ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب اﻷﺻﻴﻞ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻔﱰﰐ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ واﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺘﲔ ﰲ ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ) ٢٠٢٠ﻏﲑ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
ﻓﻬﺮس

ﺻﻔﺤﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺤﺺ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ

١

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ

٢

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ

٣

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ

٤

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ

٥

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ

٦

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ

١٦ - ٧

تقرير فحص القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
إىل السادة املسامهني
شركة ثوب األصيل
(شركة مسامهة سعودية)

احملرتمني

املقدمة
لقد قمنا بفحص قائمة املركز املايل املوجزة املوحدة األولية املرفقة لشركة ثوب االصيل ("الشركة") وشركتها التابعة (يشار إليهما متمعتني
"اجملموعة") كما يف  30سبتمرب  ،2020والقائمتني املوجزتني املوحدتني األوليتني للدخل والدخل الشامل لفرتتى الثالثة أشهر والتسعة
أشهر املنتهيتني يف ذلك التاريخ والقائمتني املوجزتني املوحدتني األوليتني للتغريات يف حقوق املسامهني والتدفقات النقدية لفرتة التسعة
اشهر املنتهيتني ىف  30سبتمرب  2020واإليضاحات اليت تتضمن ملخصا للسياسات احملاسبية اهلامة واإليضاحات التفسريية األخرى.
إن اإلدارة مسؤولة عن اعداد وعرض هذه القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية املرفقة وفقا ملعيار احملاسبة الدويل رقم )" (34التقارير
املالية األولية" املعتمد يف اململكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية
املرفقة استنادا إىل الفحص الذي قمنا به.
نطاق الفحص
لقد قمنا بفحصنا وفقاً ملعيار ارتباطات الفحص الدوىل (" )2410فحص املعلومات املالية األولية من قبل املراجع املستقل للمنشاة"
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
نطاقها بشكل كبري من املراجعة اليت يتم القيام هبا وفقاً ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية ،وعليه فإهنا ال
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
استنادا إىل الفحص الذي قمنا به ،مل يلفت انتباهنا شيء جيعلنا نعتقد أبن القوائم املالية املوجزة املوحدة األولية املرفقة مل يتم اعدادها،
من مجيع النواحي اجلوهرية ،وفقا ملعايري احملاسبة الدويل رقم ) (34املعتمد يف اململكة العربية السعودية.
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ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب اﻷﺻﻴﻞ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻔﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
)ﲨﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟغ ﻟﺮ ﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﲑ ذﻟﻚ(
-١

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت عﺎﻣﺔ
ﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب اﻷﺻﻴﻞ )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﳏﺪودة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﲟﻮﺟب
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٠٧١٣٠١ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٥رﺟب ١٤٠٩ﻫـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٠ﻓﱪاﻳﺮ .(١٩٨٩
ﻗﺮر اﻟﺸﺮﻛﺎء ﰱ إﺟﺘﻤﺎعﻬﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢رﻣﻀﺎن ١٤٣٧ﻫـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٧ﻳﻮﻧﻴﻮ  (٢٠١٦ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﳏﺪودة
إﱃ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺑﻨﻔﺲ رأس اﳌﺎل ﻟﻔﱰة  ٩٩ﺳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت أول ﻓﱰة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﻘﻔﻠﺔ
اعﺘﺒﺎراً ﻣﻦ رﻳﺦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺴﺠﻞ اﳌﺆرخ  ٢ذي اﳊﺠﺔ ١٤٣٧ﻫـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ٥ﺳﺒﺘﻤﱪ  (٢٠١٦ﺣﱴ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ
.٢٠١٧
ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰱ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ  ٢٠١٧ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ إﱃ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ.
إن اﻟﻌﻨﻮان اﳌﺴﺠﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،اﻟﺮ ض ،ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ،اﻣﺎم ﳎﻤﻊ اﻟﺘأﻣﻴﻨﺎت رﻣﺰ ﺑﺮﻳﺪي  ١١٤٢٦ص .ب.
.٢٣٢٣٦
ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮعﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎت واﻷﻗﻤﺸﺔ ﻧﻮاعﻬﺎ )اﳌﻠﺒﻮﺳﺔ( ،اﻟﺒﻴﻊ ﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﺼﺎﺑﻮن
واﳌﻨﻈﻔﺎت ،اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻼﺟﻬﺰة واﳌﻌﺪات واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ.
ﲤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  ٢٠ﻓﺮع ) ٢٠ﻓﺮع (٢٠١٩ :واﻟﱵ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺠﻞ ﲡﺎري ﺧﺎص ﺑﻪ.
أﺻﺪرت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٦ﲨﺎدي اﻷوﱃ ١٤٣٨ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ  ١٣ﻓﱪاﻳﺮ  ٢٠١٧عﺘﻤﺎد ﻧﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺛﻮب اﻷﺻﻴﻞ ﺑﻌﺮض ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ )ﲤﺜﻞ  ٪٢٠ﻣﻦ أﺳﻬﻢ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ( ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺆﻫﻠﲔ ﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ "ﳕﻮ" وأعﻠﻨﺖ
اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول( ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٠رﻣﻀﺎن ١٤٣٨ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ  ١٥ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٧م إدراج وﺑﺪء ﺗﺪاول أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب
اﻷﺻﻴﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ "ﳕﻮ".
ﻛﻤﺎ ﰲ  ٤ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٢٠١٩واﻓﻘﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ عﻠﻰ اﻟﻄﻠب اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب اﻻﺻﻴﻞ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٦اﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٩
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم ١٠
ﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازي إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ .ﰎ إدراج وﺑﺪء ﺗﺪاول أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ً
ﻧﻮﻓﻤﱪ .٢٠١٩
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ عﻠﻰ ﺣﺴﺎ ت اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻳﺸﺎر اﻟﻴﻬﻤﺎ ﳎﺘﻤﻌﺘﲔ ب "ا ﻤﻮعﺔ"( ﻛﻤﺎ
ﻳﻠﻰ:

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳﻌﻲ ﻟﻸﻗﻤﺸﺔ

ﺑﻠﺪ اﻟﺘأﺳﻴﺲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٧

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰱ
 ٣١دﻳﺴﻤﱪ
 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ
٢٠١٩
٢٠٢٠
٪١٠٠

٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب اﻷﺻﻴﻞ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻔﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
)ﲨﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟغ ﻟﺮ ﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﲑ ذﻟﻚ(
-١

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت عﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺪﻳﻌﻲ ﻟﻸﻗﻤﺸﺔ "اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ" ﻛﺸﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﳏﺪودة ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮ ض ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﲟﻮﺟب اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٠٤٨٦٣٧اﳌﺆرخ  ٢٢ﲨﺎدى اﻷوﱃ ١٤٣٨ﻫـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ١٩ﻓﱪاﻳﺮ  .(٢٠١٧ﻳﺘﻤﺜﻞ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﰱ ﺑﻴﻊ اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت واﳌﻠﺒﻮﺳﺎت واﻟﺒﻴﻊ ﳉﻤﻠﺔ ﻟﻸﻗﻤﺸﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳋﻴﺎﻃﺔ
واﳌﻼﺑﺲ اﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ واﳌﻼﺑﺲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﻣﻼﺑﺲ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺒﻴﻊ ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻸﻗﻤﺸﺔ واﳌﻼﺑﺲ اﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ.
ﲤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  ٣٣ﻓﺮع ) ٣٣ﻓﺮع (٢٠١٩ :واﻟﱵ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺠﻞ ﲡﺎري ﺧﺎص ﺑﻪ.
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أﺳﺲ اﻹعﺪاد
١-٢

اﻻﻟﺘﺰام ﳌﻌﺎﻳﲑ

ﰎ إعﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ " ٣٤اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ" اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﳌﻌﺎﻳﲑ واﻹﺻﺪارات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ.
ﻻﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
وﳚب ﻗﺮاء ﺎ ﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻮعﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ  ،٢٠١٩وﻟﻜﻦ ﰎ إدارج اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﶈﺪدة ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻷﺣﺪاث واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ واﻷداء اﳌﺎﱄ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮعﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻷﺧﲑة  ،واﻟﱵ ﰎ اعﺪادﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﱃ اﻟﺼﺎدرة عﻦ ﳉﻨﺔ ﺗﻔﺴﲑات
ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﱴ ﰎ إعﺘﻤﺎدﻫﺎ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﺘﻔﺴﲑات واﻹﺻﺪارات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة عﻦ
اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ )"اﳍﻴﺌﺔ"( ،وﻳﺸﺎر اﻟﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﳎﺘﻤﻌﲔ " اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ.
٢-٢

إعﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ

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


ﻳﺘﻢ اﻻعﱰاف ﲟﻜﺎﻓأة ﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﲔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺣﺪة اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.



إﻟﺘﺰاﻣﺎت عﻘﻮد اﻹﳚﺎر ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺼﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻻﳚﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

٣-٢

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﱰاﺿﺎت واﻷﺣﻜﺎم

ﻳﺘﻄﻠب إعﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮعﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻹدارة ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﱵ
ﺗﺆﺛﺮ عﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟغ اﳌﺪرﺟﺔ ﻟﻺﻳﺮادات واﳌﺼﺎرﻳﻒ واﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮ ت واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت عﻦ اﳌﻄﻠﻮ ت اﶈﺘﻤﻠﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓإن عﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻻﻓﱰاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠب ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
عﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺘأﺛﺮ ﰲ اﻟﻔﱰات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .إن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳍﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة عﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮعﺔ واﳌﺼﺎدر اﳍﺎﻣﺔ ﳊﺎﻻت عﺪم اﻟﺘأﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻛﺎﻧﺖ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
اﳌﻮﺣﺪة اﻷﺧﲑة.
٨

ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب اﻷﺻﻴﻞ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻔﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
)ﲨﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟغ ﻟﺮ ﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﲑ ذﻟﻚ(
-٣

أﺳﺲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﺗﺘأﻟﻒ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ .٢٠٢٠

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ اﳌﻨﺸأة )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻨﺸآت اﻟﱵ ﰎ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ( اﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ عﻠﻴﻬﺎ ا ﻤﻮعﺔ .ﺗﺴﻴﻄﺮ ا ﻤﻮعﺔ عﻠﻰ ﻣﻨﺸأة
ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻐﲑة أو ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﰲ عﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻐﲑة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ
ﻣﺎ عﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ا ﻤﻮعﺔ ّ
ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة عﻠﻰ اﻟﺘأﺛﲑ عﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ عﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ .وﺗﺴﻴﻄﺮ ا ﻤﻮعﺔ
عﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ عﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻘط ﰲ ﺣﺎل اﺳﺘﻮﻓﺖ ا ﻤﻮعﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:


أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﻄﺮة عﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ )أي وﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﺣﺎﻟﻴﺔ ﲤﻨﺢ ا ﻤﻮعﺔ ﻗﺪرة ﺣﺎﻟﻴﺔ عﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ(.



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



أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة عﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﻮذﻫﺎ عﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘأﺛﲑ عﻠﻰ عﺎﺋﺪا ﺎ.

وﺑﺸﻜﻞ عﺎم ،ﻫﻨﺎك اﻓﱰاض ن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻳﻨﺘﺞ عﻨﻬﺎ ﺳﻴﻄﺮة .وﻟﺪعﻢ ﻫﺬا اﻻﻓﱰاض وﰲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮعﺔ
ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أو ﺣﻘﻮق ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺧﺬ ا ﻤﻮعﺔ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن ﲨﻴﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ
واﻟﻈﺮوف ذات اﻟﺼﻠﺔ عﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﻄﺮة عﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ:


اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ؛



اﳊﻘﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺟﺮاء ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ أﺧﺮى؛ و ﺣﻘﻮق ﺗﺼﻮﻳﺖ ا ﻤﻮعﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﶈﺘﻤﻠﺔ.

ﺗﻘﻮم ا ﻤﻮعﺔ عﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺳﻴﻄﺮ ﺎ عﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ عﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻈﺮوف إﱃ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﲑات عﻠﻰ عﻨﺼﺮ
واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة .ﻳﺒﺪأ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ عﻨﺪﻣﺎ ﲢﺼﻞ ا ﻤﻮعﺔ عﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺴﻴﻄﺮة
عﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﻳﺘﻮﻗﻒ عﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ ا ﻤﻮعﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة عﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .إن اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮ ت واﻹﻳﺮادات
واﳌﺼﺎرﻳﻒ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺴﺘﺤﻮذ عﻠﻴﻬﺎ أو اﳌﺴﺘﺒﻌﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اعﺘﺒﺎراً
ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﻜﺘﺴب ﻓﻴﻪ ا ﻤﻮعﺔ ﺣﻖ اﻟﺴﻴﻄﺮة عﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﱴ رﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺳﻴﻄﺮة ا ﻤﻮعﺔ عﻠﻴﻬﺎ.
عﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت عﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وذﻟﻚ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا ﻤﻮعﺔ .ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﲨﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮ ت وﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻹﻳﺮادات واﳌﺼﺎرﻳﻒ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎت
ا ﻤﻮعﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﲔ أعﻀﺎء ا ﻤﻮعﺔ عﻨﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ .ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷر ح
واﳋﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ دﻟﻴﻼ عﻠﻰ اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﰎ ﲢﻮﻳﻠﻪ.
-٤

اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮظﻴﻔﻴﺔ وعﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض
ﰎ عﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﺮ ل اﻟﺴﻌﻮدي ،واﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮظﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸ ـﺮﻛﺔ وعﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮعﺔ.

٩

ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب اﻷﺻﻴﻞ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻔﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
)ﲨﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟغ ﻟﺮ ﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﲑ ذﻟﻚ(
-٥

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳍﺎﻣﺔ
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت عﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﺘﻔﺴﲑات
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﺪﻳﺪة ﰎ إﺻﺪارﻫﺎ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓإن عﺪداً ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت عﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺳﺎرﻳﺔ اعﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠٢٠واﻟﱵ
ﰎ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮعﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ أﺛﺮ ﺟﻮﻫﺮي عﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮعﺔ.

