 االفتراضات االكتوارية الهامة 

 
 االفتراضات االكتوارية الهامة: فيما يلي 

 
 2022  2021 

    
 ٪ 2.00  ٪ 4.60 معدل الخصم 

 ٪ 1.50  ٪ 4.60 معدل زيادة الرواتب 
 

 تحليل الحساسية 
 

 فيما يلي حساسية التزام المنافع المحددة للتغيرات في االفتراضات الرئيسية المرجحة: 
 

   الزيادة     النقص    2022
 ٪  لاير سعودي   ٪  لاير سعودي   الحركة  

          
 ٪( 2.21)  ( 348.933)  ٪ 2.32  366.834  ٪ 0.5 معدل الخصم 

 ٪ 2.31  365.044  ٪( 2.22)  ( 350.568)  ٪ 0.5 زيادة الرواتب 
          

   الزيادة     النقص    2021
 ٪  لاير سعودي   ٪  لاير سعودي   الحركة  

          
 ٪(2.66)  ( 378.371)  ٪ 2.82  401.084  ٪ 0.5 معدل الخصم 

 ٪ 2.55  363.302  ٪(2.43)  ( 346.067)  ٪ 0.5 زيادة الرواتب 
 

تستند تحليالت الحساسية المذكورة أعاله إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من  
 االفتراضات مترابطة. المرجح حدوث ذلك، وقد تكون التغيرات في بعض 
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 )تتمة( منافع نهاية الخدمة للموظفين  16
 

 )تتمة(   تحليل الحساسية
 

  وعند احتساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريقة )القيمة الحالية اللتزام المنافع 
المتوقعة في نهاية فترة التقرير( قد تم تطبيقها عند احتساب التزام المنافع المحددة المثبتة في  المحددة التي تحسب بطريقة وحدة االئتمان 

 قائمة المركز المالي الموحدة. طرق وأنواع االفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية لم تتغير مقارنة بالسنة السابقة. 
 

 المستقبلية للمجموعةتأثير خطة المنافع المحددة على التدفقات النقدية 
 

سنوات. وتحليل االستحقاق المتوقع اللتزام المنافع المحددة غير المخصومة كما    5.03يبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة  
 يلي:

 
 2022 

  
2023 681.211.2 
2024 688.487.4 
2025 525.183.3 
 628.637.12 وما بعدها 2026

 522.520.22 المجموع 

 
 رأس المال  17
 

لاير سعودي    10مليون سهماً( بمبلغ    40:  2021ديسمبر    31مليون سهماً )  40من    2022ديسمبر    31يتكون رأس مال الشركة كما في  
 . الواحدللسهم 

 
مليون لاير سعودي    300، وافقت الجمعية العمومية غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال من  2021أكتوبر    21في  
مليون سهماً، من خالل منح    40مليون سهماً إلى  30من  الشركة ٪، وذلك لزيادة عدد أسهم 33مليون لاير سعودي بما يعادل  400إلى 

لدى مركز إيداع األوراق المالية    الشركة للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي  وأن تكون األحقية  سهم واحد مجاني لكل ثالثة أسهم  
ية يوم التداول الثاني الذي يلي تاريخ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية. تمت زيادة قيمة رأس المال من خالل تحويل مبلغ  في نها
إلى    الشركةمليون لاير سعودي من االحتياطيات األخرى. تهدف    42.9مليون لاير سعودي من األرباح المبقاة وتحويل مبلغ    57.1

 ليتناسب مع حجم أعمالها وتوسعة أعمالها خالل السنوات القادمة والحفاظ على المالءة المالية.  مالهاتعزيز رأس
 
 احتياطي نظامي  18

 
٪ من صافي أرباحها للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي ذلك  10يتطلب نظام الشركات السعودي من الشركة تجنيب ما نسبته  

