
 
 
  
  
  
 
  
 

  

  
  



    شركة ثوب األصيل
   مسامهة سعودية)(شركة 

  (غري مراجعة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفرتيت الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يفاملوجزة املوحدة األولية القوائم املالية 
  

  صفحة  فهرس

  ١  فحص القوائم املالية املوجزة املوحدة األوليةتقرير 

  ٢  األوليةقائمة املركز املايل املوجزة املوحدة 

  ٣  قائمة الدخل املوجزة املوحدة األولية

  ٤  قائمة الدخل الشامل املوجزة املوحدة األولية

  ٥  قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوجزة املوحدة األولية

  ٦  قائمة التدفقات النقدية املوجزة املوحدة األولية
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 تقرير فحص القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية 
 

 إىل السادة املسامهني                  احملرتمني 
 شركة ثوب األصيل

 )شركة مسامهة سعودية( 
 

  املقدمة 
املرفقة لشركة ثوب االصيل )"الشركة"( وشركتها التابعة )يشار إليهما جمتمعتني  لقد قمنا بفحص قائمة املركز املايل املوجزة املوحدة األولية  

لفرتتى الثالثة أشهر والستة  للدخل والدخل الشامل  تنياألولي  تنياملوحد تنياملوجز  ائمتني، والق2020 يونيو 03"اجملموعة"( كما يف 
ة الستة  لتغريات يف حقوق املسامهني والتدفقات النقدية لفرت  األوليتني ليف ذلك التاريخ والقائمتني املوجزتني املوحدتني تنيأشهر املنتهي 
واإليضاحات اليت تتضمن ملخصا للسياسات احملاسبية اهلامة واإليضاحات التفسريية األخرى.   2020يونيو  30ىف  تنياشهر املنهي 

"التقارير   )34(إن اإلدارة مسؤولة عن اعداد وعرض هذه القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية املرفقة وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم 
ية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية  املالية األولية" املعتمد يف اململكة العرب 

 املرفقة استنادا إىل الفحص الذي قمنا به. 
 

  نطاق الفحص 
 للمنشاة" ( "فحص املعلومات املالية األولية من قبل املراجع املستقل  2410لقد قمنا بفحصنا وفقاً ملعيار ارتباطات الفحص الدوىل )

املعتمد يف اململكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية من توجيه استفسارات، بشكل أساسي  
لألشخاص املسؤولني عن األمور املالية واحملاسبية، وتطبيق إجراءات حتليلية وإجراءات فحص أخرى. وتعد إجراءات الفحص أقل يف  

كبري من املراجعة اليت يتم القيام هبا وفقًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، وعليه فإهنا ال  نطاقها بشكل  
متكننا من احلصول على أتكيد أبننا سنكون على علم جبميع األمور اهلامة اليت ميكن معرفتها خالل عملية املراجعة، وابلتايل فإننا ال  

 اجعة. نبدي رأي مر 
 

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

 املعتمد يف اململكة العربية السعودية.  )34(من مجيع النواحي اجلوهرية، وفقا ملعايري احملاسبة الدويل رقم  
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٢  

  شركة ثوب األصيل
    (شركة مسامهة سعودية)

    املوجزة املوحدة األوليةقائمة املركز املايل 
الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 

  

    إيضاح  
  يونيو ٣٠كما يف

٢٠٢٠    
  ديسمرب ٣١كما يف

٢٠١٩  
  (مراجعة)    مراجعة)(غري       

            املوجودات
            املوجودات غري املتداولة

  ١٣٩٫٥٨٩٫٤    ٢١٩٫٩١٧٫١٥    ٦  ممتلكات ومعدات
  ١٧٤٫٢٠٩٫١٨    ٤٤٤٫٧٠٦٫١٦      حق استخدام أصول

  ٧١٧٫١٠٧٫١    ٨٠٩٫٠٠٧٫١      موجودات غري ملموسة
  ٠٣٠٫٩٠٦٫٢٣    ٤٧٢٫٦٣١٫٣٣      جمموع املوجودات غري املتداولة

            املوجودات املتداولة
  ١٩١٫٩٧٤٫٢٩٩    ٨٢٣٫٥٧٣٫٢٨٩      خمزون

لصايف   ١٤١٫٦٧٧٫١٤٥    ٣٧٨٫٧٦٤٫٢٨٧      ذمم مدينة جتارية،
  ٥٩٧٫١٨٧٫٢٢    ٢٧٩٫٦٣٦٫٣٨    ٧  مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

  ٥٩٢٫٨٦٧٫١١٦    ٢٧٫٤٦٩٫٦١٤      نقد وما يعادله
  ٥٢١٫٧٠٦٫٥٨٤    ٦٤٣٫٤٤٤٫٠٩٤      جمموع املوجودات املتداولة

  ٥٥١٫٦١٢٫٦٠٨    ٦٧٧٫٠٧٥٫٥٦٦      جمموع املوجودات
ت             حقوق املسامهني واملطلو

            حقوق املسامهني
  ٠٠٠٫٠٠٠٫٣٠٠    ٠٠٠٫٠٠٠٫٣٠٠    ١٠  رأس املال

  ١٨٥٫٩١٢٫٤٢    ١٨٥٫٩١٢٫٤٢      احتياطيات اخرى
  ٧٦٨٫٠٧٠٫٥٠    ٧٦٨٫٠٧٠٫٥٠      احتياطي نظامي

ح مبقاة   ٦٢٨٫٥٥١٫١٣٥    ١١٩٫٦٥٦٫١٦٧      أر
  ٥٨١٫٥٣٤٫٥٢٨    ٠٧٢٫٦٣٩٫٥٦٠      جمموع حقوق املسامهني

ت             املطلو
ت غري              متداولةمطلو

  ٩٧٤٫١٦٨٫٣    ٧٣٤٫٤٣٩٫٣      التزامات مقابل حق إستخدام أصول
اية اخلدمة للموظفني   ٦٢٦٫٦١١٫١١    ٧٠٩٫٤١٠٫١٢      مكافأة 
ت غري املتداولة   ٦٠٠٫٧٨٠٫١٤    ٤٤٣٫٨٥٠٫١٥      جمموع املطلو