-٦

ﳑﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﳑﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات إﺿﺎﻓﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٢٫٤٨ﻣﻠﻴﻮن ر ل ﺳﻌﻮدى ﻛﻤﺎ ﰱ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٣١) ٢٠٢٠دﻳﺴﻤﱪ
 ٢٫٣٦ : ٢٠١٩ﻣﻠﻴﻮن ر ل ﺳﻌﻮدى( ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺷﺮاء ﻣﺴﺘﻮدعﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١١٫٥٠ﻣﻠﻴﻮن
ر ل ﺳﻌﻮدى ) ٣١دﻳﺴﻤﱪ  ١٫١٤ : ٢٠١٩ﻣﻠﻴﻮن ر ل ﺳﻌﻮدى( )إﻳﻀﺎح .(٨

-٧

ﻣﺒﺎﻟغ ﻣﺪﻓﻮعﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺒﺎﻟغ ﻣﺪﻓﻮعﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وﻣﻮﺟﻮدات اﺧﺮى دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١١٫٥٦ﻣﻠﻴﻮن ر ل ﺳﻌﻮدى ﻛﻤﺎ ﰱ
 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٣١) ٢٠٢٠دﻳﺴﻤﱪ  ١٧٫٥٥ : ٢٠١٩ﻣﻠﻴﻮن ر ل ﺳﻌﻮدى(.

-٨

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أﻃﺮاف ذوى عﻼﻗﺔ
أ-

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻣﻮظﻔﻰ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ:

ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱃ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ:
ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮظﻔﲔ ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ
ﻣﻜﺎﻓأة ﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ

٢٠٢٠

٢٠١٩

١٫٧١٧٫٦١٠
٧٢٫٠٤٢
١٫٧٨٩٫٦٥٢

١٫٧٣٦٫٥٦٤
٧١٫٠٩٦
١٫٨٠٧٫٦٦٠

ب -اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﳌﺴﺎﳘﲔ
ﻛﺎن ﻟﺪى ا ﻤﻮعﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق اﻻعﺘﻴﺎدي ﻷعﻤﺎﳍﺎ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳍﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﳌﺴﺎﳘﲔ

اﳚﺎرات
ﺷﺮاء ﻣﺴﺘﻮدعﺎت

١٠

ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ
٢٠١٩
٢٠٢٠
١٫٠٨٧٫٠٩٨
١١٫٥٠٠٫٠٠٠

١٫٩٧٢٫٤٩٣
١٫١٤٣٫٢٤٣

ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب اﻷﺻﻴﻞ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻔﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
)ﲨﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟغ ﻟﺮ ﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﲑ ذﻟﻚ(
-٩

ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷر ح اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اعﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﺧﻼل إﻧﻌﻘﺎد اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻗﺮر ﳎﻠﺲ
اﻹدارة ﰲ اﺟﺘﻤﺎعﻪ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٧ﻓﱪاﻳﺮ  ٢٠٢٠ﺗﻮزﻳﻊ  ٣٧٫٥ﻣﻠﻴﻮن ر ل ﺳﻌﻮدي )ﺑﻮاﻗﻊ ١٫٢٥ر ل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ(
ﻛأر ح عﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ  ٢٠١٩ﲟﻮﺟب ﺗﻔﻮﻳﺾ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﱴ عﻘﺪت ﰱ  ٢٢ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٩
ﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أر ح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ عﻦ عﺎم  ،٢٠١٩وﰎ ﺻﺮف اﻷر ح ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٨ﻣﺎرس  ،٢٠٢٠ﻛﻤﺎ ﻗﺮر ﳎﻠﺲ اﻹدارة
ﰲ اﺟﺘﻤﺎعﻪ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٩ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠٢٠ﺗﻮزﻳﻊ  ٣٠ﻣﻠﻴﻮن ر ل ﺳﻌﻮدي )ﺑﻮاﻗﻊ ر ل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ( ﻛأر ح عﻦ
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ  ٢٠٢٠ﲟﻮﺟب ﺗﻔﻮﻳﺾ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ عﻘﺪت ﰲ  ٩ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٢٠ﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﺘﻮزﻳﻊ أر ح ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ عﻦ عﺎم  ٢٠٢٠وﰎ ﺻﺮف اﻷر ح ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٧ﺳﺒﺘﻤﱪ .٢٠٢٠
واﻓﻘﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٢ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٩عﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ  ٣٠ﻣﻠﻴﻮن ر ل ﺳﻌﻮدي )ﺑﻮاﻗﻊ ر ل
ﺳﻌﻮدى ﻟﻠﺴﻬﻢ(ﻛأر ح عﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﲔ عﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ  ،٢٠١٨وﰎ ﺻﺮف اﻷر ح ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٣٠ﻣﺎﻳﻮ
 ، ٢٠١٩و ﲟﻮﺟب ﺗﻔﻮﻳﺾ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ عﻘﺪت ﰲ  ٢٢ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٩ﻓﻘﺪ ﻗﺮر ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﰲ اﺟﺘﻤﺎعﻪ اﳌﻨﻌﻘﺪ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢١ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠١٩ﺗﻮزﻳﻊ  ٣٠ﻣﻠﻴﻮن ر ل ﺳﻌﻮدي )ﺑﻮاﻗﻊ ر ل ﺳﻌﻮدى ﻟﻠﺴﻬﻢ(ﻛأر ح عﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﳌﺎﱄ  ، ٢٠١٩وﰎ ﺻﺮف اﻷر ح ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٤أﻏﺴﻄﺲ . ٢٠١٩

-١٠

رأس اﳌﺎل
ﺑﻠغ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٢٠٢٠ﻣﺒﻠغ  ٣٠٠ﻣﻠﻴﻮن ر ل ﺳﻌﻮدي ) ٣١دﻳﺴﻤﱪ  ٣٠٠ :٢٠١٩ﻣﻠﻴﻮن
ر ل ﺳﻌﻮدى( ﻣﻮزعﺔ عﻠﻰ  ٣٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ۱۰ر ل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ.

