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 تقرير فحص القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية 
 

 إلى السادة المساهمين                  المحترمين 
 شركة ثوب األصيل 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 المقدمة 
 

  30لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة األولية المرفقة لشركة ثوب االصيل وشركتها التابعة )"المجموعة"( كما في 
  2021يونيو    30في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين    الدخل الشامل و  ، والقوائم الموجزة الموحدة األولية للدخل2021  يونيو

في ذلك التاريخ واإليضاحات    ةالستة أشهر المنتهي   ةلفترلتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية  لوالقوائم الموجزة الموحدة األولية  
لية الموجزة الموحدة األولية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن اعداد وعرض هذه القوائم الما

" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية الموجزة  األولى  الماليالتقرير " )34(
 الموحدة األولية استنادا إلى الفحص الذي قمنا به. 

 
 نطاق الفحص 

 
 "فحص المعلومات المالية األولية من قبل المراجع المستقل للمنشاة"، (2410) الدوليا بفحصنا وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص لقد قمن 

المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات، بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين  
المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. وتعد إجراءات الفحص أقل في نطاقها بشكل كبير  عن األمور 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإنها ال تمكننا من الحصول    ،من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية
 نكون على علم بجميع األمور الهامة التي يمكن معرفتها خالل عملية المراجعة، وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة. على تأكيد بأننا س

 
 االستنتاج 

 
اعدادها،  استنادا إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية المرفقة لم يتم 

 المعتمد في المملكة العربية السعودية. ،  )34(المحاسبة الدولي رقم  لمعيارجميع النواحي الجوهرية، وفقا من 
 

 برايس وترهاوس كوبرز 
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 عامة معلومات  1
 

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

 
 .23236ص. ب.  11426امام مجمع التأمينات رمز بريدي إن العنوان المسجل للشركة هو السعودية، الرياض، طريق الملك فهد، 

 
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في البيع بالجملة للصابون والمنظفات، البيع بالتجزئة للمنسوجات واألقمشة بأنواعها )الملبوسة(، البيع 

 بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية. 
 

 ( والتي لكل منها سجل تجاري خاص به. 2020فرع:  20ع )فر 21تمارس الشركة أنشطتها من خالل  
 

باالنتقال من  2019اكتوبر  16وافقت هيئة السوق المالية على الطلب المقدم من شركة ثوب االصيل بتاريخ  2019نوفمبر  4كما في 
 .2019نوفمبر  10ًء من يوم  السوق الموازي إلى السوق الرئيسي. تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية ابتدا

 
 على حسابات الشركة وشركتها التابعة )يشار اليهما مجتمعتين ب "المجموعة"( كما يلى: الموجزة الموحدة األولية  تشتمل القوائم المالية 

 
 نسبة الملكية كما فى     

  بلد التأسيس   الشركة التابعة 
 يونيو  30

2021  
 ديسمبر  31

2020 

       
 ٪100  ٪100  المملكة العربية السعودية  الجديعي لألقمشة شركة 

 
 الشركة التابعة 

 
تأسست شركة الجديعي لألقمشة "الشركة التابعة" كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بموجب  

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة   (.2017فبراير    19)الموافق  هـ  1438جمادى األولى    22المؤرخ    1010048637السجل التجاري رقم  
التابعة في بيع المنسوجات والملبوسات والبيع بالجملة لألقمشة النسائية والرجالية ومستلزمات الخياطة والمالبس الرجالية والمالبس  

طات األخرى المبلغ الناتج من عملية اندماج شركة  تمثل اإلحتيا النسائية ومالبس األطفال والبيع بالتجزئة لألقمشة والمالبس الرجالية. 
قبل اعادة فصلها خالل نفس العام. ان رصيد هذه االحتياطيات غير قابل للتوزيع اال بموافقة   2017الجديعى لألقمشة خالل عام 

 المساهمين.
 

