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 تقرير فحص القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية 
 

 إىل السادة املسامهني                  احملرتمني 
 شركة ثوب األصيل

 )شركة مسامهة سعودية( 
 

  املقدمة 
مارس    31لقد قمنا بفحص قائمة املركز املايل املوجزة املوحدة األولية املرفقة لشركة ثوب االصيل وشركتها التابعة )"اجملموعة"( كما يف 

التغريات يف حقوق املسامهني والتدفقات النقدية لفرتة الثالثة أشهر  و  الدخل الشاملو  ، والقوائم املوجزة املوحدة األولية للدخل2021
املالية املوجزة املوحدة األولية    القوائماملنتهية يف ذلك التاريخ واإليضاحات التفسريية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن اعداد وعرض هذه  

املعتمد يف اململكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج   "التقارير املالية األولية"  )34(وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم 
 املالية املوجزة املوحدة األولية املرفقة استنادا إىل الفحص الذي قمنا به.  هذه القوائمحول 

 
  نطاق الفحص 

 راجع املستقل للمنشاة" املة من قبل  ( "فحص املعلومات املالية األولي 2410)الدوىل  لقد قمنا بفحصنا وفقاً ملعيار ارتباطات الفحص  
املالية املوجزة املوحدة األولية من توجيه استفسارات، بشكل أساسي   القوائماملعتمد يف اململكة العربية السعودية. ويتكون فحص 

لألشخاص املسؤولني عن األمور املالية واحملاسبية، وتطبيق إجراءات حتليلية وإجراءات فحص أخرى. وتعد إجراءات الفحص أقل يف  
لية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، وعليه فإهنا ال  نطاقها بشكل كبري من املراجعة اليت يتم القيام هبا وفقًا ملعايري املراجعة الدو 

متكننا من احلصول على أتكيد أبننا سنكون على علم جبميع األمور اهلامة اليت ميكن معرفتها خالل عملية املراجعة، وابلتايل فإننا ال  
 نبدي رأي مراجعة. 

 
 االستنتاج 

 
مل يتم اعدادها،  املرفقة    املالية املوجزة املوحدة األولية  القوائمنا شيء جيعلنا نعتقد أبن  استنادا إىل الفحص الذي قمنا به، مل يلفت انتباه

 املعتمد يف اململكة العربية السعودية.  )34(من مجيع النواحي اجلوهرية، وفقا ملعايري احملاسبة الدويل رقم  
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  عامة معلومات  - 1
مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب السجل   مسامهة سعودية أتسست شركة ثوب األصيل )"الشركة"( كشركة 

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

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

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

 
 ( واليت لكل منها سجل جتاري خاص به. 2020فرع:  20فرع ) 21متارس الشركة أنشطتها من خالل  

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

 
حساابت الشركة وشركتها التابعة )يشار اليهما جمتمعتني ب "اجملموعة"(  على املوجزة املوحدة األولية تشتمل القوائم املالية 

 كما يلى: 
 

 نسبة امللكية كما ىف     
 2020ديسمرب  31  2021 مارس  31  بلد التأسيس   الشركة التابعة 

 ٪ 100  ٪ 100  اململكة العربية السعودية   شركة اجلديعي لألقمشة 
 

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

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

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

 هذه االحتياطيات غري قابل للتوزيع اال مبوافقة املسامهني. 
 

 ( واليت لكل منها سجل جتاري خاص به. 2020فرع:  33فرع ) 33متارس الشركة التابعة أنشطتها من خالل 
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  أسس اإلعداد  - 2
  االلتزام  بيان 2-1

" املعتمد يف  التقارير املالية األولية" 34املالية املوجزة املوحدة األولية وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم مت إعداد هذه القوائم 
 . )"اهليئة"(   راجعني واحملاسبنيللماألخرى الصادرة من اهليئة السعودية   واإلصدارات اململكة العربية السعودية واملعايري 

 
التتضمن هذه القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية مجيع املعلومات و اإلفصاحات املطلوبة يف القوائم املالية املوحدة السنوية  

