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٢ءا٨مونسر٣هثيالمئثهآلأمتهرللستآللفترة

البذورا.ىامتببىالزراعيةالمنتجانونصنبعوالحيزانيالنانيبنرعيةالزراعيالمجالذراإلمسفارءرأل5للنرالر~براننسر´هبتمننى
هبرابر١٢المواثن~٣٨،١االولىجمادى١أبنناربحسرعكوالنيالشركأللسماهميالعاد%غيرالعاعألالجمعيأمواقثنأىرىبذءأ

في٥5المنساراولهاالتابعةالنمركاتادارذفيتنمامماوتمار:رلالمنشاراقابضأالفصيمتمركةادنآ5ا`ننمرانممتغبرنمثكم٢٠ا١١
حقوقلثوامتاثمثنساطهالمباشرهالالزسةوالمنقراتالعفاراتواعننالكلمازمالكمثماكوتوثنبىفيهاتناهمالنىائا`خرثرت5النرا.ار،

وتاجبر~وانمتغاللثاالمعنويةالحترؤمنوغيرهامتيازالموحفرفىالصناعبةالننجاربةرالعالمانارا:`خنزبراءااله~اصذ´عببأ،امعئكبه
هيرذناأرئز`٠ان´بذننذ.نر)

هبىلالتالزروعا~كأىال~بربدة،برفيموجوءائحمجنئنا`منمركثعفرإ~

التاريخالتجارىالسجلرثمالفرع التتماط.~~~

تأريخ٧٠١رقمالمنا~الثرخيعمربموجثبالتمورأنعبثنة-١٤ا٢اا~ة.و٢٢
ط١أ<~همفر٢ء

رئمالصناعيالترخبصبمو~ومشئقانمااأللبا>نإنتاج
ى١٤٠~مسفرأ٩تا~بخا´م-ر١في

نقطهعاشااليهاالمثمارالتجاريةالمجالتأعماارىنذ.جوخصوماصراناألوليةلبأائهائتالقرنفنأر

اإلعداد-اسس٢إيضاه
المطقةالمعاسبيةييوالمة

النمعودبةالعرببةالمملكةر٥المغمدولي٩ااا-الياتغرير٣،الدوليا~ا~لممياروقأائسرجزذا´_زلبة٥اتت´ك،اهائنترعذءعدا<.امن
ىيجباقانونببزللمحاسبينالنمعو.يةالبةعنلمعمدذ٠_خرراهمدارا_ىاإملشعابمرهبغااائموجزةىلية«اهأليةانمالذعذدا-ثانم
الماليةاقوامم~هتضمنوالم~١٧٢٠ديسمبر٣١فيكماالنعابنةللسهالمالييألانمالعومعجنبالىجنبااالولبةالماليأاهوامم~داءذقر

ادراجنمولكنالسرلبةللنقاريروقاالدولبة~ببروفاا~ذالماليأالفوامرمنامألمجموعأعداد7بأالمئلوالمعوعانذةحاف
الما(.~واالداءا~اليالمركزفيالنفبرا~لفهمالهامأوالمعامالال~اال~التفسببىالمحددةالتفيريه(يضاحاناوالمحأ~ا~امات

المابقةلثنأالمنالببةائعراب~،5ئئننر

هريةاأحوالمحامسيةوا(فتراصاتوالتتديراتحكام٦ا
االيرادانفيم~توثروانتراصأتيراتىنكاحكاماممنسارعليهاالمتعارفالمحا~ةا،قللمبوفتاالمالبأا)قرانما~اديتمئلب

هذ>بخصوصائتيفنىمإنرمةاطالمطلوباتعناالفصاحبجانبالمرفتأىا(~احأترالمضرباتجوداتواعهوا)مسرونان
الفنراتمىتتاثرقدالنيوالعطلومانللموجودانالدننزيأالتبمعلىبوفريا~با.تننطئب´ر٠اأنتيو.ي~والتندبراتنذ٠اف!ا-`ثت

ا~
تنككوالتيالماليائمركزثا~آ_ر.خ~~ائتأثلعذماألخر~الرنيبأا~ا_رم-المنتتنبىآلأئمننعئهفيا´ذ`سأ´نبا´.`ننزاف´نت٠-راب
فيالشركةىنسمدهذاالتالبةالمماليةالنمنةخاللوالممئلوبائنذللموجوداتذببةفثراكالقيم~جومربهمنذ~بأثائى٠نز-ر_ئ´ئبأمنزمف

نتيجةتنغيرقدامننتمبليةوالئثصررانوالتمديرائتاالفنزاضاتوهذدالماليأالقوانمإىادعندلنامناحأيببىمةعلىنبزاتها:نفافز´ضاثز´
~ىنهاعندايضاحهايتماالفراضاتعلىالنفبراتهذهومثئرالنمركأل~::عهذالخارجةالضروفمالنموؤائثننغببى

