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سررررررتتمتر  30إ ارة الشررررررركة الميررررررتندات والتياألات التحليلية والتفصرررررريلية المللدة لرصرررررريد النقدكة بالصررررررندوق  ي لم تتوا ر لدى  .2
م بةد تارلخ 2019سررررررررررةو ي   )واع األلذ  ى اَ تبار أأله تم تةيينا لمراجةة سررررررررررنة المقارألة  رلال 69 058م البالغ 2020

رلال سررةو ي     ولم  85 931م 2019 كيررمتر  31  يرصرريده  ال ر  وبالتالي لم ألتم ن ان حضررور جر  الصررندوق البالغ
 ألتم ن ان الليام بلجراءات بديلة للتحقز ان صحة ووجو  واكتمال اةااالت وأرصدة النقدكة بالصندوق.

م البالغ 2020 ستتمتر 30لم تتوا ر لدى إ ارة الشركة الميتندات والتياألات التحليلية والتفصيلية المللدة لرصيد المخزون  ي  .3
م بةد تارلخ ال ر  نبالتالي لم 2019رلال سرررررررررةو ي )واع األلذ  ى اَ تبار أأله تم تةيينا لمراجةة سرررررررررنة المقارألة  20 653

م   كما أأله لم يتم اوا اتنا بمحاضر ال ر  وكشوف التقييم وبلاقات 2019 كيمتر  31ألتم ن ان حضور جر  المخزون  ي 
رلال سررررررررررةو ي     واع األلذ  ي اإل تبار ااور  بفقرة  3 760 925م البالغ 2019 كيررررررررررمتر  31الصررررررررررنف للمخزون  ي 

     لم ألتم ن ان الليام بلجراءات بديلة للتحقز ان صررررررررررررررحة ووجو  واكتمال اةااالت وأرصررررررررررررررردة المخزون 1التحفظ رقم )
 والمةااالت والحيابات ذات الةالقة.

ليلية والتفصررريلية المللدة ألرصررردة الحيرررابات ال ارلة لدى التنوك وكذلك تتوا ر لدى إ ارة الشرررركة الميرررتندات والتياألات التحلم  .4
م والبالغ أرصرررردتهما المدينة والدائنة و قا( لد اتر الشررررركة  ي ذات التارلخ  لى التوالي اتلغ 2020 سررررتتمتر  30القرو   ي 

رلال سةو ي   )واع األلذ  ى اَ تبار أأله لم يتم اوا اتنا بالمصا قات  32 685 686رلال سةو ي و اتلغ  202 2 145
م و التى 2019 كيررررمتر  31التنكية وبةض كشرررروف الحيرررراا ألرصرررردة الحيررررابات ال ارلة لدى التنوك وكذلك القرو   ي 

سرررررةو ي . واع  رلال 32 685 686رلال سرررررةو ي و اتلغ  378 723بلغت أرصررررردتهما المدينة والدائنة  لى التوالي اتلغ 
   لم ألتم ن ان الليررام بررلجراءات بررديلررة للتحقز ان صررررررررررررررحررة ووجو  واكتمررال 1األلررذ  ي اإل تبررار ارراور  بفقرة التحفظ رقم )

 اةااالت وأرصدة التنوك والقرو .
ا( لم م ) وأكضرررر2020 سررررتتمتر  30لم يتم اوا اتنا بدراسررررة أثر الهتو   ي  يمة المباألي الميرررر لة  لى أراضرررري )المزارع   ي  .5

م: اتلغ 2019رلررال سررررررررررررررةو ي   ) 16 390 466م   والبررالغ  يمتهررا الررد ترلررة اتلغ 2019 كيررررررررررررررمتر  31ألوا ى بهررا  ي 
رلال سرررةو ي . ألتي ة لوجو  الرررررات  لى الهتو   ي  يمتها   واع األلذ  ي اإل تبار ااور  بفقرة التحفظ  16 881 714
 بديلة لتحديد ضرورة تةدي  صا ي الليمة اإلستر ا كة لها.      لم ألتم ن ان الليام بلجراءات 1رقم )