لكن مت إدارج السياسات  و ، 2020ديسمرب  31للمجوعة كما يف وجيب قراءهتا ابلتزامن مع القوائم املالية املوحدة السنوية 
لتفسري األحداث واملعامالت اهلامة لفهم التغريات يف املركز املايل واألداء املايل   احملددة لتفسريية احملاسبية واإليضاحات ا

للمجموعة منذ القوائم املالية السنوية األخرية ، واليت مت اعدادها وفقا للمعايري الدولية للتقرير املاىل الصادرة عن جلنة تفسريات  
تمادها يف اململكة العربية السعودية واملعايري والتفسريات واإلصدارات األخرى الصادرة عن  معايري احملاسبة الدولية والىت مت إع

 . عايري الدولية للتقرير املايل اهليئة ، ويشار اليهم فيما بعد جمتمعني " امل
 
  إعداد القوائم املالية  2-2

املوجزة املوحدة األولية على أساس مبدأ التكلفة التارخيية ماعدا البنود اهلامة التالية والواردة ىف   املالية مت إعداد هذه القوائم 
 قائمة املركز املاىل املوجزة املوحدة األولية: 

 
يتم االعرتاف مبكافأة هناية اخلدمة للموظفني ابلقيمة احلالية لاللتزامات املستقبلية ابستخدام طريقة وحدة االئتمان   •

  توقعة. امل
 إلتزامات عقود اإلجيار يتم قياسها وفقا لصايف القيمة احلالية لدفعات االجيار.  •
 
  استخدام التقديرات واالفرتاضات واألحكام  2-3

يتطلب إعداد القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية للمجموعة أن تتخذ اإلدارة بعض األحكام والتقديرات واالفرتاضات اليت  
واملوجودات واملطلوابت واإلفصاحات عن املطلوابت احملتملة بتاريخ التقرير.   واملصاريف تؤثر على املبالغ املدرجة لإليرادات 

ومع ذلك، فإن عدم اليقني حول هذه االفرتاضات والتقديرات من املمكن أن تؤدي إىل نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية  
ات اهلامة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات  على القيم الدفرتية لألصل أو االلتزام املتأثر يف الفرتات املستقبلية. إن التقدير 

احملاسبية للمجموعة واملصادر اهلامة حلاالت عدم التأكد من التقديرات كانت مماثلة لتلك املبينة يف القوائم املالية السنوية  
 املوحدة األخرية. 

 
  أسس التوحيد  - 3

 . 2021مارس    31الية للشركة وشركتها التابعة كما يف امل القوائم تتألف القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية من 
 

  الشركة التابعة 
املنشآت اليت مت هيكلتها( اليت تسيطر عليها اجملموعة. تسيطر اجملموعة على منشأة   ذلك الشركة التابعة هي املنشأة )مبا يف 

معّرضة لعوائد متغرية أو لديها حقوق يف عوائد متغرية نتيجة مشاركتها يف الشركة املستثمر فيها كما    اجملموعة ما عندما تكون  
الذي متارسه على الشركة املستثمر فيها. وتسيطر اجملموعة  يكون لديها القدرة على التأثري على هذه العوائد من خالل النفوذ  

  على وجه التحديد على الشركة املستثمر فيها فقط يف حال استوفت اجملموعة الشروط التالية: 
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  )تتمة(  أسس التوحيد  - 3
 )تتمة(  الشركة التابعة 

 
فيها )أي وجود حقوق حالية متنح اجملموعة قدرة حالية على توجيه   املستثمر أن يكون لديها سيطرة على الشركة  •

  األنشطة ذات العالقة ابلشركة املستثمر فيها(. 
  . يف العوائد املتغرية نتيجة مشاركتها مع الشركة املستثمر فيها  حقوق أن تكون معرضة، أو أن يكون لديها  •
 ملستثمر فيها للتأثري على عائداهتا. على الشركة ا نفوذها أن يكون لديها القدرة على استخدام  •
 

وبشكل عام، هناك افرتاض أبن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفرتاض ويف حال كان للمجموعة  
  احلقائق اجملموعة يف احلسبان مجيع  نسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة يف الشركة املستثمر فيها، أتخذ