االسثمرارمألمبذأه
الموارديهاكالنمركةمأنالتقييمأضنهرحيثأعحالنها4سزاولثياراالبمتمرئرالثرمةرهثحولنفييبمابراءائتدنركألا(ارذثامئنذ

يمكن~ورهاوا~رالبنبزىمعنحاألالنئركألإ:ارهىكئيتسئذ~،إخمافةرالمنظواأمننننبلثيأ~لنهأ´~ازئأ.منفرمة.<ا٠أ_
اإل~اريةمبدأأسأ،رعلىالمالدءاقوانمإىا_تمقدىعليه،اراإل~ئ~ائسرثثر:انحوننهر،،ب)آنالتننبز´.ز



سئتسررلكاآلبضآلالقصيمثمركآل
سعز:ية)نماحمأ)ذ(نر

الموحزةاألولآلالماليألالقوأئم-ولإيضاحأن
٢د١٨يونيو٣>ثىالمنتهيآلأثهرامنتآللفترة

~بتملمامىالمصا_رذسروالمةوالسدمك_امحد_ذائعامر
و!لممسنراسرالحعاسرعلىوائعدمالتاأ~مدهائمعأننر

~~الاان~.٠١٩بناببر١منا~را8رثالماليللتقريرود_اكوالمعباراالرثم>-اا~ئننغريررمياكائمنباربننمنيقكهاسذ،_اسنذ
نمللنسركةالمالألالغواممعلىحوهرياثرلهالبسىكنز٢٠١٠١منابرا~~اعننبارانعاربألالمعابيرعئىوا~دالمذالحدبددائمة´يبر
الماليهالواممفيالمعروضةاقنرانحمبععلىنا~بنمكلأدناهالحيألالمحاسيبألمماتالبنمببن

باالمرادا~االمكرا~
ءالعمكمعألعمودساإلوا.ا~~)١(هرثمالحالهللفارمرامدواسالمعبار
محليحكذلكينموعتىىمفدارهاادا~االببىيرمكينمكانااأمالنحدبدنماما.<طاراا-رهالماليهالتقاريرالىاديالد.راأمدب~ءر

االمنماءا~)(عغود١١رفنمالدىليالمحاممبةومعاربراءا_)،(اك!،١رفمالد~ايالمعيارذث_~بسرد`برا-امسر،محغبن`نناممامنر~،
١٣رثنمالمالبةاربرالمننثىاياكارالمبرانذوتنب

تعترفيرادان7ا´٠١~رثمالمالبأللتفاربرولياكالمعبارفيوالمببنأالنلعببهمناالبرا_لنحفبقالفصيلبةالبنوداالدارذدرستاف
ذانجهبهااالعنرافتمالتياالبرادات.رالنمركهارةاشنعتفدالعما.،الىالخدمألاىالمتذ-علىالممبصرة~عندماباالابرا:انآ5الغر
الععال~ءا_ر٠ا~ا~ارى~

المامئآل-األدو.اث)٦(رثماهاد،ألللثقارمر!در_اهعار
العقودو~رالماليةوالمطلوباتالعاليةاالصمواروقياسرناثبانمتطلبان-الماليأاإلدواال-٩رثنمالمالبةلئننقاربروئياكرالمب~.

والقيا<راالعثراف٠المالعألاألدىا~)٣٩(رثمالدوليالمحاسبةمعارالمميارهذالينبالماليةغبرالبنودمبعا.لنثمراء

التطببقتارخمعم٢٠١٤يولبوفيائصادرالمالبة)،(االدىات´´٩اارفمالماليةربرالتكالعدادولياكالمعياربننميبقالنمر)أثناشت
الالحعأالفنرانعلى.أنارهنظهرانوبتوفع٢٠١٨العأمسائنا_الربهعلىالننمئبيوناثارتضمرلمولالن١١٢٠١ب´بب`-رالعبد-ر

م~«،´دالعأ´دصالثائثربة٠صبدابه
النممكحنرثدفساالتىاصاد~هءببزه

بنابر١بداوثررتبداالتيالحاليألالغترانبعدرلهالمفهسأردةتفنبىالني>_ناهالمذكورذة´ئجدبالمعايبرتبذرمث،´لثرثهافنذ´زن
بدأوثيتبدأالتيالفتراتعلىمفعولهاينريالتيعليرىالنديالتا~_نأالحاليةللنفارببىالدوليأبالمعابببىعلخصرينيوفسا،)<ا٦

٧٠١٩يابرنسر
بجارامنذ7ا-)ا٦(رقمألاامالبئتفاريرولياك>ألثعببار

ثىتداالئتيالسئويةالئتراتعلىيسري.ىالتفسيرإنتمديل ~~~~
)م٠ا٩برابك

نموذجالمسارنيرهرااليجارعقودعنواالفصاحوعرض،وقيانرءإنئبات،كيفيةااليجار)عقودل١اا~_رللتقريرئرالد.اسعنياربحث_
اواقلأوشهرأ١٢االيجار_ةكا~اأااالاإلبجارععودلجميعوالمطلوماالمالموجوداتعترافاطمنهيتطلبللمنتاجروأحدمحا`سبأل