ت متداولة             مطلو
  ٧٢٣٫٤٩٠٫٢٣    ٢١٧٫٢١٦٫٥٢      جتاريةذمم دائنة 

  ٣١٦٫٨٥٠٫١١    ٠٢٧٫٥٧٠٫١٣      التزامات مقابل حق إستخدام أصول
ت أخرى   ٩٥٥٫١٦٩٫١٥    ٤٥٦٫١٣٥٫١١      مصروفات مستحقة ومطلو

  ٣٧٦٫٧٨٦٫١٤    ٣٥١٫٦٦٤٫٢٣      خمصص الزكاة
ت املتداولة   ٣٧٠٫٢٩٧٫٦٥    ١٠٠٫٥٨٦٫٠٥١      جمموع املطلو

ت   ٩٧٠٫٠٧٧٫٨٠    ١١٦٫٤٣٦٫٤٩٤      جمموع املطلو
ت   ٥٥١٫٦١٢٫٦٠٨    ٦٧٧٫٠٧٥٫٥٦٦      جمموع حقوق املسامهني واملطلو

  
  .املوجزة املوحدة األوليةاملالية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم  ١٦ إىل ٧املدرجة على الصفحات من تعترب اإليضاحات 
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  األصيلشركة ثوب 
    (شركة مسامهة سعودية)

    (غري مراجعة)املوجزة املوحدة األولية قائمة الدخل 
الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 

  
  يونيو ٣٠فرتة الستة أشهر املنتهية يف     يونيو ٣٠فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     إيضاح  
      ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
                    

  ٧٧٠٫٣١٦٫٢٩١    ٠٨١٫٢٩٤٫٣١١    ٤٢٥٫١٣٧٫١٩٠    ٥٦٨٫٨٣٨٫١٩٣    ١١  املبيعات
  )٠١٧٫٧٤٤٫١٧٩(    )٥٩٤٫٤٥٤٫١٩٣(    )٦٣٤٫٤٧٨٫١١٨(    )٥٨٧٫٩٨١٫١١٨(      تكلفة املبيعات
  ٧٥٣٫٥٧٢٫١١١    ٤٨٧٫٨٣٩٫١١٧    ٧٩١٫٦٥٨٫٧١    ٩٨١٫٨٥٦٫٧٤      الربح اإلمجايل

  )٨٨١٫٢٦٤٫١٤(    )٨٥٥٫٣٢١٫١٢(    )٥٨٤٫٠٩٨٫٧(    )٧٧٤٫٢٣٧٫٥(      مصاريف عمومية وإدارية
  )٩٨٤٫٤٢٥٫٢١(    )١٥٦٫٧٠٦٫١٨(    )٦٦٥٫٦١٥٫١١(    )٤٦٩٫٠٧٥٫٨(      مصاريف بيع وتوزيع

  )٤٩١٫٧٦٢٫٤(    )٢٨٢٫٠٥٦٫٩(    )٢٨١٫٩٣٧(    )٨٥٠٫٥٣٦٫٥(      خسائر اإلخنفاض يف قيمة املوجودات املالية
  ١٣٣٫٩٥٤    ٠٧٥٫٤٧٥٫١    ٥١٢٫٢٣٥    ٢٩٨٫٣٧٨٫١      إيرادات أخرى
  ٥٣٠٫٠٧٣٫٧٢    ٢٦٩٫٢٣٠٫٧٩    ٧٧٣٫٢٤٢٫٥٢    ١٨٦٫٣٨٥٫٥٧      الربح التشغيلي
  )٧٩٧٫٤٤٧(    )٨٩٥٫٥١٥(    )٢٠٦٫١٩١(    )٨١٣٫١٨٦(      تكاليف متويل

  ٧٣٣٫٦٢٥٫٧١    ٣٧٤٫٧١٤٫٧٨    ٥٦٧٫٠٥١٫٥٢    ٣٧٣٫١٩٨٫٥٧      ربح الفرتة قبل الزكاة
  )٢٦١٫٠٨٧٫٧(    )٩٧٥٫٨٧٧٫٨(    )١٧٤٫٧١٣٫٣(    )٦٥١٫٨٧٤٫٤(      مصروف الزكاة

  ٤٧٢٫٥٣٨٫٦٤    ٣٩٩٫٨٣٦٫٦٩    ٣٩٣٫٣٣٨٫٤٨    ٧٢٢٫٣٢٣٫٥٢      ربح الفرتة
  الفرتةرحبية السهم األساسية واملخفضة وفقا لدخل 

ل السعودى)    لر   ١٢  العائد للمسامهني يف الشركة (
  

٢٫١٥    ٢٫٣٣    ١٫٦١    ٤٧١٫  
  

 .املوجزة املوحدة األوليةاملالية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم  ١٦ إىل ٧تعترب اإليضاحات املدرجة على الصفحات من 
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  شركة ثوب األصيل
    (شركة مسامهة سعودية)

    (غري مراجعة)املوجزة املوحدة األولية قائمة الدخل الشامل 
الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 

  
  يونيو ٣٠فرتة الستة أشهر املنتهية يف     يونيو ٣٠املنتهية يف فرتة الثالثة أشهر   
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
                

  ٤٧٢٫٥٣٨٫٦٤    ٣٩٩٫٨٣٦٫٦٩    ٣٩٣٫٣٣٨٫٤٨    ٧٢٢٫٣٢٣٫٥٢  ربح الفرتة
                

                بنود الميكن إعادة تصنيفها الحقاً يف قائمة الدخل:
                

اية اخلدمة للموظفني   )٤٦٤٫٤٤(    )٩٠٨٫٢٣١(    )٩٤٧٫٢٣٤(    )٢٥٧٫٢٧٩(  إعادة قياس مكافأة 
                

  ٠٠٨٫٤٩٤٫٦٤    ٤٩١٫٦٠٤٫٦٩    ٤٤٦٫١٠٣٫٤٨    ٤٦٥٫٠٤٤٫٥٢  جمموع الدخل الشامل للفرتة
  

  .املوجزة املوحدة األوليةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  ١٦إىل  ٧اإليضاحات املدرجة على الصفحات من تعترب 
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  ثوب األصيلشركة 
    (شركة مسامهة سعودية)

