
(ثيبر)اهشرنج اهوعٌيج هوخشويق اهزراعي 
شرنج يشبهيج شعوديج

اهييونج اهعرتيج اهشعوديج– اهريبط 
ى2011/3/31اهلوائى اهيبهيج األوهيج وخلرير اهيحبشة اهلبٌوٌي عويهب نيب في 



(ثيبر)اهشرنج اهوعٌيج هوخشويق اهزراعي 
شرنج يشبهيج شعوديج

اهييونج اهعرتيج اهشعوديج– اهريبط 

فهـــرس

ضفــحج

.خلرٖر اهيدبشة اهلبٌٌّٕ -     1
.م 2011/3/31قائمة المركز المالي األولية كما في -     2

.م2011/3/31قائمة الدخل األولية للفترة المنتهية في -     3

.م2011/3/31قائمة التدفقات النقدية األولية للفترة المنتهية في -     4

.م2011/3/31قائمة التغيرات في حقىق المساهمين األولية للفترة المنتهية في -     5

.م2011/3/31   اإليضاحات على القىائن المالية األولية كما في 6-7
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(ثيبر)اهشرنج اهوعٌيج هوخشويق اهزراعي 
شرنج يشبهيج شعوديج

اهييونج اهعرتيج اهشعوديج -   اهريبط 

(غير يراجعج)ى 2011/3/31كبئيج اهيرنز اهيبهي األوهيج نيب في 

ى2010/3/31ى2011/3/31
ريــــبل ريــــبل اهيوجوداح اهيخداوهج

6,040,273 1,360,406 اهٌلد تبهظٌدّق ّهدْ اهتٌّم
19,672,159 8,224,059 ظبفٕ اهيدًٌٖٖ

13,249,912 760,570 اهيخزًّ اهشوـٕ
3,674,632 3,674,633 ضرنج اهذيبر اهػبزجج- اػراف ذاح ؿالكج 

3,853,551 1,838,115 األرظدث اهيدٌٖج األخرْ
46,490,527 15,857,783 يجيّؽ اهيّجّداح اهيخداّهج

األضول اهغير يخداوهج
250,000 250,000 اشخذيبر فٕ ضرنبح ضلٖلج

7,750,728 2,599,507 اٌضبءاح خدح اهخٌفٖذ
30,136,021 34,111,257 ظبفٕ اهيّجّداح اهذبتخج  

5,886,378 5,974,994 ظبفٕ االظّل اهغٖر يويّشج ـ اهضِرث  
44,023,127 42,935,757 يجيّؽ االظّل اهغٖر يخداّهج

90,513,654 58,793,540 يجيوػ االضول 
اهيعووتبح اهيخداوهج

15,230,359 19,410,862 اهدائًٌّ
1,080,873 1,184,719 اهيظرّفبح اهيشخدلج 

5,898,144 5,698,144 اهزنبث اهضرؿٖج اهيشخدلج اهدفؾ
22,209,376 26,293,725 يجيّؽ اهيػوّتبح اهيخداّهج

اهخضوى اهغير يخداوهج
929,331 1,269,516 يخظط ينبفأث خرم اهخديج

929,331 1,269,516 يجيّؽ اهخظّى اهغٖر اهيخداّهج
حـلـوق اهيشبهييً

100,000,000 100,000,000 رأس اهيبل  
1,280,491 1,280,491 االدخٖبػٕ اهٌؼبيٕ

(33,905,544)(70,050,191)اهخشبئر اهيتلبث 
67,374,947 31,230,300 يجيّؽ ظبفٕ دلّق اهيشبُيًٖ

90,513,654 58,793,540 يجيوػ اهخضوى وضبفي حلوق اهيشبهييً
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ى2010/3/31فيى2011/3/31في
ريــــبل ريــــبل اهتيـــــــــــــبً

25,170,370 10,250,349 اهيتٖـــبح
(19,775,016)(8,690,457)خنوفج اهيتٖـبح
5,395,354 1,559,892 يجيل اهدخل