-١١

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎعﻴﺔ
ﺗﺪﻳﺮ ا ﻤﻮعﺔ عﻤﻠﻴﺎ ﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﻄﺎعﺎت اﻷعﻤﺎل .ﺗُﻌﺎﻣﻞ اﻹدارة عﻤﻠﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎعﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﻐﺮض اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﲣﺎذ
اﻟﻘﺮارت وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء .ﺗﺘﺎﺟﺮ ا ﻤﻮعﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻷﺛﻮاب واﻷﻗﻤﺸﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .ﺗﻘﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎعﺎت أعﻤﺎل ا ﻤﻮعﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻓﱰة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
اﻹﲨﺎﱄ
أﻗﻤﺸﺔ
أﺛﻮاب

ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع
اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ
اﻟﻘﻄﺎعﺎت
إﲨﺎﱃ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻟﻌﻤﻼء
٩٧٫٠٤٧٫٢٩٢
ﺧﺎرﺟﻴﲔ
٩٧٫٠٤٧٫٢٩٢

١٣٫٠٣٦٫٧٩٧

ﻓﱰة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٩
اﻹﲨﺎﱄ
أﻗﻤﺸﺔ
أﺛﻮاب

٦٣٫٧٩٦٫٢٦٥ ١١٠٫٠٨٤٫٠٨٩
-

-

-

١٣٫٠٣٦٫٧٩٧

٦٣٫٧٩٦٫٢٦٥ ١١٠٫٠٨٤٫٠٨٩

١١

١٥٫٨٤٩٫٨٢٩

٧٩٫٦٤٦٫٠٩٤

-

-

١٥٫٨٤٩٫٨٢٩

٧٩٫٦٤٦٫٠٩٤

ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب اﻷﺻﻴﻞ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻔﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
)ﲨﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟغ ﻟﺮ ﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﲑ ذﻟﻚ(
-١١

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎعﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
اﻹﲨﺎﱄ
أﻗﻤﺸﺔ
أﺛﻮاب

ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع
اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ
اﻟﻘﻄﺎعﺎت
إﲨﺎﱃ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻟﻌﻤﻼء
٥٧٫١٤٥٫١٧٤ ٣٦٤٫٢٣٢٫٩٩٦
ﺧﺎرﺟﻴﲔ
٥٧٫١٤٥٫١٧٤ ٣٦٤٫٢٣٢٫٩٩٦

ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٩
اﻹﲨﺎﱄ
أﻗﻤﺸﺔ
أﺛﻮاب

٧٠٫٤٥٤٫٠٩٩ ٣٠٠٫٥٠٨٫٧٦٥ ٤٢١٫٣٧٨٫١٧٠
-

-

-

٣٧٠٫٩٦٢٫٨٦٤
-

٧٠٫٤٥٤٫٠٩٩ ٣٠٠٫٥٠٨٫٧٦٥ ٤٢١٫٣٧٨٫١٧٠

٣٧٠٫٩٦٢٫٨٦٤

ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻻعﱰاف ﻹﻳﺮاد
ﻓﱰة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
اﻹﲨﺎﱄ
أﻗﻤﺸﺔ
أﺛﻮاب
عﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ
إﲨﺎﱄ اﻹﻳﺮادات

ﻓﱰة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٩
اﻹﲨﺎﱄ
أﻗﻤﺸﺔ
أﺛﻮاب

٦٣٫٧٩٦٫٢٦٥ ١١٠٫٠٨٤٫٠٨٩

٩٧٫٠٤٧٫٢٩٢

١٣٫٠٣٦٫٧٩٧

-

-

-

٩٧٫٠٤٧٫٢٩٢

١٣٫٠٣٦٫٧٩٧

٦٣٫٧٩٦٫٢٦٥ ١١٠٫٠٨٤٫٠٨٩

-

ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
اﻹﲨﺎﱄ
أﻗﻤﺸﺔ
أﺛﻮاب
عﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ
إﲨﺎﱄ اﻹﻳﺮادات