    املوجزة املوحدة األوليةقائمة التغريات يف حقوق املسامهني 
الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 

  
  

    رأس املال    إيضاح
  احتياطيات

ح مبقاة    احتياطي نظامي    أخرى     أر
  جمموع حقوق

  املسامهني
                        

  ٨٠٨٫٠٠٠٫٥٠٨    ٣٠٤٫٠٥٥٫١٢٣    ٣١٩٫٠٣٣٫٤٢    ١٨٥٫٩١٢٫٤٢    ٠٠٠٫٠٠٠٫٣٠٠      (مراجعة) ٢٠١٩يناير  ١يف الرصيد كما 
  ٤٧٢٫٥٣٨٫٦٤    ٤٧٢٫٥٣٨٫٦٤    -    -    -      ربح الفرتة 

  )٤٦٤٫٤٤(    )٤٦٤٫٤٤(    -    -    -      الدخل الشامل اآلخر
  ٠٠٨٫٤٩٤٫٦٤    ٠٠٨٫٤٩٤٫٦٤    -    -    -      جمموع الدخل الشامل للفرتة

                        معامالت مع املسامهني بصفتهم ُمالك:
ح   )٠٠٠٫٠٠٠٫٣٠(    )٠٠٠٫٠٠٠٫٣٠(    -    -    -    ٩  توزيعات أر

  ٨١٦٫٤٩٤٫٥٤٢    ٣١٢٫٥٤٩٫١٥٧    ٣١٩٫٠٣٣٫٤٢    ١٨٥٫٩١٢٫٤٢    ٠٠٠٫٠٠٠٫٣٠٠      (غري مراجعة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠الرصيد كما يف 

  ٥٨١٫٥٣٤٫٥٢٨    ٦٢٨٫٥٥١٫١٣٥    ٧٦٨٫٠٧٠٫٥٠    ١٨٥٫٩١٢٫٤٢    ٠٠٠٫٠٠٠٫٣٠٠      (مراجعة) ٢٠٢٠يناير  ١د كما يف الرصي
  ٣٩٩٫٨٣٦٫٦٩    ٣٩٩٫٨٣٦٫٦٩    -    -    -      ربح الفرتة

  )٩٠٨٫٢٣١(    )٩٠٨٫٢٣١(    -    -    -      الدخل الشامل اآلخر
  ٤٩١٫٦٠٤٫٦٩    ٤٩١٫٦٠٤٫٦٩    -    -    -      جمموع الدخل الشامل للفرتة

                        معامالت مع املسامهني بصفتهم ُمالك:
ح   )٠٠٠٫٥٠٠٫٣٧(    )٠٠٠٫٥٠٠٫٣٧(    -    -    -    ٩  توزيعات أر

  ٠٧٢٫٦٣٩٫٥٦٠    ١١٩٫٦٥٦٫١٦٧    ٧٦٨٫٠٧٠٫٥٠    ١٨٥٫٩١٢٫٤٢    ٠٠٠٫٠٠٠٫٣٠٠      (غري مراجعة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الرصيد كما يف 
  

  .املوجزة املوحدة األولية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ١٦ إىل ٧تعترب اإليضاحات املدرجة على الصفحات من 
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  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 
  

٧  

  عامةمعلومات   -١
  

سست شركة ثوب األصيل ("الشركة") كشركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب 
  ).١٩٨٩فرباير  ٢٠هـ (املوافق ١٤٠٩رجب  ١٥بتاريخ  ١٠١٠٠٧١٣٠١السجل التجاري رقم 

  
) حتويل الشركة من شركة ذات مسؤولية حمدودة ٢٠١٦يونيو  ٧(املوافق هـ ١٤٣٧رمضان  ٢قرر الشركاء ىف إجتماعهم بتاريخ 

سنة، حيث بدأت أول فرتة مالية للشركة املسامهة السعودية املقفلة  ٩٩إىل شركة مسامهة سعودية مقفلة بنفس رأس املال لفرتة 
ريخ السجل التجاري املسجل املؤرخ  اعتباراً  ديسمرب  ٣١) حىت ٢٠١٦مرب سبت ٥هـ (املوافق ١٤٣٧ذي احلجة  ٢من 

٢٠١٧.  
  

بتعديل النظام األساسي والسجل التجاري للشركة من  ٢٠١٧ديسمرب  ٣١قامت إدارة الشركة خالل الفرتة املالية املنتهية ىف 
  شركة مسامهة سعودية مقفلة إىل شركة مسامهة سعودية.

  
ض ،السعودية  إن العنوان املسجل للشركة هو ص. ب.  ١١٤٢٦رمز بريدي امام جممع التأمينات ، طريق امللك فهد، الر

٢٣٢٣٦.  
  

نواعها يتمثل النشاط الرئيسي للمجموعة يف  لتجزئة للمنسوجات واألقمشة  جلملة للصابون واملنظفات، البيع  البيع 
لتجزئة لالجهزة واملعدات واملستلزمات الطبية.  (امللبوسة)، البيع 

  
  .واليت لكل منها سجل جتاري خاص به )٢٠١٩فرع:  ٢٠(فرع  ٢٠متارس الشركة أنشطتها من خالل 

 
عتماد نشرة االكتتاب لشركة  ٢٠١٧فرباير  ١٣هـ املوافق ١٤٣٨مجادي األوىل  ١٦أصدرت هيئة السوق املالية قرارها بتاريخ 
لسوق املوازية "منو" وأعلنت ٪ من أسهم رأس مال الشركة٢٠ثوب األصيل بعرض مليون سهم (متثل  ) للمستثمرين املؤهلني 
م إدراج وبدء تداول أسهم شركة ثوب ٢٠١٧يونيو  ١٥هـ املوافق ١٤٣٨رمضان  ٢٠السوق املالية السعودية (تداول) بتاريخ 

  األصيل يف السوق املوازية "منو".
  