يضروفبح األعيبل اهرئيشيج
4,602,506 1,888,776 اهيظرّفبح اهخشّٖلٖج

1,784,725 967,390 اهيظرّفبح اإلدارٖج ّاهـيّيٖج
530,810 700,811 االشخِالنبح 

88,616 0 اهضِرث- االػفبءاح 
7,006,657 3,556,976 يجيّؽ يظرّفبح األؿيبل اهرئٖشٖج

(1,611,303)(1,997,085)يً اهٌضبػ اهرئٖشٕ (اهخشبئر)اهدخل 
0 24,000 االرتبح اهرأشيبهٖج
299,636 17,873 اإلٖراداح اهيخٌّؿج

(1,311,667)(1,955,212)اهفخرث كتل اهزنبث (خشبئر)ظبفٕ اهدخل 

200,000 0 يخظط اهزنبث اهضرؿٖج
(1,511,667)(1,955,212)هوفخرث اهدبهٖج (خشبئر)ظبفٕ اهدخل 

0.160.54يجيل دخل اهشِى اهـبدٔ
(0.15)(0.20)ظبفٕ خشبرث اهشِى اهـبدٔ

اهييونج اهعرتيج اهشعوديج -   اهريبط 
شرنج يشبهيج شعوديج

(ثيبر)اهشرنج اهوعٌيج هوخشويق اهزراعي 

(غير يراجعج)ى 2010/3/31كبئيج اهدخـل األوهيج هوفخرث اهيٌخهيج في 
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ى2010/3/31ى2011/3/31
ريــــبل ريــــبل اهخدفلبح اهٌلديج يً االٌشعج اهخشغيويج

(1,311,667)(1,955,212)ظبفٕ اهدخل كتل يخظط اهزنبث
530,810 700,811 االشخِالنبح
88,616 0 اػفبء اهضِرث

0 (277,478)يخظط خرم اهخديج
0 (24,000)رأشيبهٖج (ينبشة)خشبئر 

(692,241)(1,555,879)ظبفٕ اهدخل تـد اهخشّٖبح
اهخغيراح في اهيوجوداح واهيعووتبح اهيخداوهج

5,332,827 (191,992)اهٌلط فٕ اهيدًٌٖٖ  (اهزٖبدث)
3,122,236 88,879 اهٌلط فٕ اهيخزًّ (اهزٖبدث)
(237,593)(356,711)اهٌلط فٕ األرظدث اهيدٌٖج األخرْ (اهزٖبدث)

(7,367,811)1,896,611 فٕ اهدائًٌٖ (اهٌلط)اهزٖبدث 
63,485 (74,055)فٕ األرظدث  اهدائٌج األخرْ (اهٌلط)اهزٖبدث 

220,903 (193,147)ظبفٕ اهخدفلبح اهٌلدٖج يً األٌضػج اهخضغٖوٖج
اهخدفلبح اهٌلديج يً األٌشعج االشخثيبريج

(9,000)0 اشخذيبراح
(225,691)0 يضرّؿبح خدح اهخٌفٖذ

(498,952)(79,166)ضراء أظّل ذبتخج
0 24,000 اهيخدظل يً تٖؾ أظّل ذبتخج

(733,643)(55,166)ظبفٕ اهخدفلبح اهٌلدٖج يً األٌضػج االشخذيبرٖج
اهخدفلبح اهٌلديج يً األٌشعج اهخيويويج

0 (296,040)خشّٖبح شٌّاح شبتلج
0 (296,040)ظبفٕ اهخدفلبح اهٌلدٖج يً األٌضػج اهخيّٖوٖج

(512,740)(544,353)ظبفٕ اهخغٖراح اهٌلدٖج
6,553,013 1,904,759 اهٌلدٖج أّل اهيدث
6,040,273 1,360,406 اهٌلدٖج آخر اهيدث

(غير يراجعج)ى 2011/3/31كبئيج اهخدفلبح اهٌلديج األوهيج هوفخرث اهيٌخهيج في 

اهييونج اهعرتيج اهشعوديج -   اهريبط 
شرنج يشبهيج شعوديج

(ثيبر)اهشرنج اهوعٌيج هوخشويق اهزراعي 
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اهيجيوػاهخشبئر اهيخرانيجاالحخيبعي اهٌغبييراس اهيبل ى2010/3/31هوفخرث اهيٌخهيج في 
ريــــبل ريــــبل ريــــبل ريــــبل اهتيـــــــــــــبً

