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 اإلمتناع عن إبداء الرأي
ثمار( ) شررررررر ة  –) الشررررررر ة الولنية للتلررررررو   ال راع  ثمار التنمية القابضررررررة لقد تعاقدنا على مراجعة القوائم المالية لشررررررر ة 

الربح أة الخلرررررار   ةقائمةم ئ 2020كةلرررررم ر  31ملررررراعمة ةرررررعوكةة( )الشرررررر ة( ئ ةالت  تشرررررمي قائمة المر   المال   ما    
ئ  النقدةة لللررنة المالية المنتةية    كلا التار   التد قات حقوق الملرراعميو ةقائمة    ةقائمة التغيراتاآلخر  ةالدخي الشررامي

 ئ بما    كلا ملخص لللياةات المحاة ية المةمة ةالتفليرات األخرى. ةاإلةضاحات المر قة مع القوائم المالية
    القوائم المالية المر قة للشررررر ة بلرررر ا أعمية األمور الموسررررحة    قلررررم أةررررال اإلمتنا  عو   دا  الرأي    ةلم ن دي رأةا  

لم نتمكو مو الحصررررررروا على ماةكف  مو أكلة المراجعة المناةررررررر ة لتو ير أةرررررررال لرأي المراجعة    تلا القوائم حيث تقر رنائ 
 المالية.

:الرأياإلمتناع عن إبداء أساس 
لم تتوا ر لدى  كار  الشررر ة الملررتندات المالية ةاللررمحت المحاةرر ية ةال يانات التحليلية ةالتفصرريلية الما د  لللررنوات ةالفترات  -1

م ةلم نتمكو 2019يناير  1مئ ةلذلا لم نتمكو مو مراجعة األرصد  اإل تتاحية  ما    2019يناير  1المالية اللابقة لتار   
م ئ ةمع األخذ  ى االعت ار ما ةرك  تقر رنا عو القوائم 2020يناير  1رصررررررررررررررد  المرحلة    مو التحق  مو صررررررررررررررحة عذ  األ

م ةالذى تضرررررمو امتناعنا عو ا دا  الرأى ألمور عديد    ى معوم  نوك القوائم المالية 2019كةلرررررم ر 31المالية للشرررررر ة  ى 
تتعل   تو ير أكلرة المراجعررة اليررانيررة لنررا ممررا اعت ر قيررد   ير على نلرراق عملنررا ة رذلرا تتعل  بعرردم تل ي  متلل ررات العر  

المعتمد     المملية العربية اللررررررعوكةة ةالمعايير  ةاإل صرررررراي ةالليال المنصررررررول عليةا    المعايير الدةلية للتقار ر المالية
ةاإلصرردارات األخرى المعتمد  مو الةي ة اللررعوكةة للمراجعيو ةالمحاةرر يو ) ضررح  الرجو  لتقر رنا على القوائم المالية  ما  ى 

عديحت على م( ئ ةبنا   عليه  لم نيو قاكر و على تحديد ما  كا  انت عناك سرررررررررررررررةر  إلجرا  أةة ت2019كةلررررررررررررررم ر  31
كةلرررم ر  31م ةاالرصرررد   ما    2020االرصرررد  اإل تتاحية للشرررر ةئ ةبالتال  أي أثر قد ةكوا على المعامحت خحا ةرررنة 

 م.2020



: )تتمة( الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
م ة قا  لمتلل ات اإل صرررررررررراي 2020كةلررررررررررم ر  31لم تقم  كار  الشررررررررررر ة باعداك القوائم المالية ةاالةضرررررررررراحات المتممة لةا     -2

 ةاإلصرردارات األخرى  ةالمعايير العربية اللررعوكةة المملية    المعتمد  المالية للتقار ر الدةلية لمعاييرالمنصررول عليةا    ا
اكراج  يتضرررررح مو القوائم المالية ةاالةضررررراحات المتممة لةا عدممو الةي ة اللرررررعوكةة للمراجعيو ةالمحاةررررر يوئ حيث  المعتمد 