 ٢٠١٩اكتوبر  ١٦وافقت هيئة السوق املالية على الطلب املقدم من شركة ثوب االصيل بتاريخ  ٢٠١٩نوفمرب  ٤ كما يف
 ١٠ مت إدراج وبدء تداول أسهم الشركة يف السوق الرئيسية ابتداًء من يوم .يإىل السوق الرئيس يإلنتقال من السوق املواز 

  .٢٠١٩نوفمرب 
  

موعة") كما  املوجزة املوحدة األوليةتشتمل القوائم املالية  ت الشركة وشركتها التابعة (يشار اليهما جمتمعتني ب "ا على حسا
  يلى:

  
  نسبة امللكية كما يف        

  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١    ٢٠٢٠يونيو  ٣٠    بلد التأسيس    الشركة التابعة
              

  ٪١٠٠    ٪١٠٠    اململكة العربية السعودية    شركة اجلديعي لألقمشة
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٨  

  (تتمة)معلومات عامة   -١
  

    الشركة التابعة
ض يف اململكة العربية السعودية  سست شركة اجلديعي لألقمشة "الشركة التابعة" كشركة ذات مسؤولية حمدودة يف مدينة الر

). يتمثل ٢٠١٧فرباير  ١٩هـ (املوافق ١٤٣٨مجادى األوىل  ٢٢املؤرخ  ١٠١٠٠٤٨٦٣٧مبوجب السجل التجاري رقم 
جلملة لألقمشة النسائية والرجالية ومستلزمات اخلياطة  للشركة التابعة يفالنشاط الرئيسي  بيع املنسوجات وامللبوسات والبيع 

لتجزئة لألقمشة واملالبس الرجالية.   واملالبس الرجالية واملالبس النسائية ومالبس األطفال والبيع 
  

  .واليت لكل منها سجل جتاري خاص به )٢٠١٩فرع:  ٣٣(فرع  ٣٣ متارس الشركة التابعة أنشطتها من خالل
  

 أسس اإلعداد  -٢
 
ملعايري  ١-٢     االلتزام 

"التقارير املالية األولية" املعتمد يف  ٣٤مت إعداد هذه القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم 
  األخرى الصادرة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. واإلصداراتاململكة العربية السعودية واملعايري 

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

لتزامن مع القوائم املالية املوحدة السنوية للمجوعة كما يف  ا  ، ولكن مت إدارج السياسات ٢٠١٩ديسمرب  ٣١وجيب قراء
حداث واملعامالت اهلامة لفهم التغريات يف املركز املايل واألداء املايل لتفسري األ احملددةاحملاسبية واإليضاحات التفسريية 

الصادرة عن جلنة تفسريات  للمجموعة منذ القوائم املالية السنوية األخرية ، واليت مت اعدادها وفقا للمعايري الدولية للتقرير املايل
لسعودية واملعايري والتفسريات واإلصدارات األخرى الصادرة عن معايري احملاسبة الدولية والىت مت إعتمادها يف اململكة العربية ا

  اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ("اهليئة")، ويشار اليهم فيما بعد جمتمعني " املعايري الدولية للتقرير املايل.
  
    إعداد القوائم املالية  ٢-٢

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

  
  ستخدام طريقة وحدة االئتمان لقيمة احلالية لاللتزامات املستقبلية  اية اخلدمة للموظفني  يتم االعرتاف مبكافأة 

    توقعة.امل
 .إلتزامات عقود اإلجيار يتم قياسها وفقا لصايف القيمة احلالية لدفعات االجيار 
  
    استخدام التقديرات واالفرتاضات واألحكام  ٣-٢

يتطلب إعداد القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية للمجموعة أن تتخذ اإلدارة بعض األحكام والتقديرات واالفرتاضات اليت 
ت احملتملة بتاريخ التقرير.  واملصاريفتؤثر على املبالغ املدرجة لإليرادات  ت واإلفصاحات عن املطلو واملوجودات واملطلو

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

د من التقديرات كانت مماثلة لتلك املبينة يف القوائم املالية السنوية احملاسبية للمجموعة واملصادر اهلامة حلاالت عدم التأك
  املوحدة األخرية.
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٩  

  أسس التوحيد  -٣
  

  .٢٠٢٠ يونيو ٣٠املالية للشركة وشركتها التابعة كما يف  القوائمتتألف القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية من 
  

    الشركة التابعة
موعة على منشأة  ذلكالشركة التابعة هي املنشأة (مبا يف  موعة. تسيطر ا املنشآت اليت مت هيكلتها) اليت تسيطر عليها ا

موعةما عندما تكون  معّرضة لعوائد متغرية أو لديها حقوق يف عوائد متغرية نتيجة مشاركتها يف الشركة املستثمر فيها كما  ا
موعة يكون لديها القدرة على ال تأثري على هذه العوائد من خالل النفوذ الذي متارسه على الشركة املستثمر فيها. وتسيطر ا

موعة الشروط التالية:   على وجه التحديد على الشركة املستثمر فيها فقط يف حال استوفت ا
  
  موعة ق املستثمرأن يكون لديها سيطرة على الشركة درة حالية على توجيه فيها (أي وجود حقوق حالية متنح ا

لشركة املستثمر فيها).     األنشطة ذات العالقة 
 .أن تكون معرضة، أو أن يكون لديها حقوق يف العوائد املتغرية نتيجة مشاركتها مع الشركة املستثمر فيها  
 .ا  أن يكون لديها القدرة على استخدام نفوذها على الشركة املستثمر فيها للتأثري على عائدا
 

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

  طرة على الشركة املستثمر فيها مبا يف ذلك:والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سي
  
  اآلخرين يف الشركة املستثمر فيها؛ التصويتالرتتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق   
 .موعة وحقوق التصويت احملتملة   احلقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى؛ و حقوق تصويت ا
 

ا على  عادة تقييم مدى سيطر موعة  التابعة عندما تشري الوقائع والظروف إىل وجود تغيريات على عنصر  الشركةتقوم ا
موعة على حق السيطرة  واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد قوائم الشركة التابعة عندما حتصل ا

ت واإليرادات على الشركة التابعة ويتوقف عندم موعة السيطرة على الشركة التابعة. إن املوجودات واملطلو ا تفقد ا
لشركة التابعة املستحوذ عليها أو املستبعدة خالل السنة يتم إدراجها يف قائمة الدخل الشامل اعتباراً  واملصاريف اخلاصة 

موعة حق السيطرة على الشركة التاب موعة عليها.من التاريخ الذي تكتسب فيه ا ريخ انتهاء سيطرة ا   عة حىت 
  

ا احملاسبية مع تلك  عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم املالية للشركة التابعة وذلك حىت تتماشى سياسا
موعة. يتم  ت وحقوق امللكية واإليرادات واملصاريف بني شركات  استبعاداملستخدمة من قبل ا مجيع املوجودات واملطلو

موعة والتدفقات النقدية املتعلقة  ح ا لكامل. يتم استبعاد األر موعة عند توحيد القوائم املالية  ملعامالت بني أعضاء ا
  واخلسائر غري املتحققة ما مل توفر املعاملة دليال على اخنفاض قيمة األصل الذي مت حتويله.