الدىليالمعيارنوجانحينتموبلبة،أوتنغيليةماعتدارهااايجارعقودتصنيففيالموجرونويممتمرمنخثضأل~ذوهنئر7اكاز.
١٧رفمالدوليالمحاسبةمعيارسابقه،عننغبيردونجوهريشكلبعيزالموجرجههمنالمحاسبة_ير١٢ثمبائمأ(رلئننثرببى



دالسثشر´<الغامصألالثصبمء5شر
معود.-)مماهمه(ننركه

الموحرهاألولألالمالألالعوائمحولإسصاحاث
٢ء١٨موثو٣٠لثيالمثثهألاشهرالنمنألئئثره

اثي~مشكوكدنونزمخصص
نتيجأثيهامباخنثنرااسرينأمماك~نمنلنثنأكدالعراملمنمجموتتهإلىبالرجوع~يلهاثيائمنكركنبهاك~زننحذبذبثتد

والضعاناتالماليألالعالءألوضاحالستمراإلنتمانيواتنفبمالمدبنةمماكرأعمارجنر_ةإ~ا_~ئئذش~رسرنحصيثد`:دعثاحنتسر´~
الوفاءعئىالعميل~رةىمالنركةثدركعندهاالغرديةاتللحنابمحد-ةمخصصاثتنجنلبتمعببنأهئرىففيالعما`ءسزالمصرب

المانيةبائتزاه~نه
مثثادممخزونمخصصئ

وحالنهالمخزونعمرلئمخزىن،النشرثنعورأ´ناكىدث~ألءاانناربخبالخثبرةأ~ا_ئرالعنثنغا_ملئمف~وزا~ر~~إئشزكةفود
نتضمنالمخزونتقادممخصصىتحد~عندعئيهاالمنمثتنداإلثنزاضانإن_´لمينبعاتربننعئهاثثينوا(مننتقبب-٥ائحاكزامتر~انثانر<عنة،

تقديرانإنوالعروض.المنثغبلنيةالميبعاتلدعمالزمةالنائمخز.ىمكوناتئلمخزىن«´ثتونعةىاننننك´انعسفبلبث،:سبب´نتثت٠ا~ء
بالمخزونآالمتعلةائمنتجاتعروحننثيللتغببثرانتنبجةاخررإئىاثتزةمنجوحربانختلففنثالمخزىنسردم~ر<انتنركة

والمداثالممثلكاث
ناقصأوالسداتالسننلكاتتكلفةنمتهلكالقيمة.ثيزانخفاهوأي.المثراكماالمنننهاللثمنثامخصومأبالتكلغةىا~اتالممتلكاننجل
يحثنوإللئموجودانالتمديربةاإلنتاجيةأألعمار_ىعد_منتاكالعنهبطرقةاممتعمالهاهثننهاية_~ائمنببةاانتمدببزبألثبمتزا

المطبعةاالسهالكت7معدبين.1وفماالثتنفيذءتحثالرأسماليةئال~ا<~ال«)ممتث

إحتمالنإلىشرتنالتيالظرىفأىاالحداثثيانذالتفبرعنداثتيمأ_اإلنخفا-رلمعزنأوائسرانللممتثكأننتربأاك:´لقيدآعراجعةينم
إسردادحاالممكنبةالتقدببىالقيمأفتريةاكالتيمةتجاوزتإأاأوذثعلىمزنرأيوجوداألوفيالدننزيأالفيمأاسزدا.إمكاندأعدم
-ستسانى7اقيدالغيمةاوبيعزتكنفةمنهاعخصومأالعا.لة،نيمننهاباعتبارنااستردادهاالعمكننيمتهاإلىائموجو.اتثيمأنخفبضيتم

أعذر~يما
تمئبكأوقةالعكءانالموجودانقيعة~تزثانتيالننحميذات>ءاالخممارة،اوحامفنانمةعلر~اثمببأنةاإلصال-عصررأ´نذنحمثر

رسمنفانبننمبهشجربصورذ~ارهعهأ
متقبئيةاقنصاديةمنافهأىعلىائحصولالمتونعمز~العندماأوبيعهعندوالصداتانذالنننئث~منرنبىدرهرشزءأبى´ن٠امنب<سر.
البيعمنالمثحصالتصافيبينالفرقأنةاراعبىربحتمب(وااذراألصلامننبعادعننانمنةخسر´رةأوح٠زأر~´ف.«~ا:د،

واألعمارلئموجوداتاعتبقيةالثممراجعأبتما(مسلامنبعا.فبزبتمالتيالممنأ~الخسرارهأوانربحتانمةيصك)لهالدثنزيةزالتيدذ
متتبليبأثرالحان~~حمنبوتدلمالد´سنأكلنز.آثي!مننهالكماومئربغةاأاثناجيأ