  31)  2022ديسمبر    31مليون لاير سعودي كما في    69.63الشركة. يمثل رصيد االحتياطي البالغ  ٪ من رأس المال  30االحتياطي  
السابقة. إّن هذا االحتياطي غير متاح    السنوات و  2022سنة  ل  الربحمليون لاير سعودي( المبالغ المحولة من    64.28:  2021ديسمبر  

 ين. حاليًا للتوزيع على المساهم
 
 توزيعات أرباح  19

 
تم تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية. قرر مجلس  ي 

الواحد( كتوزيعات  لاير سعودي للسهم    0.75مليون لاير سعودي )  30توزيع    2022فبراير    20اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  
وفقًا للتفويض الممنوح لمجلس اإلدارة من جانب الجمعية العمومية العادية المنعقدة في    2021أرباح عن النصف الثاني من السنة المالية  

. كما قرر مجلس اإلدارة في  2022أبريل    26. وقد تم دفع التوزيعات بتاريخ  2021لتوزيع أرباح مرحلية عن سنة    2021يونيو    28
بتاريخ   المنعقد  الواحد( كتوزيعات أرباح عن    0.75مليون لاير سعودي )  30توزيع    2022يوليو    27اجتماعه  للسهم  لاير سعودي 

  2022يونيو    26اإلدارة المنعقدة في  مجلس  إلى    الجمعية العمومية العادية   من   وفقًا لتفويض  2022النصف األول من السنة المالية  
 . 2022أغسطس  17. وقد تم دفع توزيعات األرباح بتاريخ 2022أو عن سنة  بتوزيع أرباح مرحلية 

 
لاير سعودي للسهم الواحد(    0.75مليون لاير سعودي )  22.5توزيع    2021يوليو    14قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

من الجمعية العمومية العادية لمجلس اإلدارة لتوزيع    وفقًا للتفويض الممنوح   2021كتوزيعات أرباح عن النصف األول من السنة المالية  
 .2021سبتمبر   30. وقد تم دفع توزيعات األرباح في 2021يونيو  28، الذي عقد في 2021أرباح مرحلية عن سنة 
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 معلومات القطاعات  20
 
 وصف القطاعات واألنشطة الرئيسية 20-1
 

بإدارة عملياتها من خالل   المجموعة  وذلك ألغراض  تقوم  القطاعات بصورة منفصلة  اإلدارة عمليات هذه  تُعامل  األعمال.  قطاعات 
  المراقبة واتخاذ القرارات وتقييم األداء. تتاجر المجموعة بشكل رئيسي في األقمشة واألثواب حيث تتم جميع األنشطة في المملكة العربية 

 السعودية. 
 

 النشاط الرئيسي   القطاع 

   
 تشمل األنشطة الرئيسية بيع المالبس الجاهزة.   األثواب 
 تشمل األنشطة الرئيسية بيع األقمشة.   األقمشة 

 
 المعلومات المالية للقطاعات  20-2
 

 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 اإلجمالي   األقمشة  األثواب   اإلجمالي   األقمشة  األثواب  

            
 481.898.919  91.535.633  390.363.286  508.801.895  101.509.505  407.292.390 مبيعات القطاعات 

 -  -  -  -  -  - مبيعات بين القطاعات 

 إجمالي المبيعات
 481.898.919  91.535.633  390.363.286  508.801.895  101.509.505  407.292.390 للعمالء الخارجيين   

 
 توقيت إثبات اإليرادات 

 
 2021ديسمبر  31  2022ديسمبر  31 

 اإلجمالي   األقمشة  األثواب   اإلجمالي   األقمشة  األثواب  

            
 481.898.919  91.535.633  390.363.286  508.801.895  101.509.505  407.292.390 في نقطة زمنية معينة 

 -  -  -  -  -  - لوقتبمرور ا

 481.898.919  91.535.633  390.363.286  508.801.895  101.509.505  407.292.390 إجمالي اإليرادات

 
األرباح قبل الفائدة 

والضريبة واالستهالك 
 90.991.329  24.847.896  66.143.433  90.279.059  25.967.091  64.311.968 واإلطفاء المعدلة