  
 العملة الوظيفية وعملة العرض  -٤

 
ل مت عرض هذه القوائم املالية املوجزة املوحدة ل السعودي، والذي هو العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض األولية  ر

  للمجموعة.
    



  شركة ثوب األصيل
    مسامهة سعودية)(شركة 

    إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 
  

١٠  

  السياسات احملاسبية اهلامة  -٥
 

   املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتفسريات
واليت  ٢٠٢٠يناير  ١ال يوجد معايري جديدة مت إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على املعايري سارية اعتباراً من 

جموعة ولكن ليس هلا أثر جوهري على القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية ممت شرحها يف القوائم املالية املوحدة السنوية لل
 للمجموعة.

  
 ممتلكات ومعدات  -٦

 
ل سعودىمليون  ٢٧٫١٢إضافات بقيمة ممتلكات ومعدات يتضمن بند  ديسمرب  ٣١( ٢٠٢٠ يونيو ٣٠كما ىف   ر

ل سعودمليون  ٣٦٫٢: ٢٠١٩  مليون ٥٠٫١١تتضمن تلك اإلضافات شراء مستودعات من املسامهني بقيمة كما )  ير
ل سعود ل سعودمليون  ١٤٫١: ٢٠١٩ديسمرب  ٣١( ير   .)٨) (إيضاح ير

  
 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  -٧

 
ل سعود ٧٢٫٣٤يتضمن بند مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات اخرى دفعات مقدمة للموردين بقيمة   كما يف  يمليون ر

ل سعود ٥٥٫١٧: ٢٠١٩ديسمرب  ٣١( ٢٠٢٠ يونيو ٣٠   .)يمليون ر
 

 معامالت مع أطراف ذوى عالقة  -٨
 
 املعامالت مع موظفى اإلدارة الرئيسيني: - أ

  
    موظفي اإلدارة الرئيسيني: تعويضاتيوضح اجلدول التاىل 

  يونيو ٣٠فرتة الستة أشهر املنتهية يف   
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
        

  ٣٥٠٫٢٠٩٫١    ٤٠٦٫٠٩٣٫١  منافع موظفني قصرية األجل
اية اخلدمة   ٤٠١٫٤٧    ٤٩٤٫٤٦  مكافأة 

  ٧٥١٫٢٥٦٫١    ٩٠٠٫١٣٩٫١  
  
  املعامالت مع املسامهني - ب

موعة خالل السياق االعتيادي ألعماهلا املعامالت اهلامة التالية:كان لدى    ا
  

  يونيو ٣٠فرتة الستة أشهر املنتهية يف       
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    طبيعة املعامالت  
            

  ١٤٦٫٣١٤٫١    ٣٢٧٫٧١١    اجيارات  املسامهني
بة   إل   ٤٩٠٫١٥٣    ٦٢١٫١٩٥    مصروفات 
  ٦٠٠٫١٤٣٫١    ٠٠٠٫٥٠٠٫١١    شراء مستودعات  
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١١  

ح  -٩  توزيعات األر
 

ح النهائية يف الفرتة اليت يتم اعتمادها من قبل املسامهني خالل إنعقاد اجلمعية العامة. قرر جملس  يتم تسجيل توزيعات األر
ل سعودي (بواقع  ٣٧٫٥توزيع  ٢٠٢٠فرباير  ١٧اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  ل سعودي ١٫٢٥مليون ر للسهم) ر

ح عن النصف الثاين  ٢٠١٩مايو  ٢٢ مبوجب تفويض اجلمعية العامة العادية الىت عقدت يف ٢٠١٩من العام املايل  كأر
ح مرحلية عن عام  ح بتاريخ ٢٠١٩لس اإلدارة بتوزيع أر   .٢٠٢٠مارس  ١٨، ومت صرف األر

  
ل سعودي  ٣٠على توصية جملس اإلدارة بتوزيع  ٢٠١٩مايو  ٢٢وافقت اجلمعية العامة العادية اليت عقدت بتاريخ  مليون ر

ل سعود ح على املسامهني عن النصف الثاين ي(بواقع ر ح بتاريخ ٢٠١٨من العام املايل  للسهم)كأر ، ومت صرف األر
  .٢٠١٩مايو  ٣٠
  

 رأس املال  -١٠
  

ل سعودي يمل ٣٠٠مبلغ  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠كما يف   بلغ رأس مال الشركة ل ٣٠٠: ٢٠١٩ديسمرب  ٣١(ون ر  مليون ر
ل سعودي للسهم. ۱۰مة يون سهم بقيمل ٣٠) موزعة على يسعود  ر

 
  املعلومات القطاعية  -١١

 
ا وفقاً لقطاعات األعمال. تُعامل اإلدارة عمليات هذه القطاعات بشكل منفصل بغرض املراقبة واختاذ  موعة عمليا تدير ا

موعةالقرارت وتقييم األداء. تتاجر  حيث تتم مجيع العمليات التجارية يف اململكة  األقمشةاألثواب و بشكل رئيسي يف  ا
موعةالعربية السعودية. تقع كافة قطاعات أعمال    يف اململكة العربية السعودية. ا

  
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     ٢٠٢٠يونيو  ٣٠فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف   
  اإلمجايل    أقمشة    أثواب    اإلمجايل    أقمشة    أثواب  
                        