لالستماراقابندآائفحمميمثنوكآل
يآل)معرنسر´عثه-5إنمر

الموجزةاألولبآلالصأليآلاقوانمحورايضد´حات
ئاءاء١يونيو٣>ثيالمنتهيهأشهرالسنآللفنثرة

انمفزون
ونحنتالممننعأللمنتجاتالتكلفنأوتننسراننلأببنماللنحتقالقابدأاقبدأصاف~اوالتكئفةبعزاهالبةانماثته~بى،اشخززننبمدةننتنر

فصموينثمنثانىمننجائىاإلنتاج_فا.تتحويكىنساهمبىاكالمناشرةغبزوائتكالنيفواالجزراألوليةادائنهتكنفةرمكانتصنية
المردحالعنتو~مريفة!امتنسرام٥النككاحتممابويتمالرنسرالمننباتذاجنكألبفعننرىررمنتاثرائبنسأالفيدآ
الاالمببتكلغأأوائنثلغأبممرالمالنيةالقوانم~الفيارىفصهالمثنهكةوالموادالتنبنةوموا.اإلىلبأالموادسئنالنخزمتبمةنضنر
أفئنأينما
المقدرالبيعسعرالينبعأالقيمةصافيىنفنرحصادفاتاريخسيالنيبعةالقبمنأبحماف_جنيهانمات~النسرار•ائزراعبأأاسحامسرتضنر
انعنت-يبرإنسرمرمتأعنزتة´ضانيةنالائبفأ~ذا~

ب~ساوثغأائمفزونتفبمبنمه
اوللتكلنكوفغاوالمنحلالنخئروغزاسىاثناكهةىالخضرىاتواإلعالفىائزيتونالمحغارممزالتاماإلنتاجكألآلثنبا.-ز.نتم

الحصادتاريخثيالصا_آائبنبألةائفث
المر-حالمنومططريقةأمما.رعلىالنثكلغأوتحددبالنكئغأل،الغياروثمثعث~واالموا.تفيببميننم
افلأبثماالبببةالقبمةصافىاومالنكلفةالثنصنبعنحتهائنمصنعةالمنتجاتةنثث~ا-رببننم
بالتكلغةالحمسرا-مرحئةتبلغلمىالثيااقا-%ا~مببىتكلغة_>زبننم

مقيدأحكومبأ~
مسنعرمشاوتممهااالشثرافنمرو-معطمنحققتوفءالممنوحةللموحوداالألعادلنأالنبمنأأسا،رعلىةالمنبالحكومبأائمذ-ئفييمبنم

المدورة>ألرباحالىتحويلهانرو-تكنملأنإلىجلمنخلكثالفصودبنود

التمويليااليحارعقودعراالمنتثمارهمافي
كاز>مااذالتديلاالتغاثبألتتييموبتمنفعيئها،تاريخعنداالنفافيةحوهرعلى~تموببئببآابجارآتنضمنةاالتفاب~5ا-ا-`نحدببدإز

هذالمحانوان~ر~صتر~)و~~<انتعماكفيالحقتعمئياا_نفالتيأكأنتااناواخرىأصرلاومحدءاهسا~امعلىنفبهاالننفافى
للنمركةالمنتحقةا´(بجاراتمبألغإجعاليالتمويئياإلبجارعفودذراإلستثمارا~لييسلناالتغاتب~صربه.نمككارده.غيرالدر،

إجماليبينالفرنز~رجببجار7اعنفدرفياامصسزائغاندتأ«~المخصومااربجدارالذلبا~´ميتانتببمها-امنننتدار´ءير٠سرريمنر
مكنبةغببىئيأكايرادانام´~رىصد´~اإلببجاردعته~:نزومخصمر.:ك_ا~ر



لالسنثمارلالمصألاقصئمننمركآل
سعوددأل)مسرعتة(نركأ

المويرهاألولآلالمالبألاقوانمحولإيضاحأن
٢«٨ببرميو٣<ثيائمنههأتتهرالستهلغترأ

المالمألالموحوداث
الحصولبتطلبعكبمو~المالياالصنيبعارنمراءيتمحثالننعامل،تاريخثيالماليةبالموجوداناا`مئثرافالغاءأىاالعترافبتم

بالعيمةمبددبىبنكرالماليةألموجوداتثياندربتمالعا.ثنةذىالنوثزثنبلعندمثزعنرجدولخاللا-اا-راء`~ءناثث´ز_أرمتذر
والخنممانررباح٦اخاللمنزالعا.لةبالقيمةعابئةأدوان5ةائمحمنفاك،اهالموجودانذ_:~.ارالبيع،اثسرا،تالئيف،:ىاثة،مف٠ا.-أه