 :الةامة ةعلى ة يي المثاا ما يل العديد مو االةضاحات التفصيلية 
 .فصيلية ل ند ممتليات ةاالت ةمعداتتللم يتم اال صاي عو المكونات ا -
 .لم يتم اال صاي عو مكونات اعمار الديوا الخاصة بالذمم المدينة التمار ة -
  نوك قائمة الربح أة الخلار  ةالدخي الشامي األخر.لم يتم اال صاي عو مكونات  -
 التعامحت التفصيلية مع األلراف كات عحقة.عو  بشكي  ا   لم يتم اال صاي -
 للقرة . ال يانات التفصيليةعو  لم يتم اال صاي -
 عو ال يانات التفصيلية لإللت امات المحتملة. لم يتم اال صاي -

) ةأةضا  لم  م2020كةلم ر 31    تم تعيينا  مراجع  حلابات بعد تار   المرك ةبالتال  لم نتمكو مو حضور جرك الخ  نة -3
 

  

 85 931م لغ : م 2019) ر اا ةعوكي. 191 670رصيدعا المديو م لغ ال الغ م( 2019كةلم ر  31نتمكو مو كلا 
ةلم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة  ديلة للتحق  مو صرررررحة ةةجوك ةا تماا معامحت ةأرصرررررد  النقدةة ئ  ر اا ةرررررعوكي (

 بالصندةق.
) ةأةضررا   م2020كةلررم ر 31    تم تعيينا  مراجع  حلررابات بعد تار   المرك ةبالتال  لم نتمكو مو حضررور جرك المخ ةا  -4

 31    ئ  ما لم يتم موا اتنا بمحاسر المرك ة شوف التقييم ةبلاقات الصنف م(2019كةلم ر  31لم نتمكو مو كلا    
ة  لغ رصرررريد  المديو ة قا  لد اتر الشررررر ة    كات التار   م( 2019كةلررررم ر  31) ةأةضررررا  لم نوا ى  ةا     م2020كةلررررم ر

مع األخذ    اإلعت ار ماةرك بفقر  التحفظ  ئ ر اا ةررعوكي (  3 760 925م لغ : م 2019)  ا ةررعوكير ا 20 653م لغ 
( ئ ةلم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة  ديلة للتحق  مو صررررررررررررررحة ةةجوك ةا تماا معامحت ةأرصررررررررررررررد  المخ ةا 1رقم )

 .ةالمعامحت ةالحلابات كات العحقة
)  م2020كةلم ر 31    لدى ال نوكالمار ة  حلاباتالرصد  ةبعض  شوف الحلاب ألالمصاكقات ال نيية بلم يتم موا اتنا  -5

ةت لغ االرصررررررررررد  الد تر ة ليي مو ال نوك المار ة المدينة ةالقرة  الدائنة  م(2019كةلررررررررررم ر  31ةأةضررررررررررا  لم نوا ى  ةا    
ة  ر اا ةرررعوكي 2 220 908م لغ   كات التار   على التوال  الملرررتحقة على الشرررر ة لصرررالح ال نوك ة قا  لد اتر الشرررر ة  

ر اا  378 723التوال  م لغ على أرصرررررررررررررردتةما المدينة ةالدائنة  :  لغتم 2019)ئ  ر اا ةررررررررررررررعوكي 32 685 686م لغ 
. ةلم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة  ديلة للتحق  مو صرررررررررحة ةةجوك ر اا ةرررررررررعوكي( 32 685 686ةرررررررررعوكي ة م لغ 

 .ةالقرة  اا معامحت ةأرصد  ال نوكةا تم



: )تتمة( الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
م ) ةأةضرررررا  لم 2020كةلرررررم ر  31لم يتم موا اتنا  دراةرررررة أثر الة وق    ايمة الم ان  الملرررررملة على أراسررررر  )الم ار (     -6

م: م لغ       2019ر رراا ةررررررررررررررعوكي ئ ) 16 225 522م ( ةال ررالغ ايمتةررا الررد تر ررة م لغ 2019كةلررررررررررررررم ر  31نوا ى  ةررا    
ةمع األخذ    اإلعت ار ماةرك بفقر  التحفظ  ئلى الة وق    ايمتةا ر اا ةرررعوكي(. نتيمة لوجوك ماشررررات ع 17 046 658
 تحديد سرةر  تعديي صا   الليمة اإلةتركاكةة لةا.( ئ   لم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة  ديلة ل1رقم )