  ٤٢٥٫١٣٧٫١٩٠    ٣٣٤٫٤٢٩٫٣٢    ٠٩١٫٧٠٨٫١٥٧    ٥٦٨٫٨٣٨٫١٩٣    ٠٨٤٫٥١٨٫١٨    ٤٨٤٫٣٢٠٫١٧٥  مبيعات القطاع
  املبيعات املتبادلة بني

  -    -    -    -    -    -  القطاعات   
  إمجاىل املبيعات لعمالء

  ٤٢٥٫١٣٧٫١٩٠    ٣٣٤٫٤٢٩٫٣٢    ٠٩١٫٧٠٨٫١٥٧    ٥٦٨٫٨٣٨٫١٩٣    ٠٨٤٫٥١٨٫١٨    ٤٨٤٫٣٢٠٫١٧٥  خارجيني   
                        

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠فرتة الستة أشهر املنتهية يف     ٢٠٢٠يونيو  ٣٠فرتة الستة أشهر املنتهية يف   
  اإلمجايل    أقمشة    أثواب    اإلمجايل    أقمشة    أثواب  
                        

  ٧٧٠٫٣١٦٫٢٩١    ٢٧٠٫٦٠٤٫٥٤    ٥٠٠٫٧١٢٫٢٣٦    ٠٨١٫٢٩٤٫٣١١    ٣٧٧٫١٠٨٫٤٤    ٧٠٤٫١٨٥٫٢٦٧  مبيعات القطاع
  املبيعات املتبادلة بني

  -    -    -    -    -    -  القطاعات   
  إمجاىل املبيعات لعمالء

  ٧٧٠٫٣١٦٫٢٩١    ٢٧٠٫٦٠٤٫٥٤    ٥٠٠٫٧١٢٫٢٣٦    ٠٨١٫٢٩٤٫٣١١    ٣٧٧٫١٠٨٫٤٤    ٧٠٤٫١٨٥٫٢٦٧  خارجيني   
    



  شركة ثوب األصيل
    مسامهة سعودية)(شركة 

    إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 
  

١٢  

  املعلومات القطاعية (تتمة)  -١١
  

إليراد  توقيت االعرتاف 
  

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     ٢٠٢٠يونيو  ٣٠فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف   
  اإلمجايل    أقمشة    أثواب    اإلمجايل    أقمشة    أثواب  
                        

  ٤٢٥٫١٣٧٫١٩٠    ٣٣٤٫٤٢٩٫٣٢    ٠٩١٫٧٠٨٫١٥٧    ٥٦٨٫٨٣٨٫١٩٣    ٠٨٤٫٥١٨٫١٨    ٤٨٤٫٣٢٠٫١٧٥  عند نقطة معينة
  -    -    -    -    -    -  مبرور الوقت

  ٤٢٥٫١٣٧٫١٩٠    ٣٣٤٫٤٢٩٫٣٢    ٠٩١٫٧٠٨٫١٥٧    ٥٦٨٫٨٣٨٫١٩٣    ٠٨٤٫٥١٨٫١٨    ٤٨٤٫٣٢٠٫١٧٥  إمجايل اإليرادات
                        
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠فرتة الستة أشهر املنتهية يف     ٢٠٢٠يونيو  ٣٠فرتة الستة أشهر املنتهية يف   

  اإلمجايل    أقمشة    أثواب    اإلمجايل    أقمشة    أثواب  
                        

  ٧٧٠٫٣١٦٫٢٩١    ٢٧٠٫٦٠٤٫٥٤    ٥٠٠٫٧١٢٫٢٣٦    ٠٨١٫٢٩٤٫٣١١    ٣٧٧٫١٠٨٫٤٤    ٧٠٤٫١٨٥٫٢٦٧  عند نقطة معينة
  -    -    -    -    -    -  مبرور الوقت

  ٧٧٠٫٣١٦٫٢٩١    ٢٧٠٫٦٠٤٫٥٤    ٥٠٠٫٧١٢٫٢٣٦    ٠٨١٫٢٩٤٫٣١١    ٣٧٧٫١٠٨٫٤٤    ٧٠٤٫١٨٥٫٢٦٧  إمجايل اإليرادات
  

  إمجايل موجودات القطاع
 

 اإلمجايل   قيود استبعاد   قطاع األقمشة   قطاع األثواب 
               

 ٦٧٧٫٠٧٥٫٥٦٦   )٣٢١٫٥٤٦٫٦٤(   ٩٤٫٢٧٩٫٤٣٥    ٢٤٥٫٣٤٢٫٦٤٧  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
 ٥٥١٫٦١٢٫٦٠٨   )٨٢٤٫٨٩٨٫٦٧(   ٠٤٨٫١٧١٫١٠١    ٣٢٧٫٣٤٠٫٥٧٥  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١

  
ت القطاع   إمجايل مطلو

  
 اإلمجايل   قيود استبعاد   قطاع األقمشة   قطاع األثواب 
               

  ١١٦٫٤٣٦٫٤٩٤   )٢٦٦٫٠٩٠٫٣٥(   ٦٤٫٨٧٩٫٤٢٩   ١٣٣٫٦٤٧٫٨٦  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
  ٩٧٠٫٠٧٧٫٨٠   )٤٧٤٫٤٦٢٫٤٥(   ٢٨٩٫٨٣٤٫٧٨   ١٥٥٫٧٠٦٫٤٦  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١

  
 رحبية السهم  -١٢

 
  مليون سهم. ٣٠على  ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ يونيو ٠٣بقسمة صايف الدخل للفرتات املنتهية يف مت احتساب رحبية السهم 

 
  مومسية النشاط  -١٣

  
لعوامل املومسية خالل السنة وذلك إلختالف امناط الشراء وتنعكس تلك التغريات على  ا  موعة وإيرادا يتأثر نشاط ا

موعة خالل السنة/ موعة السنوية. النتائج املالية ألعمال ا  الفرتة. ال تعد نتائج الفرتة مؤشراً دقيقاً على نتائج ا
    



  شركة ثوب األصيل
    مسامهة سعودية)(شركة 

    إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 
  

١٣  

 خماطر االئتمان  -١٤
  

لتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف  خماطر االئتمان هي املخاطر املتعلقة بعدم قدرة أحد أطراف األداة املالية على الوفاء 
موعة إىل إدارة خماط ر االئتمان الناجتة عن عالقتها بعمالئها بوضع سقوف ائتمانية لكل اآلخر خلسارة مالية. تسعى ا