68,886,614 (32,393,877)1,280,491 100,000,000 ى2010/1/1دلّق اهيشبُيًٖ فٕ 
(1,511,667)(1,511,667)0 0 اهفخرث (خشبئر)ظبفٕ دخل 

67,374,947 (33,905,544)1,280,491 100,000,000 ى2010/3/31دلّق اهيشبُيًٖ فٕ 

اهيجيوػاهخشبئر اهيخرانيجاالحخيبعي اهٌغبييراس اهيبل ى2011/3/31هوفخرث اهيٌخهيج في 
ريــــبل ريــــبل ريــــبل ريــــبل اهتيـــــــــــــبً

33,481,551 (67,798,940)1,280,491 100,000,000 ى2011/1/1دلّق اهيشبُيًٖ فٕ 
(296,040)(296,040)0 0 خشّٖبح شٌّاح شبتلج

(1,955,212)(1,955,212)0 0 اهفخرث (خشبئر)ظبفٕ دخل 
31,230,300 (70,050,191)1,280,491 100,000,000 ى2011/3/31دلّق اهيشبُيًٖ فٕ 

(غير يراجعج)كبئيج اهخغيراح في حلوق اهيشبهييً اهيرحويج 

اهييونج اهعرتيج اهشعوديج -   اهريبط 
شرنج يشبهيج شعوديج

(ثيبر)اهشرنج اهوعٌيج هوخشويق اهزراعي 
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:اهخعريف تبهشرنج وفخرث اهحشبتبح -1
:اهخعريف تبهشرنج 1/1

–اهييونج اهـرتٖج اهشـّدٖج - اهرٖبع - ضرنج يشبُيج شـّدٖج –  "ثيبر" اهضرنج اهّػٌٖج هوخشّٖق اهزراؿٕ 
ى، ّخى خشجٖوِب 1987/11/9ُـ، اهيّافق 1408/5/18 تخبرٖخ 364خأششح تيّجة اهلرار اهّزارٔ ركى 

ُـ، ّٖخيذل ٌضبػِب فٕ يجبل 1408/5/17 تخبرٖخ 1010068222فٕ يدٌٖج اهرٖبع تبهشجل اهخجبرٔ تركى 
خشّٖق اهيٌخجبح اهزراؿٖج اهيدوٖج ّهّازيِب ّخجبرث اهجيوج ّاهخجزئج فٕ يّاد ّيشخوزيبح اهيٌخجبح اهزراؿٖج 

. ّخلدٖى اهخديبح فٕ يجبل اهخشّٖق ّاهظٖبٌج ّإدارث اهيضبرٖؾ اهزراؿٖج
 يوًّٖ رٖبل يدفّؽ تبهنبيل100ترأشيبل كدرٍ . ّاهضرنج ييوّنج تبهنبيل هيؤششبح ّأفراد شـّدًّٖ

. رٖبل هوشِى اهّادد10 يالًٖٖ شِى اهلٖيج االشيٖج هوشِى 10ّٖخيذل رأس اهيبل فٕ 

:فخرث اهحشبتبح 2/1
.ى2011/3/31ى ّدخٓ 2011/1/1إً اهلّائى اهيبهٖج األّهٖج خغػٕ اهفخرث اهيبهٖج يً 

: أهى اهشيبشبح اهيحبشتيج اهيختعج -2
:األشبس اهيحبشتي 1/2

خختؾ اهضرنج يتدأ اهخنوفج اهخبرٖخٖج فٕ خشجٖل أظّهِب ّخظّيِب يـخيدث ؿوٓ أشبس االشخدلبق فٕ خشجٖل 
.إٖراداخِب ّيظرّفبخِب يخخذث يً اهرٖبل اهشـّدٔ ّددث كٖبس ٌلدٔ هيـبيالخِب اهيبهٖج

:اهيوجوداح اهثبتخج واشخهالنبخهب 2/2
ٖخى اشخِالم اهيّجّداح اهذبتخج تػرٖلج اهلشػ اهذبتح ّذهم تغرع إُالم كٖيخِب اهدفخرٖج ّؿوٓ أشبس اهـير 

:-اإلٌخبجٕ اهيخّكؾ هِب تيّجة اهٌشة اهخبهٖج 
%25 - 7.5اهشٖبراح%3اهيتـبٌٕ ّاإلٌضبءاح