٥٧٫١٤٥٫١٧٤ ٣٦٤٫٢٣٢٫٩٩٦
-

-

٥٧٫١٤٥٫١٧٤ ٣٦٤٫٢٣٢٫٩٩٦

١٥٫٨٤٩٫٨٢٩

٧٩٫٦٤٦٫٠٩٤

-

-

١٥٫٨٤٩٫٨٢٩

٧٩٫٦٤٦٫٠٩٤

ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠١٩
اﻹﲨﺎﱄ
أﻗﻤﺸﺔ
أﺛﻮاب

٤٢١٫٣٧٨٫١٧٠

٣٠٠٫٥٠٨٫٧٦٥

-

-

٤٢١٫٣٧٨٫١٧٠

٣٠٠٫٥٠٨٫٧٦٥

٧٠٫٤٥٤٫٠٩٩
-

٣٧٠٫٩٦٢٫٨٦٤
-

٧٠٫٤٥٤٫٠٩٩

٣٧٠٫٩٦٢٫٨٦٤

إﲨﺎﱄ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻘﻄﺎع
 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
 ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٩

ﻗﻄﺎع اﻷﺛﻮاب

ﻗﻄﺎع اﻷﻗﻤﺸﺔ

ﻗﻴﻮد اﺳﺘﺒﻌﺎد

اﻹﲨﺎﱄ

٥٩٩٫٠٢٦٫٦٩٥
٥٧٥٫٣٤٠٫٣٢٧

٨٨٫٢٣٧٫٥٩٥
١٠١٫١٧١٫٠٤٨

)(٦١٫٤٦٤٫٠٣٠
)(٦٧٫٨٩٨٫٨٢٤

٦٢٥٫٨٠٠٫٢٦٠
٦٠٨٫٦١٢٫٥٥١

إﲨﺎﱄ ﻣﻄﻠﻮ ت اﻟﻘﻄﺎع
 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
 ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٩

ﻗﻄﺎع اﻷﺛﻮاب

ﻗﻄﺎع اﻷﻗﻤﺸﺔ

٦٢٫٤٦٥٫٦٦٤
٤٦٫٧٠٦٫١٥٥

٥٨٫٩٤٣٫٧٤٠
٧٨٫٨٣٤٫٢٨٩

١٢

ﻗﻴﻮد اﺳﺘﺒﻌﺎد
)(٣٢٫١١٤٫١٢٦
)(٤٥٫٤٦٢٫٤٧٤

اﻹﲨﺎﱄ
٨٩٫٢٩٥٫٢٧٨
٨٠٫٠٧٧٫٩٧٠

ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب اﻷﺻﻴﻞ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻔﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
)ﲨﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟغ ﻟﺮ ﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﲑ ذﻟﻚ(
-١٢

رﲝﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
ﰎ اﺣﺘﺴﺎب رﲝﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﱰات اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٢٠٢٠و  ٢٠١٩عﻠﻰ  ٣٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ.

-١٣

ﻣﻮﲰﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط
ﻳﺘأﺛﺮ ﻧﺸﺎط ا ﻤﻮعﺔ وإﻳﺮادا ﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮﲰﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ وذﻟﻚ ﻹﺧﺘﻼف اﳕﺎط اﻟﺸﺮاء وﺗﻨﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﲑات عﻠﻰ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷعﻤﺎل ا ﻤﻮعﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  /اﻟﺴﻨﺔ .ﻻ ﺗﻌﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﱰة ﻣﺆﺷﺮاً دﻗﻴﻘﺎً عﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ا ﻤﻮعﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

-١٤

ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪم ﻗﺪرة أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻷداة اﳌﺎﻟﻴﺔ عﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﻄﺮف
اﻵﺧﺮ ﳋﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ .ﺗﺴﻌﻰ ا ﻤﻮعﺔ إﱃ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﺎﲡﺔ عﻦ عﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻘﻮف اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ
عﻤﻴﻞ عﻠﻰ ﺣﺪة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﳝﺜﻞ اﳉﺪول أد ﻩ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن عﻠﻰ أﻫﻢ ﺑﻨﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ:

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﲡﺎرﻳﺔ وﻣﺒﺎﻟغ ﻣﺪﻓﻮعﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً

 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ
٢٠٢٠

 ٣١دﻳﺴﻤﱪ
٢٠١٩

٨٫٥٧٩٫٩٧٠
٢٣٧٫٤٠٦٫٤٦٢
٢٤٥٫٩٨٦٫٤٣٢

١١٦٫٠٩٨٫٨٤٩
١٤٨٫٤١٧٫٨٣٩
٢٦٤٫٥١٦٫٦٨٨

ﺗﻘﺘﺼﺮ ﳐﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن عﻠﻰ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻷرﺻﺪة اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ عﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻷرﺻﺪة اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﳏﺘﻔﻆ ﺎ ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ذات ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﱐ ﻳﱰاوح ﻣﻦ  BBB-وأعﻠﻰ.

اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺗﻄﺒﻖ ا ﻤﻮعﺔ اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺒﺴط ﻟﺮﺻﺪ ﳐﺼﺺ ﳋﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮص عﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ رﻗﻢ ٩
واﻟﺬى ﻳﺴﻤﺢ ﺳﺘﺨﺪام ﳐﺼﺺ اﳋﺴﺎرة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ عﻠﻰ ﻣﺪار عﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﳐﺼﺺ
اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٢٠٢٠و  ٣١دﻳﺴﻤﱪ  ٢٠١٩ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
عﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳐﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻤﻼء ،ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼء وﻓﻘﺎً ﳋﺼﺎﺋﺼﻬﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻼء ﻣﺜﻞ عﻤﻼء
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ  /اﳉﻤﻠﺔ وﻏﲑﻫﺎ( و رﻳﺦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا ﻤﻮعﺔ ووﺟﻮد ﺻﻌﻮ ت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ .ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠٢٠ﻛﺎن
اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺴب أﻧﻮاع اﻟﻌﻤﻼء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

١٣

ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب اﻷﺻﻴﻞ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻔﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
)ﲨﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟغ ﻟﺮ ﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﲑ ذﻟﻚ(
-١٤

ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
 -١ﻗﻄﺎع اﻷﺛﻮاب :
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ

ﻣﻌﺪل اﳋﺴﺎرة اﳌﺘﻮﻗﻊ

إﲨﺎﱄ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ

اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻹﲤﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

عﻤﻼء ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ
ﻣﺘﺪاول
ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٠ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٠ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٩٠ﻳﻮﻣﺎ
عﻤﻼء ﻣﺘﻌﺜﺮﻳﻦ وأﺧﺮى ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ عﺎﻣﲔ

٪٠٫٠٥
٪٠٫٧١
٪٠٫٨٦
٪١٫١٠
٪٣١٫٧٨ - ٪١٫٥١

٣٩٫٩٥٥٫٢٤٠
١٢٫٩٧٩٫٦٧٤
٦٫٧٨٩٫٨٨٣
١٥٫١٠١٫٨٦٠
١٥٠٫٢٠١٫٨٩٥

٢٠٫٦٠٤
٩٢٫٥٧٤
٥٨٫٤٤٩
١٦٦٫٦٨٨
١٢٫١٧٧٫٤٩٩

٪١٠٠ - ٪٧٢٫٤٦

١٦٫١٤٧٫٣٦٢
٢٤١٫١٧٥٫٩١٤

١٥٫٢٠١٫٦٦٩
٢٧٫٧١٧٫٤٨٣

 -٢ﻗﻄﺎع اﻷﻗﻤﺸﺔ:
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ

ﻣﻌﺪل اﳋﺴﺎرة اﳌﺘﻮﻗﻊ

إﲨﺎﱄ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ

ﻣﺘﺪاول
ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٠ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٠ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٩٠ﻳﻮﻣﺎ
عﻤﻼء ﻣﺘﻌﺜﺮﻳﻦ وأﺧﺮى ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ عﺎﻣﲔ

٪١٫٣٨
٪١٫٦١
٪١٫٧٧
٪٢٥٫٥٢ - ٪٢٫٠٥

٧٤٨٫٧٤٧
٥٩١٫١٢٥
٦٦٧٫١٨٣
٢١٫٣٩٢٫٣٣٢

١٠٫٣٤٠
٩٫٤٩٨
١١٫٧٧٨
١٫٤٨٢٫٦٢٧

٪١٠٠ - ٪٦٧٫٩٦

٤٫٣٢٤٫٢٤٧
٢٧٫٧٢٣٫٦٣٤
٢٦٨٫٨٩٩٫٥٤٨

٤٫٠٢٤٫٥٤٤
٥٫٥٣٨٫٧٨٧
٣٣٫٢٥٦٫٢٧٠

ا ﻤﻮع

اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

٢٠٢٠
١٨٫٠٢٦٫٣٦٣
١٥٫٢٢٩٫٩٠٧
٣٣٫٢٥٦٫٢٧٠

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻣﻜﻮن ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ

١٤

ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب اﻷﺻﻴﻞ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻔﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
)ﲨﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟغ ﻟﺮ ﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﲑ ذﻟﻚ(
-١٤

ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ٢٠١٩
 -٣ﻗﻄﺎع اﻷﺛﻮاب:
اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻹﲤﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ

ﻣﻌﺪل اﳋﺴﺎرة اﳌﺘﻮﻗﻊ

إﲨﺎﱄ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ

ﻣﺘﺪاول
ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٠ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٠ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٩٠ﻳﻮﻣﺎ
عﻤﻼء ﻣﺘﻌﺜﺮﻳﻦ وأﺧﺮى ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ عﺎﻣﲔ