.ثأ1<الهءثفببمةمبد__بنشرب´ممنهاثندز´ني

النماصالدخئرءبن«خاللمننالعادلةبالفبمةاتا~رالنبنرك،_ى<وأرصدهنثد٠اليأاكالفناتإ~٥5نلنغزالمالببةائمرجو.أالخننبفينتد
الماليألالموجوداتتلكاتنثاءو~فمئنبيعةعلىبناءينمالمذكوربالنمكئر٥ااعالدالموجوداتتصنبفإن_بنألزذهمفر.ىثز.(خر~ا
رالمبدنأثبانهثاو~~خننيفغانبنمء

بثاالمرنبطةالفتراتعلىالغواندإيراداثونترزيعالمالنيةلئموجودات.هئفاءالثابلةالنكلفةالحتمما~الفعيالفاندهصدلنهئريفةسنخدم
أوالمالبأللموجوداتالمنوقعالعمرخال~اننثالمثابنتو_النيالغديهاك~ت~مثي~ماألثبىا~.ععد~~ا~راأل´نذ:ا.مسرمذ

اثمنبذنيالفيا>زعثالدتنزبةاقبمأل~_منبامنث_ئلذلمجونىاثنك´~ننز:ا؟لفي

المالدالمزجوداالنبةزانخفافبب)
دئيلوجودعندالماليةالموجوداتتيمأنخفيالزبننمالماليةلموجوداتالحاليأةاقيهممزاجعأما~رمركزبيانكل-ن٠ءررفيينم
مستتبالالمتوحىالنكثقالثتأنرالىينيرائحالبة.الموجودانذبتلكائمبدثيالعترافلالحقا~احداثاو~مذكثنببجة،غموىمد

المد:لبةائنثرحو-اتتنئث
بننكلالقيمأإلنخغاضثحصامتمبلانرا.يبثمكلتيمتواخفضيتبرالءينةالثااننجاردأالذمممننئرائبنأ:٠ا_النرجودانذنذامنذزفيبه~

عدفيوالزمادةاثثذهمتحمسر._لئتنزكةالسابفةالخبرةرعباىبذنأعماكمحفضأنيمةءنخغاضر<لنوضرء~لببى´ثببمنثجداء.
ا~يونيةمدادتعترمعهثرديأعأ.تأشاوألتي!إلتتصا.طزوفء~المئحرفئنأاالالننفببىادر<ضاأةا~.ءأخز.الت٠ا~ات«نذثة

األفرىالثنماملالدخلبثودخاللمنلعادألمالقحألالعالثالحوجوداث
لعا.ألباقيمهالملثيةأدوانتصنفأنا)_هعلىأداةكلزأماس(علىانتغببيرمقبرالبماثختارأنلئننمركةبمكنر.ثامب«أاعترافع
الدخلبنودخاللمنلعادألبالقيمأالملكيةحفزفىأ_واتفياالمننماراالبتصنيفيسرر-رالاألخرىالنماعلفياكبنردخاللمن

المتاجرةلفر~ربةمحتغذالمئكبأ~.اةا.ستنندازكازإ.أر<´،أذناثشر~

إ.اجزةالعنثذفرفنىبهمحننفنداند.أئة!.´نتجهأثس_خبز
الفرببثب!لمنفبئر_~يبعنهأزئغره.~سر´داأزنزننبه

حغن~اليةإلااذ~~علىوثننتملالنمركةاءبرهمعئودهسرلبأأ.وانمحفضثزهجزءتمنلألمبذنرعثتزاف´.عنذيا`~
القصنيرىالثئرأزشر-

اليهفممانأوتحوطكأ.اةألفيأوثمصننأغببىلكنهامالبأآعنننةتمنثركانتء
تكالبفإلىبال`حمافأااهادألبالقيمةمبدنيبتنمكلا´.´خررملالننثالدخئربنودخاللعزالدادئةمالنثنبمأالملكيألبأدواتاذ`منتثفازانتنيأ´نىينتد

خئناكبنودضمنلعادألاقيمةفياتالنغنيممننجأالنكالفنمانرأ،رربامء:ا.`تنذزا~٠ىببننباءلةاهبقببت.`حذ:`.،ا~`ىبنتدت.اسه´ى:ث
شاالمنثفارانذانمتبعا.ىالمنراكمةالخنمانزأزاألرما-تحنبف٠إعا..يننرإلدلنأ1انها~هذر٠اننز<شراثتغبرامذإ:_فيتضث•:اااذز~´~´نز

ا~«..´´.` رر..
األرباح،نترزيعاتامتالمحدتىعلر.الثمركةتحصلنما.نالخنمانرأراألربارضمزالملثيةبأدىاتا_سثثاراتعنزببعاتالنهبب´يزاء`ناالعننزافبنذ
االسنتفاراتتكلتأسزلجزءامنزدا.تمثلا_رباحنززيعانتتثن-مأ´



ا~نحمبيقات
ألميارويقدماعميلالزاألداءالتزامعليهيقوما~رالبضانعىرالميمئزةثحوبليتمعندعاالبضانعمببعاتمناءبا´_ببىاإلعترافيننم
كالنالبزماإليرادلالعننرافخطوات~زمننهجاا~رنمو)راك

اعمالءمعالعفز.أوا~يدنت<ا
انترف.األدا.ممئوبات~..أ>
اصتمر~:»
اعتر_يرء_>ا.:مفنو_تمذرةمعر.نصةخببل..