%25 - 2.5األذبد ّاهخرنٖتبح%4اٗتبر
%20أجِزث اهدبشة اٗهٕ%7.50اهذالجبح

%20 - 10اهـدد ّاألدّاح%12.50خجِٖزاح اهيـبرع
%20اٗالح ّاهيـداح 

ى2011/3/31اإليظبحبح عوى اهلوائى اهيبهيج األوهيج نيب في 

اهييونج اهعرتيج اهشعوديج– اهريبط 
شرنج يشبهيج شعوديج

(ثيبر)اهشرنج اهوعٌيج هوخشويق اهزراعي 
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:اهيخزوً اهشوعي 3/2
:ٖخى خلٖٖى اهتغبؿج تشـر اهخنوفج أّ اهشّق أِٖيب أكل ّخخددد اهخنوفج ؿوٓ أشبس 

  (األغٌبى واهعجول)األٌعبى: 
ّاهيلخٌٓ تلظد تٖـَ ؿوٓ أشبس خنوفج اهضراء   (األغٌبى ّاهـجّل)خدشة خنوفج اهيخزًّ يً األٌـبى 

.اهفـوٖج يغبًفب إهِٖب اهيظبرٖف اهيتبضرث األخرْ اهخٕ ٖخى إٌفبكِب ؿوٓ اهيخزًّ
  اهتظبعج تبهيعبرط واهيشخودعبح:

خدشة خنوفج اهتغبؿج ّفًلب هػرٖلج اهخجزئج، دٖد ٖخى جرد تغبؿج آخر اهيدث ّخلٖى تشـر اهتٖؾ ذى  
. ٖشختـد ُبيص اهرتخ

  يواد اهخعتئج واهخغويف واهيعتوعبح:
. خدشة خنوفج اهيّاد ّفًلب هػرٖلج اهيخّشػ اهيرجخ

  األدويج واألعالف:
. خدشة خنوفج األدّٖج ّاألؿالف ّفًلب هػرٖلج اهيخّشػ اهيرجخ

:خحليق اإليراداح 4/2
.ّأيب اإلٖراداح األخرْ فٖخى خشجٖوِب ؿً انخشبتِب. ٖخى خدلٖق اإلٖراداح ؿٌد خشوٖى اهتغبؿج إهٓ اهـيٖل

:يخضص ينبفأث خرم اهخديج 5/2
.ٖخى ادخشبة يخظط ينبفأث ٌِبٖج اهخديج دشة ٌؼبى اهـيل ّاهـيبل فٕ اهييونج اهـرتٖج اهشـّدٖج

:يخضص اهزنبث اهشرعيج 6/2
.ٖخى ادخشبة يخظط اهزنبث اهضرؿٖج شٌّٖب ّفلب هٌؼبى اهزنبث ّٖديل ؿوٓ اهشٌج اهيبهٖج غيً كبئيج اهدخل

:اهيعبيالح اهيبهيج 7/2
ٖخى خدّٖل كٖيج اهيـبيالح اهخٕ خخى تبهـيالح األجٌتٖج إهٓ اهرٖبالح اهشـّدٖج ّفًلب ألشـبر اهظرف اهشبئدث  

دًٖ إجراء اهيـبيالح نيب خدّل كٖيج اهيّجّداح ّاهيػوّتبح اهيشجوج تبهـيالح األجٌتٖج تخبرٖخ كبئيج  
اهيرنز اهيبهٕ إهٓ اهرٖبالح اهشـّدٖج ّفًلب ألشـبر اهظرف اهشبئدث فٕ ٌِبٖج اهـبى اهيبهٕ ّخدرر فرّكبح  

.اهخدّٖل غيً كبئيج اهدخل

:اهشهرث 8/2
.جبرٔ اؿبدث خلٖٖى اهضِرث خيبضٖب يؾ اهيـبٖٖر اهيٌِٖج

اركبى اهيلبرٌج 9/2
.خى اؿبدث ختّٖة تـع تٌّد اهلّائى اهيبهٖج هفخرث اهيلبرٌج هخخّافق يؾ ؿرع تٌّد اهلّائى اهيبهٖج هوفخرث اهدبهٖج