 
 مجموع موجودات القطاعات 

 
 اإلجمالي   استبعادات   قطاع األقمشة   قطاع األثواب  

        
 704.460.977  ( 71.958.478)  122.255.232  654.164.223 2022ديسمبر   31

 686.671.839  (79.511.308)  110.075.526  656.107.621 2021ديسمبر   31

 
 مطلوبات القطاعات مجموع 

 
 اإلجمالي   استبعادات   قطاع األقمشة   قطاع األثواب  

        
 131.951.989  ( 33.835.480)  84.188.284  81.599.185 2022ديسمبر   31

 107.456.155  (30.640.049)  61.260.316  76.835.888 2021ديسمبر   31

 
 األرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء المعدلة وربح التشغيل قبل الزكاة على النحو التالي: يتم إجراء تسوية بين 

 
 2022  2021 

    
 90.991.329  90.279.059 األرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء المعدلة 

 (12.650.408)  ( 12.653.487) استهالك وإطفاء 
 ( 1.545.411)  ( 2.543.048) تمويلتكاليف 

 76.795.510  75.082.524 الربح قبل الزكاة 
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 ربحية السهم الواحد  21
 

 مليون سهم.  40على  2021 و  2022ديسمبر  31تم احتساب ربحية السهم الواحد بقسمة صافي الدخل للسنتين المنتهيتين في 
 
 إيرادات  22
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 2022  2021 

    
 429.748.666  450.488.675 البيع بالجملة

 52.150.253  58.313.220 البيع بالتجزئة

 508.801.895  481.898.919 

 
 مصاريف عمومية وإدارية  23
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 2022  2021 

    
 19.811.007  20.476.410 رواتب ومزايا موظفين

 3.835.913  4.183.049 أخرى للموظفينمصاريف 
 1.675.320  1.868.925 مصروف إطفاء موجودات حق االستخدام 

 612.856  519.214 استهالك وإطفاء 
 1.322.267  1.267.630 أتعاب مهنية وأتعاب استشارات قانونية
 1.181.000  2.034.000 مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة

 767.439  1.792.683 الصيانة مصاريف 
 803.322  653.312 تأمين 

 429.920  520.655 مطبوعات وتنظيف وضيافة 
 594.085  737.843 بريد وهاتف وإنترنت 

 263.423  349.970 رحالت عمل 
 1.125.000  - مخصص االنخفاض في قيمة المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى 

 1.198.337  1.340.294 أخرى 

 35.743.985  33.619.889 

 
 مصاريف بيع وتوزيع  24
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 2022  2021 

    
 20.209.945  23.801.235 رواتب ومزايا موظفين

 9.232.216  8.804.383 مصروف إطفاء موجودات حق االستخدام 
 4.864.349  4.537.318 مصاريف أخرى للموظفين

 5.874.915  7.563.109 تسويق ودعاية 
 1.052.756  1.100.353 تأمين 

 1.283.627  1.421.685 مصاريف سيارات 
 1.050.123  1.144.638 مطبوعات وتنظيف وضيافة وكهرباء

 686.451  1.214.719 شحن وتفريغ وتعبئة وتغليف 
 1.130.016  1.460.965 استهالك وإطفاء 
 715.548  1.446.717 مصاريف بنكية 

 536.912  222.979 مصاريف الصيانة 
 239.625  270.165 بريد وهاتف وإنترنت 

 1.385.733  576.163 أخرى 

 53.564.429  48.262.216 
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 2022ديسمبر  31المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

33 

 إيرادات أخرى  25
 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 2022  2021 

    
 48.059  185.400 أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات 

 505.121  275.087 إيرادات متنّوعة 

 460.487  553.180 

 
 محتملة  إلتزاماتوارتباطات  26
 

 

 ديسمبر  31
2022  

 ديسمبر  31
2021 

    
 58.612.335  13.376.628 خطابات اعتماد

 19.876.967  23.524.146 عقود مشتريات  - أخرى 

 36.900.774  78.489.302 

 
 موسمية النشاط  27

 
يتأثر نشاط المجموعة وإيراداتها بالعوامل الموسمية خالل السنة وذلك لتنوع أنماط الشراء، وتنعكس هذه التغييرات في النتائج المالية 

 ألعمال المجموعة خالل السنة. 
 