 ا ةمي الممتليات ةاألالت ةالمعدات الذي تم موا اتنا به اليو ر ال يانات اليانية ل عض الممتليات كات الليم الموعر ة مو  -7
كةلم ر  31ال الغ صا   تيلفتةما الد تر ة على التوال     التمةي ات (  –ناحية التيلفة الد تر ة أة تار   الشرا ) الم ان  

ر اا ةعوكي ئ  ما لم تقم  كار  الشر ة بالمرك الفعل   2 427 086اا ةعوكي ئ ةم لغ ر  19 503 678م م لغ 2020
ةمع األخذ    اإلعت ار  ئ للممتليات ةاالالت ةالمعدات خحا اللنوات المالية اللابقة ة ذلا    نةاةة اللنة المالية الحالية

جعة  ديلة للتحق  مو صحة ةةجوك ةإ تماا تلا الممتليات ( ئ  لم نتمكو مو الليام باجرا ات مرا1ماةرك بفقر  التحفظ رقم )
 .   كات التار   ةم الغ االعحك الخاصة  ةما

ر اا ةعوكي ع ار  عو معامحت تم تلو تةا على  22 286 012م م لغ 2020كةلم ر  31تتضمو الخلائر المترا مة  ى  -8
تقدم لنا الملتندات الما د  اليانية  ى حينه ) ضح  الرجو    م ةلم2019قائمة الربح أة الخلار  ةالدخي الشامي اآلخر  ى عام 

(  سمو قلم أةال اإلمتنا  26( ةرقم )9( ةرقم )8م }تحفظ رقم )2019كةلم ر  31لتقر رنا على القوائم المالية  ما  ى 
 ديلة للتحق  مو ا تماا  عو   دا  الرأي{ لمعر ة تفاصيي الم لغ ةأة اب التحفظ( ئ ةلم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة

 ةصحة رصيد الخلائر المترا مة.
) أةضا  لم  م2020كةلم ر  31    ) ند اةتثمارات  ى شر ات زميلة(موا اتنا بالقوائم المالية للشر ات الملتثمر  يةا لم يتم  -9

 ر اا ةررعوكي 920 258  ةال الغ رصرريدعا    كات التار   م لغ م (2019كةلررم ر  31نوا ى  تلا القوائم ةالمصرراكقات    
.  ما لم نوا ى (كائو ئ حيث تخلت خلررررررررائر عذ  االةررررررررتثمارات تيلفة االةررررررررتثمار)ر اا ةررررررررعوكي (. 920 258م: 2019)

ةلم نتمكو مو ( ئ 1مع األخذ    اإلعت ار ماةرك بفقر  التحفظ رقم ) كات التار  .   بالمصررررررررراكقات على عذ  االةرررررررررتثمارات 
لتحق  مو صررررحة تقييم ةةجوك ةإ تماا رصرررريد تلا اإلةررررتثمارات ةالمعامحت ةالحلررررابات كات ل ةالليام باجرا ات مراجعة  ديل

 .العحقة



: )تتمة( الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
م ) أةضررررررررررررا  لم نوا ى  تلا 2020كةلررررررررررررم ر  31لم يتم موا اتنا بالمصرررررررررررراكقات على أرصررررررررررررد  الذمم المدينة التمار ة     -10

موا اتنا ر اا ةرررررررعوكيئ ة ذلا لم يتم  13 216 988م ( ةال الغ ايمتةا الد تر ة م لغ 2019كةلرررررررم ر  31المصررررررراكقات    
كةلم ر  31م ) أةضا  لم نوا ى  دراةة المخصص    2020كةلم ر  31 دراةة مخصص الخلائر اإلئتمانية المتوقعة    

م م لغ 2020كةلررررم ر  31م (  حيث معوم ارصررررد  تلا الذمم متوقفة مو عد  ةررررنوات ةبلغ رصرررريد المخصررررص    2019
كي ( ئ مع األخذ    اإلعت ار ماةرك بفقر  التحفظ رقم ر اا ةررررررعو  13 190 471م: 2019ر اا ةررررررعوكي ) 13 190 471