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

" المعتمد في المملكة  األولي  المالي التقرير " 34تم إعداد هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 . )"الهيئة"( للمراجعين والمحاسبينمن الهيئة السعودية األخرى الصادرة  واإلصدارات العربية السعودية والمعايير 

 
جب  التتضمن هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية جميع المعلومات و اإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية وي 

، ولكن تم إدارج السياسات المحاسبية  2020ر ديسمب  31قراءتها بالتزامن مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجوعة كما في 
لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ القوائم    المحددة واإليضاحات التفسيرية  

ة والتى  المالية السنوية األخيرة، والتي تم اعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالى الصادرة عن لجنة تفسيرات معايير المحاسبة الدولي 
العربية السعودية والمعايير والتفسيرات واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة، ويشار اليهم فيما بعد مجتمعين   تم إعتمادها في المملكة

 . " "المعايير الدولية للتقرير المالي
 
 إعداد القوائم المالية  2- 2
 

دا البنود الهامة التالية والواردة فى قائمة المركز  الموجزة الموحدة األولية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ماع  المالية تم إعداد هذه القوائم  
 المالى الموجزة الموحدة األولية: 

 
 يتم االعتراف بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  •
 
 لحالية لدفعات االيجار. إلتزامات عقود اإليجار يتم قياسها وفقا لصافي القيمة ا •
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 )تتمة(   أسس اإلعداد 2
 
 استخدام التقديرات واالفتراضات واألحكام  3- 2
 

  يتطلب إعداد القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية للمجموعة أن تتخذ اإلدارة بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على 
والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات عن المطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير. ومع ذلك، فإن   والمصاريف المبالغ المدرجة لإليرادات 

حول هذه االفتراضات والتقديرات من الممكن أن تؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصل أو   عدم اليقين
امة  االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلية. إن التقديرات الهامة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر اله

 د من التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية الموحدة األخيرة. لحاالت عدم التأك
 
 أسس التوحيد  3
 

 .2021  يونيو  30المالية للشركة وشركتها التابعة كما في  القوائم تتألف القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية من 
 

 الشركة التابعة
 

المنشآت التي تم هيكلتها( التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما   ذلك الشركة التابعة هي المنشأة )بما في  
معّرضة لعوائد متغيرة أو لديها حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها كما يكون لديها القدرة    المجموعة تكون  
تأثير على هذه العوائد من خالل النفوذ الذي تمارسه على الشركة المستثمر فيها. وتسيطر المجموعة على وجه التحديد على  على ال

 الشركة المستثمر فيها فقط في حال استوفت المجموعة الشروط التالية: 
 

درة حالية على توجيه األنشطة ذات  فيها )أي وجود حقوق حالية تمنح المجموعة ق المستثمر أن يكون لديها سيطرة على الشركة  •
 العالقة بالشركة المستثمر فيها(. 

 

 في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها.  حقوق ، أو أن يكون لديها معرضةأن تكون  •
 

 أن يكون لديها القدرة على استخدام نفوذها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها. •
 

عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفتراض وفي حال كان للمجموعة نسبة أقل من   وبشكل
أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات الصلة  

 طرة على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:عند تقييم ما إذا كان لديها سي 
 

 اآلخرين في الشركة المستثمر فيها؛ التصويت مع أصحاب حقوق  التعاقديةالترتيبات  •
 

 جراء ترتيبات تعاقدية أخرى؛ و حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة.  الناشئة الحقوق  •
 

التابعة عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو   الشركة تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على 
ة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة  أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد قوائم الشرك

ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة  
امل اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق  التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها في قائمة الدخل الش

 السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة عليها. 
 

عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركة التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل  
جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية   استبعاد  المجموعة. يتم

ر  المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند توحيد القوائم المالية بالكامل. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المتحققة ما لم توف 
 فاض قيمة األصل الذي تم تحويله. المعاملة دليال على انخ

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  4
 

 األولية باللاير السعودي، والذي هو العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض للمجموعة.  تم عرض هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة
 
 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  5
 

أصبحت سارية المفعول خالل فترة التقرير  على المعايير  التعديالت هناك عدد منمن ذلك  الرغملم يتم إصدار أي معايير جديدة على 
 .التعديالتلتغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديالت بأثر رجعي نتيجة لتطبيقها هذه  الحالية. ال تحتاج المجموعة 
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 قة معامالت مع أطراف ذوى عال 6
 
 المعامالت مع موظفى اإلدارة الرئيسيين:  - أ
 

 موظفي اإلدارة الرئيسيين: تعويضات يوضح الجدول التالى 
 

 