 ف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة املستثمر فيها مبا يف ذلك: والظرو 
 
  اآلخرين يف الشركة املستثمر فيها؛  التصويت حقوق  أصحاب الرتتيبات التعاقدية مع   •
 احلقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى؛ و حقوق تصويت اجملموعة وحقوق التصويت احملتملة.  •
 

التابعة عندما تشري الوقائع والظروف إىل وجود تغيريات على عنصر   الشركة تقوم اجملموعة إبعادة تقييم مدى سيطرهتا على 
واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد قوائم الشركة التابعة عندما حتصل اجملموعة على حق السيطرة  

ا تفقد اجملموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن املوجودات واملطلوابت واإليرادات  على الشركة التابعة ويتوقف عندم 
واملصاريف اخلاصة ابلشركة التابعة املستحوذ عليها أو املستبعدة خالل السنة يتم إدراجها يف قائمة الدخل الشامل اعتباراً  

 عة حىت اتريخ انتهاء سيطرة اجملموعة عليها. من التاريخ الذي تكتسب فيه اجملموعة حق السيطرة على الشركة التاب 
 

عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم املالية للشركة التابعة وذلك حىت تتماشى سياساهتا احملاسبية مع تلك  
مجيع املوجودات واملطلوابت وحقوق امللكية واإليرادات واملصاريف بني شركات   استبعاد املستخدمة من قبل اجملموعة. يتم 

ملعامالت بني أعضاء اجملموعة عند توحيد القوائم املالية ابلكامل. يتم استبعاد األرابح  اجملموعة والتدفقات النقدية املتعلقة اب
 واخلسائر غري املتحققة ما مل توفر املعاملة دليال على اخنفاض قيمة األصل الذي مت حتويله. 

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض - 4

األولية ابلرايل السعودي، والذي هو العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض   مت عرض هذه القوائم املالية املوجزة املوحدة 
  للمجموعة. 

  املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتفسريات  - 5
أصبحت سارية املفعول خالل  على املعايري  التعديالت  عدد من  هناك م من ذلك غمل يتم إصدار أي معايري جديدة على الر 

 . التعديالت هذه  لتطبيقها  تغيري سياساهتا احملاسبية أو إجراء تعديالت أبثر رجعي نتيجة  ل  اجملموعة ال حتتاج  فرتة التقرير احلالية.  
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  معامالت مع أطراف ذوى عالقة  - 6
 املعامالت مع موظفى اإلدارة الرئيسيني:  - أ

 
  موظفي اإلدارة الرئيسيني:   تعويضات يوضح اجلدول التاىل  

 مارس 31فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  
 2021  2020 

 624,204  622,905 منافع موظفني قصرية األجل 
 25,625  51,840 مكافأة هناية اخلدمة 

 674,745  649,829   
   عالقة:  ذاتطرف أ مطلوب اىل  - أ

 2020ديسمرب  31  2021مارس  31 طبيعة العالقة  
 2.317,043  2,134,576 مسامهني إستخدام أصول إلتزامات مقابل حق  – املسامهني

 
  املعامالت مع املسامهني - ب

 كان لدى اجملموعة خالل السياق االعتيادي ألعماهلا املعامالت اهلامة التالية: 
 

 مارس 31فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف    
 2020  2021  طبيعة املعامالت  

 346,739  337,838  اجيارات املسامهني
 11.500.000  -  شراء مستودعات  

 
 توزيعات األرابح  - 7

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

رايل سعودي للسهم(  1.25مليون رايل سعودي )بواقع  37.5توزيع  2020فرباير  17اجتماعه املنعقد بتاريخ اإلدارة يف 
  2019مايو  22مبوجب تفويض اجلمعية العامة العادية الىت عقدت ىف   2019كأرابح عن النصف الثاىن من العام املايل 

  م . 2020مارس  18بتاريخ  ألرابحا، ومت صرف 2019جمللس اإلدارة بتوزيع أرابح مرحلية عن عام 
  رأس املال  - 8

  مليون رايل   300:  2020ديسمرب    31)رايل سعودي    ون يمل   300مبلغ    2021  مارس  31كما يف    بلغ رأس مال الشركة
 رايل سعودي للسهم.  ۱۰ مة يسهم بق  ونيمل  30موزعة على ( سعودى
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  املعلومات القطاعية  - 9
 واألنشطة الرئيسية وصف القطاعات  9-1

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 
 قطاعات: فيما يلى بيان ابألنشطة الرئيسية لتلك ال  عن اختاذ القرارات التشغيلية.