 إدارة المخاطر  28

 
وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق  إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة،  

)والتي تشمل مخاطر العملة ومخاطر األسعار ومخاطر سعر الفائدة(. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية  
 على األداء المالي للمجموعة. التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى التقليل من اآلثار العكسية المحتملة 

 
تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. إن أهم المخاطر هي مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة  

 ومخاطر السوق. 
 

نقد وما يماثله والذمم المدينة وبعض الموجودات  تتضمن األدوات المالية المعروضة في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل أساسي ال
األخرى والذمم الدائنة والتسهيالت االئتمانية وبعض المطلوبات األخرى. إن طرق اإلثبات المطبقة والخاصة بهذه البنود تم اإلفصاح  

 عنها ضمن السياسة المحاسبية لكل منها.
 

 مخاطر االئتمان 
 

ب  بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر  مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة  عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء 
لخسارة مالية. تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن عالقتها بعمالئها بوضع سقوف ائتمانية لكل عميل على حدة  

 ومراقبة الذمم المدينة القائمة. 
 

 د األقصى لمخاطر االئتمان على أهم بنود قائمة المركز المالي الموحدة: يمثل الجدول أدناه الح
 

  إيضاح  
 ديسمبر  31

2022  
 ديسمبر  31

2021 

      
 134.251.137  93.953.258  12 أرصدة بنكية 

 242.399.581  227.263.660  8 ذمم مدينة تجارية ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 

   321.216.918  376.650.718 

  



 شركة ثوب األصيل 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر 28
 

 )تتمة(  مخاطر االئتمان 
 

 تقتصر مخاطر االئتمان من الذمم المدينة التجارية واألرصدة البنكية على ما يلي: 
 

 أرصدة بنكية 
 

 + وما فوق. BBBاألرصدة النقدية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني 
 

 ذمم مدينة تجارية 
 

،  9تطبق المجموعة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
مدى العمر اإلنتاجي لجميع الذمم المدينة التجارية على مدى العمر اإلنتاجي. يتم  والذي يسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على  

 كما يلي: 2021ديسمبر  31 و 2022ديسمبر  31تحديد مخصص الخسارة كما في 
 

الجملة،   /  جزئةعند مراقبة مخاطر ائتمان العميل، يتم تجميع العمالء وفقًا لخصائصهم االئتمانية )بما في ذلك نوع العميل مثل عمالء الت 
المتاجرة مع المجموعة ووجود صعوبات مالية سابقة. وكما في   إلى ذلك( وسجل  التعرض  2021  و  2022ديسمبر    31وما  ، كان 

 لمخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية حسب أنواع العمالء كما يلي: 
 

 2022ديسمبر  31الذمم المدينة التجارية كما في 
 
 : قطاع األثواب  1
 

 وضع الدين 
 معدل 

  الخسارة المتوقعة 
 مجموع 

  القيمة الدفترية 
 الخسائر 

 االئتمانية المتوقعة 

      
 282.429  22.940.936  ٪ 1.23 متداولة 

 251.588  16.975.144  ٪ 1.48 يوًما 30متأخرة عن السداد ألكثر من 
 523.819  28.905.045  ٪ 1.81 يوًما 60متأخرة عن السداد ألكثر من 
 294.537  12.722.648  ٪ 2.32 يوًما 90متأخرة عن السداد ألكثر من 
 705.485  20.639.434  ٪ 3.42 يوًما 120متأخرة عن السداد ألكثر من 
 4.917.967  77.618.079  ٪ 6.34 يوًما 180متأخرة عن السداد ألكثر من 
 يوًما 270متأخرة عن السداد ألكثر من 