 يونيو   30فترة الستة أشهر المنتهية في 
 )غير مراجعة(  

 2021  2020 

    
 1.093.406  1.310.075 منافع موظفين قصيرة األجل 

 46.494  77.851 مكافأة نهاية الخدمة 

 1.387.926  1.139.900 

 
 مطلوب الى أطرف ذات عالقة:  - ب
 

  طبيعة العالقة  
 2021يونيو  30

  )غير مراجعة( 
 2020ديسمبر 31

 )مراجعة( 

      
 2.317.043  1.513.953  مساهمين إلتزامات مقابل حق إستخدام أصول  –المساهمين 

 
 المعامالت مع المساهمين  - ج
 

 المجموعة خالل السياق االعتيادي ألعمالها المعامالت الهامة التالية: كان لدى 

   
 يونيو   30فترة الستة أشهر المنتهية في 
 )غير مراجعة( 

 2020  2021  طبيعة المعامالت  

      
 711.327  174.691  ايجارات  المساهمين

 11.500.000  -  شراء مستودعات  
 
 توزيعات األرباح  7
 

قرر مجلس اإلدارة في   تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم اعتمادها من قبل المساهمين خالل إنعقاد الجمعية العامة.يتم  
لاير سعودي للسهم( كأرباح عن النصف الثانى  1.25مليون لاير سعودي )بواقع    37.5توزيع    2020فبراير    17اجتماعه المنعقد بتاريخ  

لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية   2019مايو  22بموجب تفويض الجمعية العامة العادية التى عقدت فى  2019ي من العام المال
 .2020مارس  18، وتم صرف األرباح بتاريخ 2019عن عام 

 
 رأس المال  8
 

( موزعة  سعودى  مليون لاير   300:  2020ديسمبر    31)ون لاير سعودي  ي مل  300مبلغ    2021  يونيو  30كما في    بلغ رأس مال الشركة
 لاير سعودي للسهم.  10مة ي ون سهم بقي مل 30على 

 
 المعلومات القطاعية  9
 
 وصف القطاعات واألنشطة الرئيسية 1- 9
 

تدير المجموعة عملياتها وفقاً لقطاعات األعمال. تُعامل اإلدارة عمليات هذه القطاعات بشكل منفصل بغرض المراقبة واتخاذ القرارات  
بشكل رئيسي في األقمشة واألثواب حيث تتم جميع العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية. تقع   المجموعة وتقييم األداء. تتاجر 

ات أعمال المجموعة في المملكة العربية السعودية. يعد الرئيس التنفيذي المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية. فيما  كافة قطاع
 يلى بيان باألنشطة الرئيسية لتلك القطاعات: 

 
 طبيعة النشاط   القطاع 

 يتضمن النشاط الرئيسي بيع الملبوسات الجاهزة   قطاع األثواب 
 يتضمن النشاط الرئيسي بيع األقمشة   األقمشة قطاع 

  



 ثوب األصيل شركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية 
   2021يونيو   30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية  9
 
 غير مراجعة( )  القطاعية معلومات حول التقارير  2- 9
 
 2020 يونيو 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في   2021 يونيو 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 اإلجمالي   أقمشة   أثواب   اإلجمالي  أقمشة  أثواب 

            
 193.838.568  18.518.084  175.320.484  168.056.971  25.665.053  918.391.142 مبيعات القطاع

 المبيعات المتبادلة
 -  -  -  -  -  - بين القطاعات    

 إجمالى المبيعات 
 193.838.568  18.518.084  175.320.484  168.056.971  25.665.053  142.391.918 لعمالء خارجيين   

 
 2020يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في   2021يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في  

 اإلجمالي   أقمشة   أثواب   اإلجمالي  أقمشة  أثواب 

            
 311.294.081  44.108.377  267.185.704  306.893.265  49.847.276  989.045.257 مبيعات القطاع

 المبيعات المتبادلة
 -  -  -  -  -  - بين القطاعات     

 إجمالى المبيعات 
 311.294.081  44.108.377  267.185.704  306.893.265  49.847.276  257.045.989 لعمالء خارجيين   

 
 توقيت االعتراف باإليراد 

 
 2020يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في   2021يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 اإلجمالي   أقمشة   أثواب   اإلجمالي  أقمشة  أثواب 

            
 193.838.568  18.518.084  175.320.484  168.056.971  25.665.053  142.391.918 عند نقطة معينة
 -  -  -  -  -  - بمرور الوقت

 193.838.568  18.518.084  175.320.484  168.056.971  25.665.053  142.391.918 إجمالي اإليرادات