تحديد ما  كا  (. ةلم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة  ديلة للتحق  مو صررررررررررحة ةةجوك ةإ تماا ةتقييم عذ  األرصررررررررررد  ة1)
 .حقةعلى أرصد  الذمم المدينة التمار ة ةالمعامحت ةالحلابات كات الع انت عناك سرةر  إلجرا  أةة تعديحت 

م 2020كةلم ر  31لم يتم موا اتنا بالملتندات الما د  لتأميو خلابات الضماا  ةالمصاكقات ال نيية  الخاصة  ةا     -11
م : م لغ 2019ر اا ةرررررعوكي ) 570 000م ( ةال الغ رصررررريدعا المديو م لغ 2019كةلرررررم ر  31) أةضرررررا  لم نوا ى  ةا    

(.  ةلم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة 1ماةرك بفقر  التحفظ رقم ) ر اا ةررررررررررررررعوكي(. مع األخذ    اإلعت ار 570 000
 .مو صحة ةةجوك ةإ تماا عذا الرصيد للتحق   ديلة

ر اا  87 106 110م م لغ 2020كةلرررررررررم ر  31يو ل ند الملرررررررررتح  على األلراف كات العحقة     د لغ الرصررررررررريد الم -12
م ) أةضررررررا  لم نوا ى  تلا 2020كةلررررررم ر  31عذ  األلراف     ةررررررعوكي ئ ةلم يتم موا اتنا بالمصرررررراكقة على أرصررررررد  بعض

م ( ةعم  ح  مو شررررر ة أةررررواق ثمار ةةةررررم  ةشررررر ة ثمار اللازجة ةال الغ أرصرررردتةما 2019كةلررررم ر  31المصرررراكقات    
 م :2019ر اا ةررعوكي )   3 920 195ر اا ةررعوكي ة م لغ   60 648 343المدينة    كات التار   على التوال  م لغ 

ر اا ةررررررعوكي(  ئ  ما انه لم يتم موا اتنا  دراةررررررة   3 920 195ر اا ةررررررعوكي ة م لغ   61 001 830على التوال  م لغ 
م ةأ تفت 2020كةلرررررررم ر  31مخصرررررررص الخلرررررررائر اإلئتمانية المتوقعة ألرصرررررررد  الملرررررررتح  على األلراف كات العحقة    

ر اا  3 920 195بم لغ  م2019    ثمار اللازجةالشرررررر ة  قو  تيو و مخصرررررص بكامي الرصررررريد الملرررررتح  على شرررررر ة 
م ( ةمع األخذ    اإلعت ار ماةرك بفقر  التحفظ رقم 2019كةلرررم ر  31ئ ) أةضرررا  لم نوا ى  دراةرررة المخصرررص     ةرررعوكي

تحديد ما  كا  انت  للتحق  مو صرررررررررحة ةةجوك ةإ تماا عذ  األرصرررررررررد  ة  لم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة  ديلة ئ( 1)
 .على أرصد  الملتح  على ألراف كات عحقة ةالمعامحت ةالحلابات كات العحقةعناك سرةر  إلجرا  أةة تعديحت 



: )تتمة( الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
م )أةضررررا  لم نوا ى  ةا    2020كةلررررم ر  31لم يتم موا اتنا بالملررررتندات الما د  لرصرررريد ك عة مقدمة ألحد الموركيو     -13

ر اا  11 302 209م : م لغ 2019) ر اا ةرررعوكي 11 302 209م ( ةال الغ رصررريدعا المديو بم لغ 2019كةلرررم ر  31
ةررعوكي( ةقامت الشررر ة  تيو و مخصررص بكامي الرصرريد خحا اللررنة اللررابقة ) أةضررا  لم نوا ى بالملررتندات الما د  لةا    

(  قد قام عذا المورك  ر ع قضرررية على الشرررر ة يدع   يةا 19م ( ئ ةباإلشرررار   لى ماةرك باإلةضررراي رقم )2019كةلرررم ر  31
ر اا ةررررعوكي تتمثي    ايمة ملررررتحقات تور دات خحا  ترات ةررررابقة ة قا  لدعوا  ئ عذا ةقد  44 398 774بالملال ة بم لغ 