 
 طبيعة النشاط   القطاع 

 بيع امللبوسات اجلاهزة  الرئيسييتضمن النشاط   قطاع األثواب 
 بيع األقمشة  الرئيسييتضمن النشاط   قطاع األقمشة 

 
 معلومات حول التقارير القطاعية 9-2

 2020مارس  31فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف   2021مارس   31فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  
 اإلمجايل   أقمشة   أثواب  اإلمجايل   أقمشة   أثواب  

 138,836,294  24,182,222  114,654,072 مبيعات القطاع
 

91,865,220  25,590,293  117,455,513 
 املبيعات املتبادلة بني 

 -  -  -  -  -  - القطاعات   
 إمجاىل املبيعات لعمالء 

  117,455,513  25,590,293  91,865,220  138,836,294  24,182,222  114,654,072 خارجيني   
  توقيت االعرتاف ابإليراد 

 2020مارس  31فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف   2021مارس   31فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  
 اإلمجايل   أقمشة   أثواب  اإلمجايل   أقمشة   أثواب  

 117,455,513  25,590,293  91,865,220  138,836,294  24,182,222  114,654,072 عند نقطة معينة 
 -  -  -  -  -  - مبرور الوقت

 117,455,513  25,590,293  91,865,220  138,836,294  24,182,222  114,654,072 إمجايل اإليرادات 
 

  القطاع   موجوداتإمجايل  
 اإلمجايل  قيود استبعاد قطاع األقمشة  قطاع األثواب  

 657,974,714 ( 57,223,937) 105,105,658 610,092,993 2021 مارس  31
  649.614.369 ( 58.306.116) 105.044.846 602.875.639 2020ديسمرب  31

  القطاع  مطلوابت إمجايل  
 اإلمجايل  قيود استبعاد قطاع األقمشة  قطاع األثواب  

 101,460,641 ( 20,589,854) 68,527,624 53,522,871 2021 مارس  31
 106.807.085 ( 24.780.670) 71.575.449 60.012.306 2020ديسمرب  31
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 ( تتمة )  املعلومات القطاعية  - 9
 

  العمالء الرئيسيني  9-3
من   %25ألحد العمالء الرئيسيني نسبة  2021 مارس 31فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف بلغت مبيعات اجملموعة خالل 

 : الشىء(. 2020 مارس 31فرتة الثالثة اشهر املنتهية يف إمجايل مبيعات اجملموعة )
 

  رحبية السهم  - 10
 مليون سهم.   30على  2020و 2021 مارس   31املنتهية يف  للفرتات مت احتساب رحبية السهم بقسمة صايف الدخل 

 
  مومسية النشاط  - 11

نشاط اجملموعة وإيراداهتا ابلعوامل املومسية خالل السنة وذلك إلختالف امناط الشراء وتنعكس تلك التغريات على  يتأثر 
  على نتائج اجملموعة السنوية. دقيقاً  اً تعد نتائج الفرتة مؤشر  ال  اجملموعة خالل الفرتة. ةوأنشط النتائج املالية 

  خماطر االئتمان  - 12
املخاطر املتعلقة بعدم قدرة أحد أطراف األداة املالية على الوفاء ابلتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف  خماطر االئتمان هي 

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

 
 : املوجزة املوحدة األولية ل اجلدول أدانه احلد األقصى ملخاطر االئتمان على أهم بنود قائمة املركز املايل ميث
 

 2020ديسمرب  31  2020مارس  31   
      

 65.415.137  43,972,424   أرصدة لدى البنوك  
 198.294.924  258,755,170   ذمم مدينة جتارية ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 