 
المعدل قبل الفوائد الربح 

والزكاة واالستهالك  
 60,692,783  4,559,424  56,133,359  43,770,602   7,306,348  36,464,254 واإلطفاء

 
 2020يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في   2021يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في  

 اإلجمالي   أقمشة   أثواب   اإلجمالي  أقمشة  أثواب 

            
 311.294.081  44.108.377  267.185.704  306.893.265  49.847.276  257.045.989 عند نقطة معينة
 -  -  -  -  -  - بمرور الوقت

 311.294.081  44.108.377  267.185.704  306.893.265  49.847.276  257.045.989 إجمالي اإليرادات

 
الربح المعدل قبل الفوائد 

والزكاة واالستهالك  
 86,040,619  11,835,742  74,204,877  65,969,553  12,997,149  52,972,404 واإلطفاء

 
 القطاع  موجودات إجمالي 

 
 اإلجمالي  قيود استبعاد  قطاع األقمشة  قطاع األثواب 

        
 676.099.934  ( 68.217.653)  112.947.194  631.370.393 2021يونيو  30
 649.614.369  ( 58.306.116)  105.044.846  602.875.639 )مراجعة( 2020ديسمبر  31

 
 القطاع إجمالي مطلوبات  

 
 اإلجمالي  قيود استبعاد  قطاع األقمشة  قطاع األثواب 

        
 85.276.492  ( 26.540.643)  71.326.233  40.490.902 2021يونيو  30
 106.807.085  ( 24.780.670)  71.575.449  60.012.306 )مراجعة( 2020ديسمبر  31

 
  



 ثوب األصيل شركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية 
   2021يونيو   30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية  9
 
 ( )تتمة )غير مراجعة(  معلومات حول التقارير القطاعية  2- 9
 

 بين اإليرادات الربح المعدلة قبل الفوائد والزكاة واالستهالك واإلطفاء وربح الفترة قبل الزكاة على النحو التالي:  تمت التسوية 
 

 يونيو   30فترة الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2021  2020  2021  2020 

        
قبل    المعدل الربح

الفوائد والزكاة  
 86,040,619  65,969,553  60,692,783  43,770,602 طفاء إل اواالستهالك و

 (6,810,350)  ( 6,140,167)  (3,307,597)  ( 3,172,626) االستهالك واإلطفاء 
 (515,895)  ( 610,382)  (186,813)  ( 362,199) تكاليف تمويل

ربح الفترة قبل  
 78,714,374  59,219,004  57,198,373  40,235,777 الزكاة 

 
 العمالء الرئيسيين  3- 9
 

من إجمالي مبيعات  %13ألحد العمالء الرئيسيين نسبة  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةفترة المجموعة خالل بلغت مبيعات 
 (. %23: 2020 يونيو 30اشهر المنتهية في  الستةفترة المجموعة )

 
 ربحية السهم  10
 

 مليون سهم.  30على  2020 و 2021 يونيو 30تم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي الدخل للفترات المنتهية في 
 
 موسمية النشاط  11
 

إلختالف انماط الشراء وتنعكس تلك التغيرات على النتائج المالية يتأثر نشاط المجموعة وإيراداتها بالعوامل الموسمية خالل السنة وذلك  
 ال تعد نتائج الفترة مؤشراً دقيقاً على نتائج المجموعة السنوية.  ألعمال المجموعة خالل الفترة. 

 
 مخاطر االئتمان  12
 

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

 ومراقبة الذمم المدينة القائمة. 
 

 : الموجزة الموحدة األوليةقائمة المركز المالي يمثل الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان على أهم بنود 
 

 

 يونيو  30
2021 

  )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
2020 

 )مراجعة( 

    
 65.415.137  126.740.340 أرصدة لدى البنوك

 198.294.924  258.582.454 ذمم مدينة تجارية ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 

 385.322.794  263.710.061 

 
 تقتصر مخاطر اإلئتمان على الذمم المدينة واألرصدة البنكية على ما يلي: 

 
 األرصدة البنكية

 
 .وأعلى BBB-بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني يتراوح من   محتفظ األرصدة النقدية 

  



 ثوب األصيل شركة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة الموحدة األولية 
   2021يونيو   30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

12 

 )تتمة(  مخاطر االئتمان  12
 

 الذمم المدينة التجارية 
 

  9االئتمان المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  لخسائر تطبق المجموعة النهج المبسط لرصد مخصص 
والذى يسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر الدين لجميع الذمم المدينة التجارية. تم تحديد مخصص الخسائر كما  