لفترات ئ صرررردر حكم نةائ  لصررررالح المورك بالم لغ الملالا به ئ مع عدم ةجوك رصرررريد ملررررتح  مث ت لةذا المورك عو تلا ا
للتحق  مو صرررحة ةةجوك   لم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة  ديلة ئ( 1ةمع األخذ    اإلعت ار ماةرك بفقر  التحفظ رقم )

على أرصررررد  الد عات المقدمة للموركيو ةأثرعا تحديد ما  كا  انت عناك سرررررةر  إلجرا  أةة تعديحت  ةإ تماا عذا الرصرررريد ة
 .كات العحقة بالقوائم المالية  لللنة الحالية ةالقوائم المالية لللنوات اللابقة على المعامحت ةالحلابات

 31م )أةضررررررا  لم نوا ى  ةا    2020كةلررررررم ر  31لم يتم موا اتنا بالمصرررررراكقات على أرصررررررد  الذمم الدائنة التمار ة     -14
ر اا ةررعوكي( ئ مع  22 407 293م : م لغ 2019ر اا ةررعوكي ئ ) 21 270 008م ( ةال الغ رصرريدعا  2019كةلررم ر 

(. ةلم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة  ديلة للتحق  مو صررررررررررررررحة ةةجوك 1األخذ    اإلعت ار ماةرك بفقر  التحفظ رقم )
على أرصد  الذمم الدائنة التمار ة ةالمعامحت تحديد ما  كا  انت عناك سرةر  إلجرا  أةة تعديحت  ةإ تماا عذ  األرصد  ة

 .كات العحقة ةالحلابات
ر اا ةرررررررعوكي بالحلررررررراب ال ني  للشرررررررر ة ةالذي يتمثي     جمال  عمليات م يعات  468 141لم ةقم ال نا بايدا  م لغ  -15

م  ئ ةبمتابعة الفتر  الححقة ت يو لنا انه حتى تار خه لم 2019تمت  واةرررلة نقاق  يع لصرررالح الشرررر ة خحا اللرررنة اللرررابقة 
كةلم ر  31لشر ة ئ ةقامت الشر ة  تلميي كلا الرصيد سمو األرصد  المدينة اآلخرى    يتم تلميلةا بالحلاب ال ني  ل

للتحق  مو صررررررررررررررحة  ةلم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة  ديلة ئر اا ةررررررررررررررعوكي(  468 141م: م لغ  2019م )2020
 .ةةجوك ةإ تماا عذا الرصيد

م: م لغ       2019ر اا ةررررررررررررعوكي )  4 039 199م م لغ 2020كةلررررررررررررم ر  31تتضررررررررررررمو األرصررررررررررررد  المدينة اآلخرى     -16
إل اك  الشرررر ة(    ايام المحكمة  ر اا ةرررعوكي( ملرررمي تحت حلررراب محكمة التنفيذ بالر ا  ةالمتمثي )ة قا   4 950 161

ات بالحم  على الحلررابات ال نيية للشررر ة ةةررحا م الغ متعلقة  تنفيذ أحكام قضررائية على الشررر ة. ةلم يتم موا اتنا بالملررتند
اليانية الما د  لذلا. ةلم تقم الشرررر ة  تيو و المخصرررصرررات الحزمة لمقا لة عذ  القضررراةا أة  ث ات الخلرررائر الناتمه عو تلا 

للتحق  مو صررررحة ةةجوك ةإ تماا عذا الرصرررريد ةأثر  على المعامحت  ةلم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة  ديلة ئالقضرررراةا
 .المالية لللنة الحالية ةالقوائم المالية لللنوات اللابقة ةالحلابات كات العحقة بالقوائم



)تتمة(: الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
 31)أةضرررا  لم نوا ى  ةا    م 2020كةلرررم ر  31لم يتم موا اتنا بالمصررراكقة على رصررريد الملرررتح  أللراف كات عحقة     -17

ئ ةمع األخذ  ى اإلعت ار ما ر اا ةعوكي(  868 528م: م لغ  2019ر اا ةعوكي )  1 167 168بم لغ  م (2019كةلم ر 
 نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة  ديلة للتحق  مو صرررررررررررررحة ةةجوك ةإ تماا عذا الرصررررررررررررريد ة  لمئ ( 1ةرك  ى  قر  التحفظ رقم )