أساس اإلمتناع عن إبداء اإلستنتاج:
1. لم تتوا ر لدى إ ارة الشررركة الميررتندات المالية واليرر الت المحاسررتية والتياألات التحليلية والتفصرريلية المللدة لليررنوات والفترات 
المالية اليابقة لتارلخ 1 يناير 2019م  ولذلك لم ألتم ن ان اراجةة األرصدة اإل تتاحية كما  ي 1 يناير 2019م ولم ألتم ن 
ان التحقز ان صررررررررررررررحة  ذه األرصرررررررررررررردة المرحلة  ي 1 يناير 2020م   واع األلذ  ى اَ تبار اا ور  بتقرلرألا  ن القوائم 
المالية للشرررررركة  ى 31 كيرررررمتر 2019م والذى تضرررررمن ااتنا نا  ن ابداء الرأى ألاور  ديدة   ى اةهم بنو  القوائم المالية 
تتةلز بتو ير أ لرة المراجةررة الكررانيررة لنررا امررا ا تتر قيررد كتير  لى أللرراق  ملنررا وكرذلرك تتةلز بةرردم تلتيز اتللبررات الةر  
واإل صرررررراي والليا  المنصررررررول  ليها  ي المةايير الدولية للتقارلر المالية المةتمدة  ي المملكة الةربية اليررررررةو كة والمةايير 
واإلصرردارات األلرى المةتمدة ان الهي ة اليررةو كة للمراجةين والمحاسررتين ) ضررال( الرجوع لتقرلرألا  لى القوائم المالية كما  ي 
31  كيررمتر 2019م  وبناء(  ليه  لم ألكن قا رلن  لى تحديد اا إذا كاألت  ناك ضرررورة إلجراء أكة تةديالت  لى اَرصرردة

اإل تتاحية للشركة  وبالتالي أي أثر قد ك ون  لى المةااالت لالل الفترة واَرصدة كما  ي 30 ستتمتر  2020م.



: )تتمة( الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
إن سرررررر   الممتلكات واألَت والمةدات الذي تم اوا اتنا به َيو ر التياألات الكانية لبةض الممتلكات ذات الليم ال و رلة ان  .6

سرررررتتمتر  30البالغ صرررررا ي تكلفتهما الد ترلة  لى التوالي  ي الت هيزات    –ألاحية التكلفة الد ترلة أو تارلخ الشرررررراء) المباألي 
سررررةو ي   كما لم تقم إ ارة الشررررركة بال ر  الفةلي  رلال 2 502 122  واتلغ  رلال سررررةو ي 19 694 993اتلغ م 2020

ع األلذ  ي اإل تبار   وا المالية الحالية الفترةللممتلكات واََت والمةدات لالل اليرررررنوات المالية اليرررررابقة وكذلك  ي ألهاكة 
 ي ذات      لم ألتم ن ان الليام بلجراءات بديلة للتحقز ان صحة ووجو  وإكتمال تلك الممتلكات 1ااور  بفقرة التحفظ رقم )

 .التارلخ وابالغ اَ الك الخاصة بهما
ةو ي عبارة  ن اةااالت تم تيررررولتها رلال سرررر 22 286 012تلغ م ا2020 سررررتتمتر  30تتضررررمن الخيررررائر المتراكمة  ى  .7

م ولم تقدم لنا الميررتندات المللدة الكانية  ى حينه ) ضررال( 2019 لى قائمة الربح أو الخيررارة والدل  الشرراا  افلر  ى  ام 
ضرررررمن قيرررررم أسرررررا    26ورقم )  9  ورقم )8م }تحفظ رقم )2019 كيرررررمتر  31  يالرجوع لتقرلرألا  لى القوائم المالية كما 

تناع  ن إبداء الرأي{ لمةر ة تفاصرررري  المتلغ وأسررررباا التحفظ    ولم ألتم ن ان الليام باجراءات بديلة للتحقز ان اكتمال اإلا
 وصحة رصيد الخيائر المتراكمة.