األءا.متطئباالبنتنذاهننأ-انفترمئدا،اليراءاتعت«فا´<»

المرامحاثإمراداث
سعرممدلفىيتمثلوالذرالغطيالمرابحأوسرلاالصلببةوالنبالغالمتحقأالزمنبةالقزانأمادز<علىالمرابحا~ا.~ا-اتاحثممابيننمه

الفمأصافيإلىالومسركبمدفالمالىللموجردائمتوتحالعمرخاللالسننلمةةالمنتقبكببأاانفالنذنتانذخصمثيدالمنننفائنرابحأ
المأ`_راالصئر_اثت_ثتربنة

االثتراضثكلعأ
اجلهمنالمقامللفرضانجازهبمتفرقانالمننوقعمنلثرسلة،هلمناصلانناجاوبناءبانتدء،ةمباستر~ااذر!إلقرافننكالببغسر

البيعاواإلنجازاستكماكحتىاألصلدلكتكلعأمنكجزءنحميلهاينذالزمن،نهنترةيبعارتاو
فصيصاافتراممهتمحاحدودفىوءلثاالقنراحى،تكثفةمنالمتترفسرموان2الهثذدنتالمناالمنمارعننجةانا.اتاء`يرخصمببننم
هىاشهاألمننرعب<حصرراجئرمن
بهانحمببلها-الذ_منأالءرااخمانرأو>اربا-امنوءرتضر~فياا.را.انتزافايفتثرجبار

للموطغبنالخدمأنهايألمكافأةلنزاما~فياالعنواربزالنفبيم
االكتواريالتتببمبامنسانقباسوابنمالننيالممولةغيرالمحدد:ألمكافأتبرن-جبموجبلئعاملينمأالفنودةمالانأذنكئفة~ثبنم

صدر~_االفنراضاتهذدوتنملالمتتبلفيالسليةالتمئوراتعنزتخننلفتدالتيتاالهثزافعناعديدثننوار~.اثهالتنيميثسر
ثاناالجئرءهويلةوهبيعتاالنفبيملتعتيدونظرأالعاملين.دىرانوسدلاأهامبن،ر~كوانب،اكفيألسننقبيةزائزد_ان<`مخصم،

في)كثرأومرةاالنتراضانذجميعمراجعأنتنماكاتاال~افهذءذرلئتغيرا~ااحما~ثد_لمموألغببرالمحددذالمال´ءأةائتزام
الغرورةسزا_:اءاننأ



لالستثمارالقابضةالقصيمننمركة
معود!آ)عأهمأه5(ثمر

الحوجزذاألوليةالماليةاقوانمحولإيضاحات
٢«<ايوثير٣٠ثيالمننهيةأشهراامنتآللفتره

السئومألاإلحاراث
الموطفبئفلمنالممدمألالحدما~علىمنا،امنوببأماالجازانالمننعقةالموطفبئقاالالسنحةرةالمكامانتئاللئتزامنئنحغافى~بننم

ائننألا!ألفيحتىائشزثئببز

ا~مهنهامألنعويضىمخصصان
بناءاحتنمابهاوبتمالمممو.يوالعمالالعملئنفئامىثقآلديهامننهمفيعنبااننمركةللعامببنزالنمنتحفةمةالنثابأثممال´ف´ةز´كمثا.ببنذ

الماليالمركزلثاممةتاردخحنىالنمركألعوصنيالننراكعألالخددةاتسرث_ةائحاباا`جرر~
المخصصات

لنممدادنكاليفنتنوءاحنفالبةهناكويكونسابننحدثعننانئضمني)أو(نضاسيالتزامااشركةقكببونتتدءاالمخصصامنذجرن
نأمنينعفذبموجب-ا~زجسعأوبعخسمابلثعوببعذر~رالحصمولالنركأتتوثععندماعلبنهايعنفدبعسورذ~ا~انبكزادأأ´ئنز
المصروفاتعرضينتمالغعليةالناحيةمنز>كدأمنالثعوبضثينحا(آرفيفغطوكنعننتملكأصمكالنعو~~ننجنبرينمسرائمننار.منينبئرتتدير

نعو~رأيخصب:ونن:لصاأيرانخنأرذرأهالر~فانعألئيبأ´عخحمحزفي´لد:نعئة

ىثو~بعمبعمصروثاث
لمصروالتجمئعو~النركةخدعائت/مننجاالىنوزبحبيعثرنهانكثالنىالمنند`ذمجهردا~عز´ن´نجآلالممصررثاتئثدر

وعمرمبةاداربهثعصؤىفاناه`حرن

والعموميآلاإلدا<ريآلالمصروثات
الهبئبأمعنالصادرنهالمحاسبيهلئمبادىوفقآواك-زيعالببعآلوظيفاواإلنتا.بوهئيفألننعئق´_ييروالث_اإلدارة،٥المنعلةالمصزوثامنذنئث.ر