 كما يلي:  2020سمبر دي  31و  2021 يونيو 30في 
 

لة  عند مراقبة مخاطر ائتمان العمالء، يتم تجميع العمالء وفقاً لخصائصهم االئتمانية )بما في ذلك نوع العمالء مثل عمالء التجزئة / الجم
ن بالنسبة  ، كان التعرض لمخاطر االئتما2021  يونيو  30مع المجموعة ووجود صعوبات مالية سابقة. كما في    التعامل وغيرها( وتاريخ  

 للذمم المدينة التجارية حسب أنواع العمالء كما يلي: 
 

 )غير مراجعة(  2021 يونيو 30الذمم المدينة التجارية كما في 
 
 :  قطاع األثواب  - 1

 حالة الدين 
 معدل 

  الخسارة المتوقع 
 إجمالي 

  القيمة الدفترية 
 الخسائر 

 اإلتمانية المتوقعة 

      
 241.476  40.890.918  %0.83 - %0.06 متداول 

 457.016  45.372.494  %1.01 يوما  30متأخرة السداد أكثر من 
 636.126  50.004.181  %1.27 يوما  60متأخرة السداد أكثر من 
 11.540.717  113.181.628  %30.76 - %1.71 يوما  90متأخرة السداد أكثر من 

عمالء متعثرين وأخرى متأخرة السداد أكثر  
 23.035.678  24.969.355  %100 - %70.37 عامينمن 

   274.418.576  35.911.013 

 
 )تتمة(  )غير مراجعة(  2021يونيو  30الذمم المدينة التجارية كما في 

 
 قطاع األقمشة:  - 2

 حالة الدين 
 معدل 

  الخسارة المتوقع 
 إجمالي 

  القيمة الدفترية 
 الخسائر 

 اإلئتمانية المتوقعة 

      
 35.467  2.746.767  %1.29 متداول 

 21.311  1.411.777  %1.51 يوما  30متأخرة السداد أكثر من 
 67.397  4.070.926  %1.66 يوما  60متأخرة السداد أكثر من 
 882.693  12.213.699  %22.93 - %1.91 يوما  90متأخرة السداد أكثر من 

 عمالء متعثرين وأخرى متأخرة السداد
 3.433.537  3.643.173  %100 - %61.99 أكثر من عامين    

   24.086.342  4.440.405 

 40.351.418  298.504.918   المجموع 

 
 )مراجعة(  2020ديسمبر  31الذمم المدينة التجارية كما في 

 
 : قطاع األثواب  - 1

 حالة الدين 
 معدل 

  الخسارة المتوقع 
 إجمالي 

  القيمة الدفترية 
 الخسائر 

 االئتمانية المتوقعة 

      
 239.392  43.132.250  %0.75 - %0.07 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 متأخرة السداد
 15.739.848  16.402.656  %100 - %73.26 أكثر من عامين    

   211.975.473  30.026.484 
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 )تتمة(  مخاطر االئتمان  12
 
 قطاع األقمشة:  - 2
 

 حالة الدين 
 معدل 

  الخسارة المتوقع 
 إجمالي 

  القيمة الدفترية 
 الخسائر 

 االئتمانية المتوقعة 

      
 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 متأخرة السداد
 3.744.409  3.965.128  %100 - %68.44 أكثر من عامين    

   21.180.639  5.170.121 

 35.196.605  233.156.112   المجموع 

 
 )غير مراجعة(  2021  يونيو 30 في إختبار الحساسية لتوقعات الظروف المستقبلية كما 

 

 
 القيمة 

 باللاير السعودي 

  
 40.351.418 رية جاالذمم المدينة الت في قيمة   االنخفاضالقيمة األساسية لخسائر 

 40.414.838 % 10عند الزيادة في توقعات الظروف المستقبلية بقيمة 
 40.287.998 % 10عند النقص في توقعات الظروف المستقبلية بقيمة 

 
 المدينة التجارية ومخصص االنخفاض في قيمة مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى كما يلي: إن خسائر االنخفاض في قيمة الذمم  

 

 
 ذمم

  مدينة تجارية 
 مبالغ 

 المجموع   مدفوعة مقدما  

      
 37.371.341  2.174.736  35.196.605 )مراجعة(   2021يناير   1في 

 5.154.813  -  5.154.813 المحّمل للفترة 

 42.526.154  2.174.736  40.351.418 )غير مراجعة(  2021  يونيو 30في 

 
 أمور متعلقة بالزكاة  13

 
 الموقف الزكوي 

 
في المملكة العربية السعودية. تقدم المجموعة إقراراتها الزكوية   الضريبة والجمارك لزكاة وا تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة

وما بعدها، بحيث تشمل كالً من الشركة األم وشركتها التابعة.   2018ديسمبر  31على أساس موحد ابتداًء من السنة المالية المنتهية في 
وسداد الزكاة المستحقة بموجبها، وحصلت المجموعة   والجماركالضريبة لزكاة وا هيئةإلى  2020تم تقديم إقرارات الزكاة حتى عام 

 . 2022إبريل  30هـ الموافق 1443رمضان  29على شهادة الزكاة والدخل الصالحة حتى 
 

لغ  اب ممطالبة بفروق زكوية ب  2018 حتى 2014للسنوات من الضريبة والجمارك لزكاة وا هيئةاستلمت المجموعة ربوط زكوية من 
  وتم هذه التعديالت  علىمليون لاير سعودي مقارنة بالزكاة المدفوعة عن تلك السنوات، وقد اعترضت المجموعة  7.51مجموعها 

  أمام األمانة العامة للفصل في  2014وتم تصعيد االعتراض عن عام  2021مليون لاير سعودي في يناير  3.50تخفيض المبلغ الي 
الي االمانة العامة   2018حتى  2015تصعيد االعتراضات الخاصة بالسنوات  تم 2021وفي فبراير المخالفات والمنازعات الضريبية 

للفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. ترى اإلدارة أن لديها أسباب وجيهة لدحض تلك الربوط وقد خلصت إلى أنه التوجد حاجة  
 لتعديل مخصص الزكاة. 

  



 ثوب األصيل شركة 
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14 

 أحداث جوهرية خالل الفترة  14
 

( في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المجموعة، وما ترتب على ذلك من  19 - استجابة النتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
ذت سلسلة من  تعطيل لبعض نواحي األنشطة االقتصادية واالجتماعية في المملكة، قامت اإلدارة بتقييم أثر الجائحة على عملياتها واتخ

اإلجراءات الوقائية، لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع األوسع وكذلك لضمان استمرارية توريد منتجاتها إلى السوق.  
فترة الستة أشهر  المجموعة من إيجاد قنوات بيع إضافية مما دعم عمليات المجموعة خالل  مكنتعلى الرغم من هذه التحديات، فقد ت 

أثر سلبي جوهرى على النتائج المالية   19-، لم يكن لجائحة كوفيد2021 يونيو  30. وفقاً ألرقام المبيعات حتى 2021 العام  من ى ولاأل
. تواصل المجموعة مراقبة الوضع عن كثب إلتخاذ أية  2021 يونيو 30 فيفيما عدا الزيادة فى رصيد الذمم المدينة التجارية كما 

 إجراءات ضرورية عند الحاجة. 
 
 أحداث الحقة 15

 
هللة للسهم( كأرباح عن   75مليون لاير سعودي )بواقع  22.5توزيع  2021يوليو  14قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

لمجلس اإلدارة بتوزيع   2021يونيو  28بموجب تفويض الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  2021النصف األول من العام المالي 
 . 2021اح مرحلية عن عام أرب 
 

مليون   400مليون لاير سعودي، ليصبح رأس المال  100كما أوصى مجلس اإلدارة في ذات االجتماع بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 
  57مليون سهم عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، على أن تتم الزيادة عن طريق تحويل مبلغ    40لاير سعودي موزع على  

لاير سعودي من بند احتياطيات أخرى. إن زيادة رأس المال خاضعة   مليون 43لاير سعودي من بند األرباح المبقاة ومبلغ ن مليو
 للموافقات النظامية. 

 
القوائم المالية  هذه وحتى تاريخ اعتماد  2021يونيو  30ترى اإلدارة أنه ال يوجد أحداث الحقة هامة منذ  ،باستثناء ما تم ذكره أعاله

ً   تتطلب لموجزة الموحدة األولية قد ا  . األولية في هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة   تعديالً أو إفصاحا
 
 اعتماد مجلس اإلدارة  16

 
 (. 2021 يوليو  14هـ )الموافق 1442ذو الحجة  4بتاريخ اإلدارة من قبل مجلس الموجزة الموحدة األولية اعتمدت هذه القوائم المالية 
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