) أكضررا(  م2020 سررتتمتر  30 ي )بند اسررتثمارات  ى رررركات ةايلة  اوا اتنا بالقوائم المالية للشررركات الميررتثمر  يها لم يتم  .8
رلال  920 258  والبالغ رصرررررررررريد ا  ي ذات التارلخ اتلغ م  2019 كيررررررررررمتر  31ألوا ى بتلك القوائم والمصررررررررررا قات  ي  لم

اع األلذ .   ائن   حيث تخلت ليررائر  ذه اَسررتثمارات تكلفة اَسررتثمار)رلال سررةو ي  . 920 258م: 2019) سررةو ي
لتحقز ان صررررررررررررررحرة تقييم ووجو  الليرام بلجراءات اراجةرة بديلرة لولم ألتم ن ان     1 ي اإل تبرار ااور  بفقرة التحفظ رقم )

 وإكتمال رصيد تلك اإلستثمارات والمةااالت والحيابات ذات الةالقة.
سررتتمتر  30 ي الذام المدينة الت ارلة  تتوا ر لدى إ ارة الشررركة الميررتندات والتياألات التحليلية والتفصرريلية المللدة ألرصرردةلم  .9

رلال  26 517اتلغ بالصررررررا ي والبالغ  يمتها الد ترلة  م  2019 كيررررررمتر  31) أكضررررررا( لم ألوا ى بالمصررررررا قات  ي  م2020
م ) أكضررررا( لم ألوا ى 2020 سررررتتمتر  30 ي  بدراسررررة اخصررررص الخيررررائر اإلئتماألية المتوقةة   وكذلك لم يتم اوا اتناسررررةو ي

وبلغ رصيد المخصص  اتوقفة ان  دة سنوات تلك الذامحيث اةهم ارصدة  م   2019 كيمتر  31بدراسة المخصص  ي 
  اع األلذ  ي  رلال سرررررةو ي   13 190 471م: 2019) رلال سرررررةو ي 13 190 471م اتلغ 2020 سرررررتتمتر  30 ي 

  ذه وتقييم ان صررررررررررررررحة ووجو  وإكتمال ولم ألتم ن ان الليام بلجراءات بديلة للتحقز . 1اإل تبار ااور  بفقرة التحفظ رقم )
والمةااالت والحيرررابات  اا إذا كاألت  ناك ضررررورة إلجراء أكة تةديالت  لى أرصررردة الذام المدينة الت ارلة وتحديد األرصررردة

 .ذات الةالقة



: )تتمة( الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
لم تتوا ر لدى إ ارة الشرررركة الميرررتندات والتياألات التحليلية والتفصررريلية المللدة ألرصررردة الميرررتحز  لى األيراف ذات الةالقة  .10

   رلال سررةو ي 83 185 915م : 2019رلال سررةو ي ) 83 142 428م  والبالغ رصرريد ا اتلغ 2020 سررتتمتر  30 ي 
م و م كال( ان رررررركة أسررررواق 2019 كيررررمتر  31)أكضررررا( لم يتم اوا اتنا بالمصررررا قة  لى أرصرررردة بةض  ذه األيراف  ي   

 60 958 343 غ لى التوالي اتل م2020 سررتتمتر  30 ي   ثمار ووسررمي ورررركة ثمار اللاةجة والبالغ أرصرردتهما المدينة
     رلال سرررررررةو ي و اتلغ  61 001 830م :  لى التوالي اتلغ 2019رلال سرررررررةو ي }  3 920 195رلال سرررررررةو ي و اتلغ 

رلال سرررةو ي{     كما األه لم يتم اوا اتنا بدراسرررة اخصرررص الخيرررائر اإلئتماألية المتوقةة ألرصررردة الميرررتحز   3 920 195
رلال سررررررررررةو ي   ) أكضررررررررررا( لم ألوا ى بدراسررررررررررة  3 920 195م والبالغ 2020 سررررررررررتتمتر  30 لى األيراف ذات الةالقة  ي 