منتضمألبطربقة،_عرالزمانىالعمرعية،٥اإل.اردىاعصروثدانتاال`يرا_إال،نكئفهرببالند`ببف~-إلزنتاقانونبببز~´ننبنين´ئمعو_ينه

الزكاةمخصص
احتنممابيتماالنمتحقاقألمثوفقاللزكاةاالسندرالثيتماانمعودبهاهربيألالمملكأثيخلىاكائزكاةمصلحألنعئببمانذاأ~كهنخضه

عنثالنهائيوالربطالمخصصبينفروقاال~يةتسجيليجريأكبر،أيهماالمدل،المماثيالر.يحأوالزكوعينللوعاءرثئااد5الزمخصمدر
المخصصرإقغالحببننثيننم~اأنهانيالر~اعنفاد

االجنبيأل:العمالثثرجمأ
المالبةالبناناتنألغرافالوطيفة)(ألشئهننمامماننهاالثركةتسررمىالنياالقتمسر_يةالبنأثيائسننخدمهبانعلةاأسانبأانين´ء´نذنضر
الماليةالبببانانعرضزوعمئهكةللننالوفبفببأااعمئة<بعنبروالذرائنمعردنبالر_ا~السرلياىعركزهكأائنن>عمال~نتانبعرئرند:ا_د
الصرفامسد`رانماسعلىاالجنيبأ)(ائعلةالونئبغبةانشرآخالفنبعدكأ´لمنغذةهامااتاكتجبنربنذنئنركةانمائبة:ننب´_انذاعذ::.~

اساراساسعلىاالجنبيأبالعمالت٥المدربالماليأالبنودنحربزاعاددبتمماليمركزثتانمة~٩بنازيهت.اممدماثتلكبتاءربخفيا~اث
اساسعلىالعا.لةبقبمتثاتظثروالتياالجنبيةبالسالتالمالبةغيرالبنودنحوببىاىدةببتبالماارالمركزنانمنأازدختائسر´الذالصزف

طبقاتيامايتموالنياالجنيبةبالعمالتا~دهلماألغبرالبنز.ثحوبلزاعا.ةبتمإلاكادلةالهالقبمأننحد~عنداالنذةالمرفاسرار
اتاربنبلئننثلغأ
وممداثأالثء..ممنلكاتإيضاح
١،٢٠١يونيو٣٠بالمتنهيةأثمرالنأثترذلرن>،):،مبئغ(.وا~انإ:تا)ا~انذ،عذر!،`فأناتبئغث.اتعزذك..._ث~

النمعوددائعربيةالمملثأاخللموجودةزانمداالاد`إلت٠الممتلكاتىجمببعألمثركةة5عمئزأزاغرئ~سر-٠عفائذزكها__ربسمنهإن
الممعوديةالعربيةااعملكأمةحكلننسنوحةأراضيعلىمغأماننهماالزراى~رنمرزمثمروعرابدزانمننزو-أئ´

منمرد)أشجار(حوبهبموكوجنهه-موجوداتإيضاح

١،٢<١نببرمه٣،فيالمنشمةأنهرالمثةةفننىرميالصغرمبلغبأ)(حببىالبيولوجيةالموجو.اتعلىاالضافا~بلغنثالف~ه،خالن

ااهالءا-رأسر«إمضاه
سعودىبإلما<للهمامنبةبفنيمةممتمنلببرن٢،إدرمقتمنبىممثونر:لن~أل٠٠اسركأ~´~>~•ان

نظامي:،ا-احتسزطيإمضاح
للمنهالربحمناو/أ>عنيغن٧مابتحويئراننمركأتفزمالسعودىالتجارنالنمركأالقانونالىمننمئكللنمركةاأأسرسيزمالننئثعئى:ء
٥را٣»مانبننإلىاالحنياميهذارصبديمنلعندماالنحونىحذاعناننوقفوينمللثوزيعالقابكغببىرالتانوناالحننببامنيحسرانبإنى
اىفوراأنعا~زا~مز
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سثثمارلكاألمصآلالعصمشركأل
ءأ)سعولسأهمألنمركألم

الحوجزهوليه8ا´المالآلالفوائمحورإيضأحاث
٢<١٨مونيو٣هثيالعننهيألاذمهبالستهنفتزة

ثعثربإل٢٩>٠٠٠.٠٠٠بمبلخالنابتألا_صهبعضىيبعالوهئنببأدواجنكألاننبىيزبننمرالشركأعننروختاجيرمثنذامنضمن
رميالا><٠٠«><بواثةالنوياالببجارثيمةعهمننزبةا~فشثى