٪٠٫٤٧
٪٠٫٥٦
٪٠٫٧٣
٪٢٦٫٣٨ - ٪١٫٠١

٢٥٫٤١٦٫٧٩٥
٢٧٫٠٥٩٫٩٨٦
١١٫٧٦٧٫٧٧٩
٦٧٫٨٨١٫٧٤٣

١١٩٫١٠٣
١٥٢٫٤٠٠
٨٥٫٣٧١
٣٫٧٠٠٫٩١٢

٪١٠٠ - ٪٦٦٫٣٤

١١٫٤٥٢٫٦٨٣
١٤٣٫٥٧٨٫٩٨٦

٩٫١٢٩٫٣٨٨
١٣٫١٨٧٫١٧٤

 -٤ﻗﻄﺎع اﻷﻗﻤﺸﺔ:
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ

ﻣﻌﺪل اﳋﺴﺎرة اﳌﺘﻮﻗﻊ

إﲨﺎﱄ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ

ﻣﺘﺪاول
ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٠ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٠ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٩٠ﻳﻮﻣﺎ
عﻤﻼء ﻣﺘﻌﺜﺮﻳﻦ وأﺧﺮى ﻣﺘأﺧﺮة اﻟﺴﺪاد
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ عﺎﻣﲔ

٪١٫٤٤
٪١٫٦٩
٪١٫٨٥
٪٢٦٫٢٧ - ٪٢٫١٥

١٫٦٥٢٫٦٩٥
١٫٣١٨٫٥٤٠
٢٫٤٤٨٫٣٦٩
١٠٫٥٠٠٫٠٠٠

٢٣٫٧٦٨
٢٢٫٢٣٠
٤٥٫٣٦١
٩٥٧٫٩٨٩

٪١٠٠ - ٪٦٦٫٤٠

٤٫١٣٢٫٥٥٦
٢٠٫٠٥٢٫١٦٠
١٦٣٫٦٣١٫١٤٦

٣٫٧٨٩٫٨٤١
٤٫٨٣٩٫١٨٩
١٨٫٠٢٦٫٣٦٣

ا ﻤﻮع

اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

إن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﳔﻔﺎض ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ وﳐﺼﺺ اﻹﳔﻔﺎض ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرﺻﺪة اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﰲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠
اﶈﻤﻞ ﻟﻠﻔﱰة
ّ
ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠

١٨٫٠٢٦٫٣٦٣
١٥٫٢٢٩٫٩٠٧
٣٣٫٢٥٦٫٢٧٠

١٥

دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ
٢٫١٧٤٫٧٣٦
٢٫١٧٤٫٧٣٦

ا ﻤﻮع
٢٠٫٢٠١٫٠٩٩
١٥٫٢٢٩٫٩٠٧
٣٥٫٤٣١٫٠٠٦

ﺷﺮﻛﺔ ﺛﻮب اﻷﺻﻴﻞ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ
ﻟﻔﱰة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
)ﲨﻴﻊ اﳌﺒﺎﻟغ ﻟﺮ ﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻏﲑ ذﻟﻚ(
-١٤

ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
إﺧﺘﺒﺎر اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻈﺮوف اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰱ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ ٢٠٢٠
اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻟﺮ ل اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳋﺴﺎﺋﺮ اﻹﳔﻔﺎض ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ
عﻨﺪ اﻟﺰ دة ﰲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻈﺮوف اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٪ ١٠
عﻨﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻈﺮوف اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٪ ١٠

-١٥

٣٣٫٢٥٦٫٢٧٠
٣٣٫٤٠٩٫٥١٥
٣٣٫١٠٣٫٠٢٥

أﺣﺪاث ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
ﻧﻈﺮاً ﻹﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮ ء اﻟﻔﲑوﺳﻲ )ﻛﻮﻓﻴﺪ  (١٩ -عﻠﻰ ﻧﻄﺎق عﺎﳌﻲ ﻣﻊ ﺑﺪا ت عﺎم  ،٢٠٢٠ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻄﻠﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻹﺟﺘﻤﺎعﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﺪ ﴰﻠﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬا اﻟﻮ ء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺗﻌﺘﱪ ا ﻤﻮعﺔ أن ﺗﻔﺸﻲ ﻫﺬا اﻟﻮ ء واﻵ ر اﻟﻨﺎﲡﺔ عﻨﻪ ﻻﻳﺴﺘﺪعﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ
 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ .٢٠٢٠ﺗﻮاﺻﻞ اﻹدارة ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻷﻳﺔ ﺛﲑات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﲡﺔ عﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬا اﻟﻮ ء وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﺒﻴﻌﺎت.

-١٦

أﺣﺪاث ﻻﺣﻘﺔ
ﺗﺮى اﻹدارة أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺣﺪاث ﻻﺣﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻨﺬ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٢٠٢٠وﺣﱴ رﻳﺦ أعﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة
اﻷوﻟﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي عﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺣﺪ اﻷوﱄ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮعﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة
اﻷوﻟﻴﺔ.

-١٧

اعﺘﻤﺎد ﳎﻠﺲ اﻹدارة
اعﺘﻤﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة اﳌﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٨ﺻﻔﺮ ١٤٤٢ﻫـ )اﳌﻮاﻓﻖ  ١٥أﻛﺘﻮﺑﺮ
.(٢٠٢٠

١٦