األلذ  ي اإل تبار ااور  بفقرة التحفظ رقم  رلال سررررةو ى   واع 3 920 195م والبالغ 2019 كيررررمتر  31المخصررررص  ي 
     لم ألتم ن ان الليام بلجراءات بديلة للتحقز ان صررررررررررررررحة ووجو  وإكتمال  ذه األرصرررررررررررررردة و تحديد اا إذا كاألت  ناك 1)

 ضرورة إلجراء أكة تةديالت  لى أرصدة الميتحز  لى أيراف ذات  القة والمةااالت والحيابات ذات الةالقة.
وكذلك لم ألوا ى بالمصا قات التنكية )  م2020 ستتمتر  30 ي  اتنا بالميتندات المللدة لت اين للابات الضمانلم يتم اوا  .11

ي  الخاصة  570 000م : اتلغ 2019سةو ي ) رلال 570 000اتلغ م   والبالغ رصيد ا المدين 2019 كيمتر  31بها 
 .  ولم ألتم ن ان الليام بلجراءات بديلة للتحقز ان صررحة 1رقم ). اع األلذ  ي اإل تبار ااور  بفقرة التحفظ رلال سررةو ي 

 ووجو  وإكتمال  ذا الرصيد.
سرررررتتمتر  30لرصررررريد   ةة اقداة ألحد المور ين  ي لم تتوا ر لدى إ ارة الشرررررركة الميرررررتندات والتياألات التحليلية والتفصررررريلية  .12

 رلال سررررررررررةو ي 11 302 209متلغ ب د ا المدينم   والبالغ رصرررررررررري2019 كيررررررررررمتر  31)أكضررررررررررا( لم ألوا ى بها  ي  م2020
ولم اليررابقة )  خصررص ب اا  الرصرريد لالل اليررنةوقاات الشررركة بتكولن ا رلال سررةو ي  11 302 209م : اتلغ 2019)

قام  ذا المور  بر ع     قد13رقم )  وباإلررررارة إلى ااور  باإلكضررراي م   2019 كيرررمتر  31 ي  ألوا ى ب سرررح احتيرررابه كما
رلال سةو ي تتمث   ي  يمة ايتحقات تورلدات لالل  ترات  44 398 774قضية  لى الشركة يد ي  يها بالملالبة بمتلغ 

  اع  دم وجو  رصيد ايتحز اثتت لهذا   ذا وقد صدر ح م ألهائي لصالح المور  بالمتلغ الملالب به  سابقة و قا( لد واه 
لتحقز لم ألتم ن ان الليام بلجراءات بديلة ل     1اع األلذ  ي اإل تبار ااور  بفقرة التحفظ رقم )و ت   المور   ن تلك الفترا

د ةات المقداة ان صحة ووجو  وإكتمال  ذا الرصيد و تحديد اا إذا كاألت  ناك ضرورة إلجراء أكة تةديالت  لى أرصدة ال
 .اليابقة الحالية والقوائم المالية للينوات للينة وأثر ا  لى المةااالت والحيابات ذات الةالقة بالقوائم المالية  للمور ين



: )تتمة( الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 

سرررتتمتر  30لم تتوا ر لدى إ ارة الشرررركة الميرررتندات والتياألات التحليلية والتفصررريلية المللدة ألرصررردة الذام الدائنة الت ارلة  ي  .13
رلال سررةو ي  22 397 704رصرريد ا م   والبالغ 2019 كيررمتر  31بها وكذلك بالمصررا قات  ي  ألوافم )أكضررا( لم 2020

 . ولم ألتم ن ان 1رلال سررررررررررررررةو ي    اع األلذ  ي اإل تبار ااور  بفقرة التحفظ رقم ) 22 407 293م : اتلغ 2019  )
ذا كاألت  ناك ضرورة إلجراء أكة تةديالت اا إ وتحديدالليام بلجراءات بديلة للتحقز ان صحة ووجو  وإكتمال  ذه األرصدة 
  لى أرصدة الذام الدائنة الت ارلة والمةااالت والحيابات ذات الةالقة.