 4.697.707  36.675.272  ٪ 12.81 حتى سنة واحدة     
 3.646.573  11.772.174  ٪ 30.98 متأخرة عن السداد ألكثر من سنة إلى سنتين

 متأخرة عن السداد ألكثر من سنتين 
 75.253.433  77.225.624  ٪ 100 -٪ 71.43 والمتخلفين عن السداد     

   305.474.356  90.573.538 
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 )تتمة(   المخاطرإدارة  28
 

 )تتمة(  مخاطر االئتمان 
 

 )تتمة(  2022ديسمبر  31الذمم المدينة التجارية كما في 
 
 : قطاع األقمشة  2
 

 وضع الدين 
 معدل 

  الخسارة المتوقعة 
 إجمالي 

  القيمة الدفترية 
 الخسائر 

 االئتمانية المتوقعة 

      
 14.313  1.083.179  ٪ 1.32 متداولة 

 15.617  1.007.401  ٪ 1.55 يوًما 30السداد ألكثر من متأخرة عن 
 26.355  1.553.304  ٪ 1.70 يوًما 60متأخرة عن السداد ألكثر من 
 15.207  778.492  ٪ 1.95 يوًما 90متأخرة عن السداد ألكثر من 
 26.995  1.043.458  ٪ 2.59 يوًما 120متأخرة عن السداد ألكثر من 

 100.049  2.362.783  ٪ 4.23 يوًما 180ألكثر من متأخرة عن السداد 
 يوًما 270متأخرة عن السداد ألكثر من 

 207.327  2.320.781  ٪ 8.93 حتى سنة واحدة     
 375.510  1.605.612  ٪ 23.39 متأخرة عن السداد ألكثر من سنة إلى سنتين

 متأخرة عن السداد ألكثر من سنتين 
 2.812.566  2.958.249  ٪ 100 -٪ 62.66 والمتخلفين عن السداد     

   14.713.259  3.593.939 

 94.167.477  320.187.615   المجموع 

 
 :2021ديسمبر  31الذمم المدينة التجارية كما في 

 
 : قطاع األثواب  1
 

 وضع الدين 
 معدل 

  الخسارة المتوقعة 
 مجموع 

  القيمة الدفترية 
 الخسائر 

 االئتمانية المتوقعة 

      
 245.660  25.219.251  ٪ 0.99 -٪ 0.18 متداولة 

 204.001  17.104.748  ٪ 1.19 يوًما 30متأخرة عن السداد ألكثر من 
 330.634  22.227.813  ٪ 1.49 يوًما 60متأخرة عن السداد ألكثر من 
 792.504  40.397.737  ٪ 1.96 يوًما 90متأخرة عن السداد ألكثر من 
 671.203  22.163.163  ٪ 3.03 يوًما 120متأخرة عن السداد ألكثر من 
 4.478.565  75.619.176  ٪ 5.92 يوًما 180متأخرة عن السداد ألكثر من 
 يوًما 270متأخرة عن السداد ألكثر من 

 2.109.534  16.551.387  ٪ 12.75 حتى سنة واحدة     
 7.327.303  22.306.433  ٪ 32.85 إلى سنتينمتأخرة عن السداد ألكثر من سنة 

 متأخرة عن السداد ألكثر من سنتين 
 29.911.361  31.585.151  ٪ 100 -٪ 72.64 والمتخلفين عن السداد     

   273.174.859  46.070.765 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر 28
 