على رصرررررريد الملررررررتح  أللراف كات عحقة ةالمعامحت ةالحلررررررابات كات تحديد ما  كا  انت عناك سرررررررةر  إلجرا  أةة تعديحت 
 .العحقة

)أةضا  لم نوا ى  ةا    م 2020كةلم ر  31م يتم موا اتنا بالملتندات الما د  ل ند الملتحقات ةاألرصد  الدائنة اآلخرى    ل -18
. مع ر اا ةرررررعوكي( 7 478 058م: م لغ  2019) ر اا ةرررررعوكي  11 837 275ال الغ رصررررريدعا   م (2019كةلرررررم ر  31

مو صرررررررررحة ةةجوك ةإ تماا  للتحق  ةلم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة  ديلة  (.1األخذ    اإلعت ار ماةرك بفقر  التحفظ رقم )
 .عذا الرصيد

 31المالية المنتةية     لللررررنةعداك تقييم   تواري تقديري لمنا ع الموظفيو الخاصررررة بم اةا نةاةة الخدمة تقم  كار  الشررررر ة بالم  -19
أةضررا  اللررابقة المالية  واتالماليةئ )تم تلررميي مخصررص نةاةة الخدمة لللررنة قا  للمعايير الدةلية إلعداك التقار ر  م2020كةلررم ر 

. ئ  ما أنه لم نوا ى بالملررتندات الما د  إلحتلرراب مخصررص نةاةة الخدمة الملررمي  د اتر الشررر ة كةا االةررتعانة بخ ير ا تواري(
صرررررررحة الم الغ الت  تأثرت  ةا القوائم المالية  نا   ةبالتال   اننا غير قاكر و على تنفيذ اإلجرا ات الت  نراعا سررررررررةر ة للتحق  مو

على أرصد   لت امات منا ع الموظفيو لنةاةة الخدمة ةأثرعا على تحديد ما  كا  انت عناك سرةر  إلجرا  أةة تعديحت ة على كلا. 
 .ابقةالمعامحت ةالحلابات كات العحقة بالقوائم المالية لللنة الحالية ةالقوائم المالية لللنوات الل

 31)أةضررررا  لم نوا ى    م 2020كةلررررم ر  31يتم موا اتنا بالموقف ال  وي الحال  للشررررر ة مع الملررررتندات الما د  له    لم  -20
 ما لم يتم  ر اا ةررعوكي( 12 438 576م: م لغ  2019) ر اا ةررعوكي  12 438 576ةال الغ رصرريد    م (2019كةلررم ر 

م ( ئ 2019م ) اةضا  لم يتم موا اتنا بأةال  حتلاب مخصص ال  ا  لعام 2020 موا اتنا  دراةة  حتلاب مخصص ال  ا  لعام
للتحق  مو صرررررررحة ةةجوك ةإ تماا عذا الرصررررررريد ةمدى ةجوك الت امات ز و ة محتملة  ةلم نتمكو مو الليام باجرا ات مراجعة  ديلة

 .لية ةالقوائم المالية لللنوات اللابقةةأثر كلا على المعامحت ةالحلابات كات العحقة بالقوائم المالية لللنة الحا
 م لغبم 2020خحا عام  مخ ةا سررمو مصرررة ات ال يع ةالتلررو   رةقات ألقفاا أرصررد  لم يتم موا اتنا بالملررتندات الما د   -21

نتمكو مو الليام باجرا ات  ( ئ  لم4( ةرقم )1ئ ةمع األخذ    اإلعت ار ماةرك بفقر  التحفظ رقم )ر اا ةرررررررررررررعوكي  3 740 271
 .مصرة ات ال يع ةالتلو  مراجعة  ديلة للتحق  مو صحة ةحدةث ةإ تماا 

ةبالتال   اننا غير قاكر و على تنفيذ  ة قا  للمعايير الدةلية إلعداك التقار ر الماليةلم تقم  كار  الشرررررررررررررر ة بمعالمة عقوك اإلةمار  -22
ةبنا   عليه  لم نيو قاكر و على التحق  مو صحة الم الغ الت  تأثرت  ةا القوائم المالية  اإلجرا ات الت  نراعا سرةر ة للتحق  مو