رلال سررررررةو ي بالحيرررررراا التنكي للشررررررركة  468 141لم كقم التنك بليداع اتلغ  اسررررررتا ا( الى المةلواات التي و رتها لنا اَ ارة .14
م    وبمتابةة 2019والذي يتمث   ي إجمالي  مليات اتيةات تمت بواسرررلة ألقا  بيع لصرررالح الشرررركة لالل اليرررنة اليرررابقة 

الشركة بتي ي  ذلك الرصيد ضمن الفترة الالحقة تتين لنا األه حتى تارلخه لم يتم تي يلها بالحياا التنكي للشركة   وقاات 
رلال سرررررررررةو ي    ولم ألتم ن ان الليام  468 141م: اتلغ  2019م )2020 سرررررررررتتمتر  30األرصررررررررردة المدينة افلرى  ي 

 بلجراءات بديلة للتحقز ان صحة ووجو  وإكتمال  ذا الرصيد.
          اتلغم: 2019رلررال سررررررررررررررةو ي ) 5 077 113م اتلغ 2020 سررررررررررررررتتمتر  30تتضررررررررررررررمن األرصررررررررررررررردة المرردينررة افلرى  ي  .15

إل ا ة الشرررركة   ي  يام المح مة  التنفيذ بالرلا  والمتمث  )و قا(  رلال سرررةو ي  ايررر   تحت حيررراا اح مة 4 950 161
بالح ز  لى الحيررابات التنكية للشررركة وسررحب ابالغ اتةلقة بتنفيذ أح ام قضررائية  لى الشررركة. ولم يتم اوا اتنا بالميررتندات 

انية المللدة لذلك. ولم تقم الشرررركة بتكولن المخصرررصرررات الالةاة لمقابلة  ذه القضررراكا أو إثبات الخيرررائر النات ه  ن تلك الك
القضرررررررررررررراكا  ولم ألتم ن ان الليام بلجراءات بديلة للتحقز ان صررررررررررررررحة ووجو  وإكتمال  ذا الرصرررررررررررررريد وأثره  لى المةااالت 

 الحالية والقوائم المالية للينوات اليابقة. للفترةبالقوائم المالية  والحيابات ذات الةالقة
 30لم تتوا ر لدى إ ارة الشرررركة الميرررتندات والتياألات التحليلية والتفصررريلية المللدة لرصررريد الميرررتحز أليراف ذات  القة  ي  .16

بالغ م   وال2019 كيررررررمتر  31م  ي 2019 كيررررررمتر  31م )أكضررررررا( لم ألوا ى بها وكذلك بالمصررررررا قات  ي 2020 سررررررتتمتر 
رلال سررررررةو ي    ولم ألتم ن ان الليام بلجراءات بديلة  868 528اتلغ م: 2019رلال سررررررةو ي )  032 1 168رصرررررريد ا 

للتحقز ان صحة ووجو  وإكتمال  ذا الرصيد و تحديد اا إذا كاألت  ناك ضرورة إلجراء أكة تةديالت  لى رصيد الميتحز 
 قة.أليراف ذات  القة والمةااالت والحيابات ذات الةال

 ي  المللدة لتند الميرررتحقات واألرصررردة الدائنة افلرى لم تتوا ر لدى إ ارة الشرررركة الميرررتندات والتياألات التحليلية والتفصررريلية   .17
       رلال سررررررررةو ي 10 034 878البالغ رصرررررررريد ا  م   2019 كيررررررررمتر  31بها  ي  ألوافم )أكضررررررررا( لم 2020 سررررررررتتمتر  30
 .  ولم ألتم ن ان الليام 1. اع األلذ  ي اإل تبار ااور  بفقرة التحفظ رقم )رلال سرررررررررررةو ي  7 478 058اتلغ م: 2019) 

 بلجراءات بديلة للتحقز ان صحة ووجو  وإكتمال  ذا الرصيد.