 )تتمة(  مخاطر االئتمان 
 

 )تتمة(  :2021ديسمبر  31الذمم المدينة التجارية كما في 
 
 : قطاع األقمشة  2
 

 وضع الدين 
 معدل 

  الخسارة المتوقعة 
 إجمالي 

  القيمة الدفترية 
 الخسائر 

 االئتمانية المتوقعة 

      
 16.192  1.199.948  ٪ 1.35 متداولة 

 35.029  2.216.339  ٪ 1.58 يوًما 30متأخرة عن السداد ألكثر من 
 18.662  1.079.597  ٪ 1.73 يوًما 60متأخرة عن السداد ألكثر من 
 15.070  757.218  ٪ 1.99 يوًما 90متأخرة عن السداد ألكثر من 
 37.567  1.424.253  ٪ 2.64 يوًما 120متأخرة عن السداد ألكثر من 
 150.690  3.485.419  ٪ 4.32 يوًما 180متأخرة عن السداد ألكثر من 
 يوًما 270متأخرة عن السداد ألكثر من 

 254.087  2.781.675  ٪ 9.13 حتى سنة واحدة     
 442.610  1.851.833  ٪ 23.90 متأخرة عن السداد ألكثر من سنة إلى سنتين

 متأخرة عن السداد ألكثر من سنتين 
 2.997.687  3.220.563  ٪ 100 -٪ 63.72 والمتخلفين عن السداد     

   18.016.845  3.967.594 

 50.038.359  291.191.704   المجموع 

 
خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية ومخصص االنخفاض في قيمة المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى هي كما  

 يلي:
 

 
 ذمم

  مدينة تجارية 
 ً  مبالغ مدفوعة مقدما
 المجموع   وذمم مدينة أخرى 

      
 51.858.936  1.820.577  50.038.359 2022يناير  1

 44.129.118  -  44.129.118 المحمل للسنة 

 95.988.054  1.820.577  94.167.477 2022ديسمبر   31

 
 2022ديسمبر  31تحليل الحساسية لتوقعات الظروف المستقبلية كما في  

 

 
 القيمة 

 باللاير السعودي 

  
 94.167.477 التجارية القيمة األساسية لخسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

 94.308.370 ٪10إذا زادت توقعات الظروف المستقبلية بنسبة 
 94.026.585 ٪10إذا انخفضت توقعات الظروف المستقبلية بنسبة 

 
 مخاطر السيولة 

 
المتعلقة باألدوات المالية. تحد  إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على تأمين السيولة المطلوبة للوفاء باالرتباطات  

المجموعة من مخاطر السيولة لديها من خالل مراقبة تحصيل الذمم التجارية المدينة وإدارة مدفوعات الذمم الدائنة والتأكد من توافر  
 التسهيالت البنكية.

 
يوًما من تاريخ الفواتير.    180-30الل  تتطلب شروط التحصيل الخاصة بالمجموعة أن يتم سداد الذمم المدينة التجارية بشكل طبيعي خ

 يوًما من تاريخ الفواتير. 90وعادة ما تتم تسوية الذمم الدائنة التجارية خالل 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر 28
 

 )تتمة(  مخاطر السيولة 
 

 التعاقدية غير المخصومة. يلخص الجدول التالي آجال استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على المدفوعات 
 

 آجال االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية 
 

 2022ديسمبر    31في 
 6  أقل من
  أشهر 

6  -  12 
  شهراً 

 من سنة واحدة 
  إلى سنتين 

 مجموع التدفقات 
 النقدية التعاقدية 

        
 48.958.304  -  -  48.958.304 ذمم دائنة تجارية 
 24.828.155  8.905.720  6.952.735  8.969.700 مطلوبات إيجارية 

 73.786.459  8.905.720  6.952.735  57.928.004 المجموع 

        

 2021ديسمبر    31في 
 6أقل من  
  أشهر 

6  -  12 
  شهراً 

 من سنة واحدة 
  إلى سنتين 

 مجموع التدفقات 
 النقدية التعاقدية 

        
 38.706.127  -  -  38.706.127 ذمم دائنة تجارية 
 19.676.265  4.300.526  5.688.282  9.687.457 مطلوبات إيجارية 

 58.382.392  4.300.526  5.688.282  48.393.584 المجموع 

 
 مخاطر السوق 

 
 مخاطر العملة  •
 

األجنبية. إّن اللاير السعودي  إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت  
 هو عملة الشركة الوظيفية. 