  عميل على حدة ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
  

ه احلد األقصى ملخاطر االئتمان على أهم بنود قائمة املركز املايل  :األولية املوحدة املوجزة ميثل اجلدول أد
  

  
  يونيو ٣٠

٢٠٢٠    
  ديسمرب ٣١

٢٠١٩  
        

  ٨٤٩٫٠٩٨٫١١٦    ٢٥٫٧٢٨٫٥٢١  أرصدة لدى البنوك
  ٨٣٩٫٤١٧٫١٤٨    ٢٨٩٫٤٧٥٫٩٩٤  ذمم مدينة جتارية ومبالغ مدفوعة مقدماً 

 ٦٨٨٫٥١٦٫٢٦٤    ٣١٥٫٢٠٤٫٥١٥  
  

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

   األرصدة البنكية
  وأعلى. BBB-ا لدى بنوك ذات تصنيف ائتماين يرتاوح من  حمتفظاألرصدة النقدية 

  
    الذمم املدينة التجارية

موعة النهج املبسط لرصد خمصص   ٩االئتمان املتوقعة املنصوص عليها يف املعيار الدويل للتقرير املايل رقم  خلسائرتطبق ا
ستخدام خمصص اخلسارة املتوقعة على مدار عمر الدين جلميع الذمم املدينة التجارية. مت حتديد خمصص والذى يسمح 

  كما يلي:  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١ و ٢٠٢٠ يونيو ٣٠اخلسائر كما يف 
  

العمالء، يتم جتميع العمالء وفقًا خلصائصهم االئتمانية (مبا يف ذلك نوع العمالء مثل عمالء  عند مراقبة خماطر ائتمان
ريخ  ت مالية سابقة. كما يف  التعاملالتجزئة / اجلملة وغريها) و موعة ووجود صعو ، كان التعرض ٢٠٢٠ يونيو ٣٠مع ا

لنسبة للذمم املدينة التجارية حسب أنواع    العمالء كما يلي:ملخاطر االئتمان 
  

    



  شركة ثوب األصيل
    مسامهة سعودية)(شركة 

    إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 
  

١٤  

 (تتمة) خماطر االئتمان  -١٤
  

   ٢٠٢٠ يونيو ٣٠الذمم املدينة التجارية كما يف 
    :قطاع األثواب -١

    معدل اخلسارة املتوقع  حالة الدين
  إمجاىل القيمة

   الدفرتية
  اخلسائر اإلمتانية

  املتوقعة
            

  ٦٥٨٫٣٤    ١٥٠٫٢٠٩٫٧٢    ٪٠٫٠٥  عمالء حكوميني
  ٢٦٩٫٦٦٠    ٤٤٫٦٠٨٫٠٨٥    ٪٠٫٦٠  متداول

  ١٨١٫٥٢٢    ٢٤٫٧٦٩٫٨٢١    ٪٠٫٧٣  يوماً  ٣٠متأخرة السداد أكثر من 
  ٤٢٫٥٠٨    ٤٫٥١٥٫٣٨٣    ٪٠٫٩٤  يوماً  ٦٠متأخرة السداد أكثر من 
  ٩٫١٠٢٫٦٧٤    ١٢٢٫٠٤٣٫٤٩٩    ٪٢٩٫٨٦ -٪ ١٫٣٠  يوماً  ٩٠متأخرة السداد أكثر من 

  متعثرين وأخرى متأخرة السدادعمالء 
  ٪١٠٠ -٪ ٦٧٫٧٥  أكثر من عامني   

  
١٢٫٠٧٥٫٤٤٣    ١٤٫٢٨٢٫٣٥٥  

      ٤٦٥٫٧٠٦٫٢١    ٢٩٣٫٤٢٨٫٢٨٢  
  
    قطاع األقمشة: - ٢

    معدل اخلسارة املتوقع  حالة الدين
  إمجايل القيمة

    الدفرتية
  اخلسائر اإلئتمانية

  املتوقعة
            

  ٥٤٨٫٤٩    ٤٦٤٫٧٨١٫٣    ٪١٫٣١  متداول
  ٠٨٠٫٢٦    ١٩٢٫٧٠٥٫١    ٪١٫٥٣  يوماً  ٣٠متأخرة السداد أكثر من 
  ٨٣٥٫١٥    ٢٥٨٫٩٤٢    ٪١٫٦٨  يوماً  ٦٠متأخرة السداد أكثر من 
  ٧٥٤٫٢٤٢٫١    ٦٩٢٫٤٩٨٫٢١    ٪٢٤٫٩٠ - ٪١٫٩٥  يوماً  ٩٠متأخرة السداد أكثر من 

  عمالء متعثرين وأخرى متأخرة السداد
 ٩٦٣٫٠٤١٫٤    ٨٩٠٫٤٩٠٫٤    ٪١٠٠ - ٪٦٧٫٣٨  أكثر من عامني   
      ٨٠١٫٣٧٦٫٥    ٧٣٠٫٤١٨٫٣٢  

موع   ٦٤٥٫٠٨٢٫٢٧   ٠٢٣٫٨٤٧٫٣١٤      ا
  

   :خسائر اإلخنفاض يف قيمة املوجودات املالية فيما يلى حركة خمصص
  ٢٠٢٠  
    

  ٣٦٣٫٠٢٦٫١٨  يناير  ١الرصيد يف 
 ٢٨٢٫٠٥٦٫٩  الفرتةمكون خالل 

  ٦٤٥٫٠٨٢٫٢٧   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الرصيد يف 
    



  شركة ثوب األصيل
    مسامهة سعودية)(شركة 

    إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 
  

١٥  

 (تتمة) خماطر االئتمان  -١٤
  

   ٢٠١٩ ديسمرب ٣١الذمم املدينة التجارية كما يف 
    :قطاع األثواب -٣

    معدل اخلسارة املتوقع  حالة الدين
  إمجاىل القيمة

   الدفرتية
  اإلمتانيةاخلسائر 

  املتوقعة
            

  ١٠٣٫١١٩    ٧٩٥٫٤١٦٫٢٥    ٪٠٫٤٧  متداول
  ٤٠٠٫١٥٢    ٩٨٦٫٠٥٩٫٢٧    ٪٠٫٥٦  يوماً  ٣٠متأخرة السداد أكثر من 
  ٣٧١٫٨٥    ٧٧٩٫٧٦٧٫١١    ٪٠٫٧٣  يوماً  ٦٠متأخرة السداد أكثر من 
  ٩١٢٫٧٠٠٫٣    ٧٤٣٫٨٨١٫٦٧    ٪٢٦٫٣٨ -٪ ١٫٠١  يوماً  ٩٠متأخرة السداد أكثر من 