ينرراير  01عقوك اإلةمررار ةالررذي ةمررا تل يقرره مو  –( 16 لت ام الشرررررررررررررر ررة  تل ي  متلل ررات المييررار الرردةل  للتقر ر المررال  رقم )
  م نيما يتعل  بعقوك اإلةمار.2019



)تتمة(: الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
( 21ة )( 19) أرقام اتةباإلشار   لى ماةرك باإلةضاحتم  عداك عذ  القوائم المالية على أةال اا الشر ة منشأ  ملتمر ئ  -23

مو اإلةضرررررررراحات المتممة للقوائم المالية  قد توقفت الشررررررررر ة عو م اةلة نشررررررررالةا خحا الفتر  الححقة لتار   القوائم ( 22ة )
المر وعة على  المالية ة ذلا كخوا الشررررررررررررررر ة    مقتري ةإجرا ات  عاك  التنويم المال  لةا ةةجوك عدك   ير مو القضرررررررررررررراةا

الشررر ة مع عدم ةجوك الموارك المالية اليانية لتغلية تلا القضرراةا ةاإللت امات المالية المحتملة الناتمة عنةا ةلم تيوا الشررر ة 
م اةة مخصررررررصررررررات لمقا لة عذ  االلت امات المحتملة ئ ةمع األخذ    اإلعت ار 2019م ة ذلا ةررررررنة2020خحا عذ  اللررررررنة

( ئ  انه تشرررير عذ  الورةف ةاألحداث  لى جانا أمور ىخرى ئ  لى ةجوك شرررا جوعري حوا قدر  1قم )ماةرك بفقر  التحفظ ر 
يتعل  بمدى ةبنا   عليه  لم نيو قاكر و على تحديد ما  ئالشرررررر ة على اإلةرررررتمرار    الملرررررتق ي المنوور  منشرررررأ  ملرررررتمر   
اك عذ  القوائم المالية ئ ةمدى تأثير كلا على األرصرررررررررد  محئمة  ةرررررررررتخدام اإلكار  لم دأ اإلةرررررررررتمرار ة    المحاةررررررررر ة عند  عد

 .ةالم الغ المدرجة بالقوائم المالية  لللنة الحالية

لفت انتباه: 
نوك أا نلفت االنت ا  لحةضررررراي رقررررم )20( مرررو االةضررراحات المتممة للقوائم المالية الذي ةشير الى أا الشر ة تي دت خلار  
مقدارعا خحا اللرررررنة المالية المنتةية    31 كةلرررررم ر 2020م بم لغ 683 679 11 ر اا ةرررررعوكي ةخلرررررائر مترا مة بم لغ 
332 495 66 ر اا ةرررررعوكي    كات التار    نلررررر ة 66.50% مو رأل الماا )ةأةضرررررا حدث كلا  ى نةاةة عام 2019م 
ةتم االشررررررررررررررار  اليه  لفت انت ا   ى تقرر نا على القوائم المالية للشررررررررررررررر ة( مما يتوجا معه تنفيذا  للماك  رقم )150( مو نوام 
الشررر ات اا يتم كعو  المميية العامة غير العاكةة لحجتما  خحا خملررة ةأربعيو يوما  مو تار   علمه بالخلررائرق لتقرر  ما 
ز اك  رأل ماا الشررررر ة أة تخ يضرررره - ة قا  ألحكام النوام - ةكلا  لى الحد الذي تنخفض معه نلرررر ة الخلررررائر  لى ما كةا 
نصرررررف رأل الماا المد و ئ أة حي الشرررررر ة ق ي األجي المحدك    نوامةا األةرررررالئ  ال أنه نورا  لدخوا الشرررررر ة    مقتري 
ةإجرا ات  عاك  التنويم المال  ةتل يقا  للماك  رقم )42( مو الفصررررررررررررررري الرابع مو نوام اإل حل ةالئحته التنفيذةة  يتم  عفا  

الشر ة مو تل ي  أحكام نوام الشر ات نيما ةخص  لوغ خلائر المديو النل ة المحدك     النوام. 



 

 

 

 
 
 

 

 

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

financial position as at 31 December 2020, please refer to detailed 

Reports and statements in Tadawul website later on. 
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