 
لم تقم المجموعة بأية تعامالت هامة بعمالت عدا الريـال السعودي، والدوالر األمريكي خالل السنة. وبما أن اللاير السعودي مرتبط  

 بالدوالر األمريكي، فإن المجموعة غير معرضة بشكل جوهري لمخاطر العملة. 
 

 األسعار مخاطر  •
 

ينشأ تعرض المجموعة لمخاطر أسعار أسهم حقوق الملكية من االستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمصنفة في قائمة المركز  
 المالي الموحدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 المجموعة بتنويع محفظتها. ولكي تدير مخاطر األسعار الناشئة من استمارات في أسهم حقوق الملكية، تقوم 

 
 . المتداولة بالسوق غالبية استثمارات حقوق الملكية للمجموعة   إنيتم تنويع المحفظة وفقاً للحدود المقررة من قبل المجموعة. 

 
 الحساسية 

 
يستند التحليل على افتراض أن السعر قد  يلخص الجدول أدناه أثر ارتفاع/ انخفاض أسهم حقوق الملكية على الربح للسنة للمجموعة.  

 ٪ مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، وأن أدوات حقوق الملكية للمجموعة قد تحركت بنفس الطريقة. 10يرتفع أو ينخفض بنسبة 
 

  العملة  السنة المنتهية في 
 الزيادة / النقص 
  في القيمة العادلة 

 األثر على 
 الدخل للسنة 

      

 2022ديسمبر  31
 869.271  ٪10+  لاير سعودي 
 ( 869.271)  ٪10-  لاير سعودي 

 2021ديسمبر  31
 -  ٪10+  لاير سعودي 
 -  ٪10-  لاير سعودي 

 
 حيث كانت هذه هي السنة األولى التي تستثمر فيها المجموعة في أسهم حقوق الملكية.  2021لم يكن هناك أي أثر في سنة 

 
  المجموعة لمخاطر أسعار السلع. لم تتعرض 
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 )تتمة(   إدارة المخاطر 28
 

 )تتمة(   مخاطر السوق
 

 مخاطر سعر الفائدة  •
 

مخاطر سعر الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. لم تتعرض المجموعة لمخاطر  
 خاضعة ألسعار الفائدة المتغيرة. سعر الفائدة ألنها ليس لديها أي أدوات  

 
 إدارة رأس المال 

 
تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ومواصلة  

المستخدم ومستوى أرباح   المال  العائد على رأس  يراقب مجلس اإلدارة  المستقبلي.  تهدف  تطوير نشاطه  العاديين.  للمساهمين  األسهم 
 المجموعة عند إدارة رأس المال إلى: 

 
 الحفاظ على قدرة المجموعة في االستمرار في أعمالها لكي تستطيع تقديم عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب الحقوق اآلخرين.  -1
 
 توفير عائد كاف للمساهمين.  -2
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لاير سعودي للسهم    0.75مليون لاير سعودي )  30، قرر مجلس اإلدارة توزيع  2023فبراير    27بتاريخ  وفقا لالجتماع المنعقد في  

يونيو    26، وذلك وفقا لتفويض الجمعية العمومية العادية المنعقدة في  2022الواحد( كتوزيعات أرباح عن النصف الثاني من السنة المالية  
لم تكن هناك أحداث الحقة  انه  ةاإلدار ترى. بخالف ما هو مذكور أعاله، 2022لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن سنة  2022

المالية    القوائم يكون لها تأثير جوهري على    والتي قد   حتى تاريخ الموافقة على القوائم المالية الموحدة،  2022ديسمبر    31هامة منذ  
 للمجموعة واإلفصاحات كما هو مذكور في هذه القوائم المالية الموحدة. الموحدة 
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 (. 2023 فبراير 27هـ )الموافق 1444 شعبان 7بتاريخ تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة 