  عمالء متعثرين وأخرى متأخرة السداد
  ٣٨٨٫١٢٩٫٩    ٦٨٣٫٤٥٢٫١١    ٪١٠٠ -٪ ٦٦٫٣٤  أكثر من عامني   
      ١٧٤٫١٨٧٫١٣    ٩٨٦٫٥٧٨٫١٤٣  
  
    قطاع األقمشة: - ٤

    معدل اخلسارة املتوقع  حالة الدين
  إمجايل القيمة

  الدفرتية
  اخلسائر اإلئتمانية  

  املتوقعة
            

  ٧٦٨٫٢٣    ٦٩٥٫٦٥٢٫١    ٪١٫٤٤  متداول
  ٢٣٠٫٢٢    ٥٤٠٫٣١٨٫١    ٪١٫٦٩  يوماً  ٣٠متأخرة السداد أكثر من 
  ٣٦١٫٤٥    ٣٦٩٫٤٤٨٫٢    ٪١٫٨٥  يوماً  ٦٠متأخرة السداد أكثر من 
  ٩٨٩٫٩٥٧    ٠٠٠٫٥٠٠٫١٠    ٪٢٦٫٢٧ -٪ ٢٫١٥  يوماً  ٩٠متأخرة السداد أكثر من 

  عمالء متعثرين وأخرى متأخرة السداد
  ٨٤١٫٧٨٩٫٣    ٥٥٦٫١٣٢٫٤    ٪١٠٠ -٪ ٦٦٫٤٠  أكثر من عامني   
      ١٨٩٫٨٣٩٫٤    ١٦٠٫٠٥٢٫٢٠  

موع   ٣٦٣٫٠٢٦٫١٨    ١٤٦٫٦٣١٫١٦٣      ا
  

  إن خسائر اإلخنفاض يف قيمة املوجودات املالية وخمصص اإلخنفاض يف قيمة األرصدة املدينة كما يلي:
  

موع    دفعات مقدمة    ذمم مدينة     ا
            
  ٠٩٩٫٢٠١٫٢٠    ٧٣٦٫١٧٤٫٢    ٣٦٣٫٠٢٦٫١٨  ٢٠٢٠يناير  ١يف 

  ٢٨٢٫٠٥٦٫٩    -    ٢٨٢٫٠٥٦٫٩  احملّمل للفرتة
  ٣٨١٫٢٥٧٫٢٩    ٧٣٦٫١٧٤٫٢    ٦٤٥٫٠٨٢٫٢٧  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠يف 
  

    



  شركة ثوب األصيل
    مسامهة سعودية)(شركة 

    إيضاحات حول القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

الت السعودية ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 
  

١٦  

 خماطر االئتمان (تتمة)  -١٤
  

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠إختبار احلساسية لتوقعات الظروف املستقبلية كما ىف 
  

ل السعودي   لر   القيمة 
    

  ٦٤٥٫٠٨٢٫٢٧  القيمة األساسية خلسائر اإلخنفاض يف قيمة املوجودات املالية
دة يف توقعات الظروف املستقبلية بقيمة   ٤٩٧٫١٩٨٫٢٧  ٪١٠عند الز

  ٧٨٩٫٩٦٦٫٢٦  ٪١٠النقص يف توقعات الظروف املستقبلية بقيمة عند 
  

  أحداث جوهرية خالل الفرتة  -١٥
  

ء الفريوسي (كوفيد  ت عام ١٩ -نظراً إلنتشار الو فقد تعطلت العديد من األنشطة  ،٢٠٢٠) على نطاق عاملي مع بدا
ء اململكة العربية السعودية.اإلجتماعية واإلقتصادية وقد مشلت    مناطق انتشار هذا الو

  
موعةتعترب  ء و أ ا رن تفشي هذا الو التعديل بقائمة املركز املايل املوجزة املوحدة األولية كما يف  يالناجتة عنه اليستدع اآل
ثرياتتواصل ا.٢٠٢٠ يونيو ٣٠ ء وخصوصاً فيما يتعلقانتشار تبعات ن جتة عمالية حمتملة  إلدارة مراقبتها ألية   هذا الو

  .لذمم املدينة التجارية واملبيعات
  

  أحداث الحقة  -١٦
  

ل سعودي (بواقع  ٣٠توزيع  ٢٠٢٠يوليو  ١٩يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  اإلدارةقرر جملس  ل سعودي  ١مليون ر ر
ح عن النصف األول من العام املايل  ح مبوجب تفويض اجلمعية العامة العادية  ٢٠٢٠للسهم) كأر لس اإلدارة بتوزيع أر

  .٢٠٢٠يونيو  ٩اليت عقدت يف و  ٢٠٢٠مرحلية عن عام 
  

خالل الفرتة أو أحداث الحقة هامة، تتطلب تعديل أو إفصاح،  جوهريةستثناء مامت ذكره أعاله مل تكن هناك أحداث 
ثري جوهري على املركز املايل أو األداء املايل للمجموعة  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠منذ  ريخ إعتماد القوائم املالية سيكون هلا  وحىت 

 ة املوجزة املوحدة األولية.كما هو مبني يف هذه القوائم املالي
 

 اعتماد جملس اإلدارة  -٧١
 

يوليو  ١٩ هـ (املوافق١٤٤١ذو القعدة  ٢٨بتاريخ من قبل جملس اإلدارة املوجزة املوحدة األولية اعتمدت هذه القوائم املالية 
٢٠٢٠.(  