   302,727,594  263.710.061 
 

  على الذمم املدينة واألرصدة البنكية على ما يلي:  اإلئتمان تقتصر خماطر 
  األرصدة البنكية 

 . وأعلى  BBB-هبا لدى بنوك ذات تصنيف ائتماين يرتاوح من   حمتفظاألرصدة النقدية 
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  )تتمة(   خماطر االئتمان - 12
  املدينة التجارية الذمم 

  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:   2020ديسمرب  31 و 2021 مارس  31اخلسائر كما يف 
عند مراقبة خماطر ائتمان العمالء، يتم جتميع العمالء وفقًا خلصائصهم االئتمانية )مبا يف ذلك نوع العمالء مثل عمالء  

، كان  2021 مارس 31مع اجملموعة ووجود صعوابت مالية سابقة. كما يف  التعامل التجزئة / اجلملة وغريها( واتريخ 
  نة التجارية حسب أنواع العمالء كما يلي: التعرض ملخاطر االئتمان ابلنسبة للذمم املدي

  )غري مراجعة(  2021مارس   31كما يف الذمم املدينة التجارية  
  :  قطاع األثواب  -1

 حالة الدين 
معدل اخلسارة  

  املتوقع 
إمجاىل القيمة  

  الدفرتية 
اخلسائر اإلمتانية  

 املتوقعة 
      

 405,144  80,586,128  % 0.83 - %0.09 متداول 
 114,277  11,329,191  %1.01 يوما  30متأخرة السداد أكثر من 
 347,587  27,078,926  %1.28 يوما  60متأخرة السداد أكثر من 
 16,322,181  133,471,556  % 31.08 - %1.73 يوما  90متأخرة السداد أكثر من 

 عمالء متعثرين وأخرى متأخرة السداد
 % 100  - %73.67 أكثر من عامني     

 
21,775,421 

 
21,008,131 

   274,241,222  38,197,320 
 
  قطاع األقمشة:  -2

 حالة الدين 
معدل اخلسارة  

  املتوقع 
إمجايل القيمة  

 الدفرتية 
اخلسائر   

 اإلئتمانية املتوقعة 
      

 82,077  5,804,996  %1.41 متداول 
 67,875  4,102,516  %1.65 يوما  30متأخرة السداد أكثر من 
 41,885  2,311,524  %1.81 يوما  60متأخرة السداد أكثر من 
 1,612,018  11,850,736  % 25 - %2.09 يوما  90متأخرة السداد أكثر من 

 عمالء متعثرين وأخرى متأخرة السداد
 3,490,576  3,664,436  % 100  - %66.35 أكثر من عامني     
   27,734,208  5,294,431 

 43,491,751  301,975,430   اجملموع 
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  )تتمة(   خماطر االئتمان - 12
  )مراجعة(   2020ديسمرب   31كما يف الذمم املدينة التجارية  

  :  قطاع األثواب  -1

 حالة الدين 
 معدل 

  اخلسارة املتوقع 
 إمجايل 

  القيمة الدفرتية 
 اخلسائر 

 املتوقعة  ة االئتماني
 239.392  43.132.250  % 0.75 - %07.0 متداول 

 152.859  16.829.350  %0.91 يوما  30متأخرة السداد أكثر من 
 229.036  19.780.164  %1.16 يوما  60متأخرة السداد أكثر من 
 13.665.349  115.831.053  % 31.21 - %1.58 يوما  90متأخرة السداد أكثر من 

 عمالء متعثرين وأخرى 
 15.739.848  16.402.656  % 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
 24.020  1.638.413  %1.47 متداول 

 34.414  2.010.516  %1.71 يوما  30متأخرة السداد أكثر من 
 32.415  1.725.438  %1.88 يوما  60متأخرة السداد أكثر من 
 1.334.863  11.841.144  % 26.09 - %2.18 يوما  90متأخرة السداد أكثر من 

 عمالء متعثرين وأخرى 
 3.744.409  3.965.128  % 100  - %68.44 متأخرة السداد أكثر من عامني     
   21.180.639  5.170.121 