)تتمة(: الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
لم تقم إ ارة الشرررررررررركة بل دا  تقييم إكتواري تقديري لمنا ع الموصفين الخاصرررررررررة بمزاكا ألهاكة الخداة لليرررررررررنة المالية المنتهية  ي .18

م و قا( للمةايير الدولية إل دا  التقارلر المالية  )تم تيرررررر ي  اخصررررررص ألهاكة الخداة لليررررررنوات المالية 2020 سررررررتتمتر  30 
بالميررررررتندات المللدة إلحتيرررررراا اخصررررررص ألهاكة الخداة  ألوافاليررررررابقة أكضررررررا(  ون اَسررررررتةاألة بختير اكتواري    كما أأله لم 

. وبالتالي  لألنا غير قا رلن  لى رلال سررررةو ي 2 478 459غ م اتل2020 سررررتتمتر 30والبالغ  ي  الميرررر   بد اتر الشررررركة
تنفيذ اإلجراءات التي ألرا ا ضرررررررررورلة للتحقز ان صررررررررحة المبالغ التي ت ثرت بها القوائم المالية بناء  لى ذلك. وتحديد اا إذا 

 ا  لى المةااالت كاألت  ناك ضرررررررررررررررورة إلجراء أكة تةديالت  لى أرصررررررررررررررردة إلتزااات انا ع الموصفين لنهاكة الخداة وأثر 
 والحيابات ذات الةالقة بالقوائم المالية للينة الحالية والقوائم المالية للينوات اليابقة.

م )أكضرررررررررا( لم ألوا ى  ي2020 سرررررررررتتمتر 30لم يتم اوا اتنا بالموقف الزكوي الحالي للشرررررررررركة اع الميرررررررررتندات المللدة له  ي  .19
رلال سرررررةو ي   12 438 576م: اتلغ  2019رلال سرررررةو ي )  12 438 576م    والبالغ رصررررريده 2019 كيرررررمتر  31 

م ) اكضرررا( لم يتم اوا اتنا ب سرررا  2020سرررتتمتر 30فترة المنتهية  ي للكما لم يتم اوا اتنا بدراسرررة إحتيررراا اخصرررص الزكاة 
م بلجراءات بديلة للتحقز ان صرررررررررحة ووجو  وإكتمال  ذا م     ولم ألتم ن ان الليا2019إحتيررررررررراا اخصرررررررررص الزكاة لةام 

الرصررريد وادى وجو  التزااات ةكولة احتملة وأثر ذلك  لى المةااالت والحيرررابات ذات الةالقة بالقوائم المالية لليرررنة الحالية 
 والقوائم المالية للينوات اليابقة.

م   2020ان  ام  الثالثلمللدة لتنو  قائمة الدل   ن الربع لم تتوا ر لدى إ ارة الشررررررررررررررركة التياألات التحليلية والتفصرررررررررررررريلية ا .20
م   واع األلذ  ي اإل تبار 2019ان  ام  الثالثم والربع 2020ان  ام  الثالثوالمفيرررررررررررررررة ألى األحرا ات  ااة بين الربع 

 بنو  قائمة الدل .     لم ألتم ن ان الليام بلجراءات بديلة للتحقز ان صحة وحدوث وإكتمال 1ااور  بفقرة التحفظ رقم )
لم تقم إ ارة الشررررررررررركة بمةال ة  قو  اإلك ار و قا( للمةايير الدولية إل دا  التقارلر المالية وبالتالي  لألنا غير قا رلن  لى تنفيذ  .21

اإلجراءات التي ألرا ا ضرررررررررررررررورلة للتحقز ان صررررررررررررررحة المبالغ التي ت ثرت بها القوائم المالية وبناء(  ليه  لم ألكن قا رلن  لى
 قو  اإلك ار والذي ك ب تلتيقه ان  –  16تحقز ان إلتزام الشرررررركة بتلتيز اتللبات المعيار الدولي للتقرلر المالي رقم )ال

 م نيما يتةلز بةقو  اإلك ار. 2019يناير  01



)تتمة(: الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
  15و)  13) أرقام اتاحتم إ دا   ذه القوائم المالية  لى أسرا  ان الشرركة انشر ة ايرتمرة  وباإلررارة إلى ااور  باإلكضر .22

حقة  قد توقفت الشرررررركة  ن ازاولة ألشرررررايها لالل الفترة الالاألولية الموجزة ان اإلكضررررراحات المتممة للقوائم المالية   16و )
لتارلخ القوائم المالية وكذلك  لول الشررررررررررررررركة  ي اقتري وإجراءات إ ا ة التنهيم المالي لها ووجو   د  كتير ان القضرررررررررررررراكا 

  المالية الكانية لتغلية تلك القضاكا واإللتزااات المالية المحتملة النات ة  نها ولم المر و ة  لى الشركة اع  دم وجو  الموار 
اكة اخصرررررررصرررررررات لمقابلة  ذه اَلتزااات المحتملة   واع األلذ  ي  م2019الفترة وكذلك لالل سرررررررنة تكون الشرررررررركة لالل 

ى جاألب أاور آلرى   إلى وجو  رررررررك جو ري      لأله تشررررررير  ذه الهروف واألحداث إل1اإل تبار ااور  بفقرة التحفظ رقم )
حول قدرة الشررركة  لى اإلسررتمرار  ي الميررتقت  المنهور كمنشرر ة ايررتمرة    وبناء(  ليه  لم ألكن قا رلن  لى تحديد اا يتةلز

لى األرصرردة بمدى االئمة إسررتخدام اإل ارة لمتدأ اإلسررتمرارلة  ي المحاسرربة  ند إ دا   ذه القوائم المالية   وادى ت ثير ذلك  
 والمبالغ المدرجة بالقوائم المالية  للينة الحالية.

اإلمتناع عن إبداء اإلستنتاج:
ألحن َ ألتدي أي اسررتنتاج بشرر ن القوائم المالية األولية الموجزة المر قة الخاصررة بالشررركة.  نهرا( أل مية األاور الموضررحة  ي 
القيررم الوار  أ اله بةنوان "أسررا  اَاتناع  ن إبداء اسررتنتاج"   لألنا لم ألتم ن ان تنفيذ اا ك في ان اإلجراءات لتو ير أسررا  

 م.2020 ستتمتر  30ذه القوائم المالية األولية الموجزة المر قة  ي إلبداء استنتاج  ن  حص  

لفت انتباه: 
ألو  أن أللفت اَألتباه لالكضررررراي رقررررم )14  ارررن اَكضررراحات المتممة للقوائم المالية الذي كشير الى أن الشركة تكتدت ليارة 
اقدار ا لالل الفترة المالية المنتهية  ي 30 سررررررررتتمتر  2020م بمتلغ 350 008 9 رلال سررررررررةو ي وليررررررررائر اتراكمة بمتلغ 
999 823 63 رلال سرررررةو ي  ي ذات التارلخ بنيررررربة 66.50% ان رأ  المال )وأكضرررررا حدث ذلك  ي ألهاكة  ام 2019م 
وتم اَرررررررررررررررارة اليه بلفت األتباه  ي تقر لرألا  لى القوائم المالية للشررررررررررررررركة  اما يتوجب اةه تنفيذا( للما ة رقم )150  ان ألهام 
الشررركات ان يتم   وة ال معية الةااة غير الةا كة لالجتماع لالل لميررة وأربةين يواا( ان تارلخ  لمه بالخيررائرر لتقرر إاا 
ةلا ة رأ  اال الشررررركة أو تخ يضرررره - و قا( ألح ام النهام - وذلك إلى الحد الذي تنخفض اةه أليرررربة الخيررررائر إلى اا  ون 
ألصرررررف رأ  المال المد وع  أو ح  الشرررررركة قت  األج  المحد   ي ألهااها األسرررررا   إَ أأله ألهرا( لدلول الشرررررركة  ي اقتري 
ئحته التنفيذكة  يتم إ فاء  وإجراءات إ ا ة التنهيم المالي وتلتيقا ( للما ة رقم )42  ان الفصررررررررررررررر  الرابع ان ألهام اإل ال  َو

الشركة ان تلتيز أح ام ألهام الشركات نيما كخص بلوغ ليائر المدين النيبة المحد ة  ي النهام. 



 
 
 

 

For the External auditor's opinion and basis for Disclaimer of conclusion 

for interim condensed of financial position as at 30 September 2020, 

please refer to detailed Reports and statements in Tadawul website later 

on.  
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