 35.196.605  233.156.112   اجملموع 
  

 2021مارس   31إختبار احلساسية لتوقعات الظروف املستقبلية كما ىف  

 
القيمة ابلرايل  

 ي السعود
 43,491,751 القيمة األساسية خلسائر اإلخنفاض يف قيمة املوجودات املالية 

 43,657,092 %  10املستقبلية بقيمة عند الزايدة يف توقعات الظروف 
 43,341,439 %  10عند النقص يف توقعات الظروف املستقبلية بقيمة 

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

 يلي:
 اجملموع   اً مبالغ مدفوعة مقدم  جتارية  ذمم مدينة 
      
 37.371.341  2.174.736  35.196.605 2021يناير   1يف 

 8,295,146  -  8,295,146 للفرتة احملّمل 
 45,666,487  2,174,736  43,491,751 2021  مارس  31يف 
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  أمور متعلقة ابلزكاة  - 13
  املوقف الزكوي 

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

حصلت اجملموعة  و   ، ة وسداد الزكاة املستحقة مبوجبها إىل اهليئ   2020األم وشركتها التابعة. مت تقدمي إقرارات الزكاة حىت عام  
  . 2022إبريل   30هـ املوافق 1443رمضان  29صاحلة حىت ال على شهادة الزكاة والدخل 

مليون    7.51لغ جمموعها  مطالبة بفروق زكوية مب  2018حيت    2014من اهليئة للسنوات من  ربوط زكوية  استلمت اجملموعة  
ملدفوعة عن تلك السنوات، وقد اعرتضت اجملموعة علي هذه التعديالت و مت ختفيض املبلغ  رايل سعودي مقارنة ابلزكاة ا

أمام األمانة العامة للفصل يف   2014ومت تصعيد االعرتاض عن عام  2021مليون رايل سعودي يف يناير  3.50ايل 
ايل االمانة    2018  حىت  2015سنوات  تصعيد االعرتاضات اخلاصة ابل  مت   2021ويف فرباير  املخالفات واملنازعات الضريبية  

ترى اإلدارة أن لديها أسباب وجيهة لدحض تلك الربوط وقد خلصت   العامة للفصل يف املخالفات واملنازعات الضريبية. 
 إىل أنه التوجد حاجة لتعديل خمصص الزكاة. 

  أحداث جوهرية خالل الفرتة   - 14
وما ترتب   ، حيث تعمل اجملموعة ، ( يف اململكة العربية السعودية19 -)كوفيد ستجابة  النتشار فريوس كوروان املستجد ا

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

قنوات    إجياد  على الرغم من هذه التحدايت، فقد حتسنت عمليات اجملموعة من خالل  .السوق استمرارية توريد منتجاهتا إىل  
،  2021 مارس 31رقام املبيعات حىت وفقاً أل. 2021 من العام  الربع االولدعم عمليات اجملموعة خالل  ممابيع إضافية 

أثر سليب جوهرى على النتائج املالية فيما عدا الزايدة ىف رصيد الذمم املدينة التجارية كما ىف   19-مل يكن جلائحة كوفيد
(. تواصل اجملموعة مراقبة  12وأثر ذلك على خمصص اإلخنفاض يف قيمة الذمم املدينة التجارية )إيضاح   2021 مارس   31

 . ية عند احلاجة إلختاذ أية إجراءات ضرور  الوضع عن كثب 
 أحداث الحقة   - 15

وحىت اتريخ اعتماد القوائم املالية املوجزة املوحدة   2021 مارس  31ترى اإلدارة أنه ال يوجد أحداث الحقة هامة منذ 
األولية  املوحدة  املوجزة  األولية قد تؤثر بشكل جوهري على املركز املايل املوحد للمجموعة أو اإلفصاحات حول القوائم املالية  

 كما هو مبني يف هذه القوائم املالية املوجزة املوحدة  
  اعتماد جملس اإلدارة  - 16

  مايو  1)املوافق هـ 1442 رمضان 19بتاريخ من قبل جملس اإلدارة املوجزة املوحدة األولية اعتمدت هذه القوائم املالية 
2021 ) . 
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