ا´؟-بز~_ىيتمنئنرمياك،ا٢»١٢>ء١ا´١٠١_1إجمامبئذ.ا~اابنببة<عقزاعذينوزصبدب-بال

~)٦ا´(قمبئرةالنالئبةالسنأفيمنتحئالهالنةخاللالمنذاوأرءائجز
األحل)هئويئةلمالفئدنهامهحنىوبئمنحقيونبئبهالثمنامتداولغببرالجزء

اإلحمالي

البيان
اا´جئر)(ثصبردالناليألالنممنأل_رالمنمتحزالئنةخالاراسنذاىلناجزء
االجك)(هئويئأالعفنئأببأحتىو~رالسزيوننببةمن´ئمالا:ءمبرء>اب

اإلحمالى

أمحمآلس١١إمصا
عددبلغالفنرذءخاللىاقانمةاألمنهمدعثائمرححالثئترسط~الفنئزذادخلهمأفيبقنعمهالفننرهدخلنصافمنالنمثمر~حاحنئنابه

)٢٠١١´بونبو٠٢٠ممنهممليون٧٠(سهممئيور١١٠دعث،م٠١<1يونببو٣٠ثرثماالفا_-ا´(مثم

الفترةايهث~الرصيد
الفئترذاللفيالمثو<ن
اثفنرذنفثا~ء

ا<ا٨بونبو٣٠
ووم•ررم

»مم•>م٠ا



لالنثثما<رالقامضألائعصثمألثسرك
لمممعوديهثسر´همأنمئركآللم

الموجرهاألولألالمالألاللواممحولا~حاث
١٨٢٠موثئو٣٠لىالمفهئألانعهرالسثأللكنرة

المخاطرإداره~
حدودحسبالحستمر،والرصدوالقياسمبيعثاتحدبدعمليةخاللىمنادار_اويتمالنركنأاتنطنأثي~كامنجزءهيالمخاهر
الشركأانسطةننغر-رللتمركأالصنمرةللربحيةالنسبة٠هامة~رالمخاطراءارةعمليةاناألخرؤالرفابأىعناصرالمف´مر
الميولةومخامراالمنفأنومخاحلرقالمهمخاطرعثرأمامببأبعسررةتنننمررالتشاألالمخانئرعننمتنرعأمجمومثأ

المحاهراءا~أهيكر
اءدارةمجلس
ووضعتصربرعنمسزولالمجلسأنكماالثمركةفيالمخا~٠ا.ارعلىاإلشرافعنسا~أرةبصومنوولا.ارةا)مجسرر

للنركةالمحاطرإدارةمببانمان

!لمراجمألئجنأل
فبمابحنمعوولياتهلالضمئالحاادارهمجثنسةبمنماعثالمراجعأئجنةنغومكةلئشرالععرعيأل٩ا~بوأ~ءتعييو´.نمأ´جةائنرحذ-
للننركةاالاخلبها~الثنموىسال~اجعننهأرعرنأائماكاربراشةاىأرنزالجو.ذبتفتبرتشرءر

الداخلييةالسراجعأ
كافةبفححىافثيةاكالمراجعأإدازذتترماخلبأاكالمراجعةإدارذبوامطةوالماليأوالننفيلية.اريأ7اأئمخاهئركأ´ذأمراجعةبنم

بحناقثأاخليألاكالمراجعأإ.ارةتعترماخلبأاكوالننوجيهاتواألنغمةبالممياساتالثمركةمتثنقاثعالقةذانواإلجزأءانالساسرات
المراجعأئلجنأوالتومببةتذانجماعزىاإلبالإلاإل.ارنأعها:احثأم´ءة5ثناذد

ائسوؤ~اطر
الربحإلثمثثيللتفيراتنتيجةتتغلبثحاماليةاداذامنزالمتعبلدءالنقدبةالتدقفاتأىئعادألافبنةنعخا~~هيانسرفىفرعف

واننثمطهالسرق،ثرروالتغييراالداة~و~رراامتحانائتصنبفثىالتفببىبممببالمالبةاألوراق.سرفىاسعارأوا_وذر
النسرفىثي٥والسيولالمالهاالوراقعئىوالضبنرنوالهالمضاربة،

االخرر~نمعاراومخاطرالفادةرمخاطرالعمالتمخامر٠المخاطرمننانواحثال_عنائسرفىمخاهئرتكون

تانعمكمفأطر
~~~~انر~إناألجنبيه.العمالتضرفأسعارتقلبامتذئنبببماليةاأ.اة٥فبتبءبثهئرمف~يرالعمالئنذتخأهر
السعوديالريالبغبرحاعألمعامالتبأبآلالنسركأنقملبلهاالعاديةسرلئ7ا:ىرةذرجنبيأ7أا~ا.تصرفأس.ارثيتذبذب

المخاصرلتنكمعزضأغببىالننزثألثبانذلكعئىءأونائذ-.~٠في
اانتما،نمفاطر

النسركةلدرلبنبعىماليه.خنسارةاآلخرالطرفتكبدإلىدرينممامالتزاماته،الوء`ءعنرماطزفرةمفمعثا´انفمانمخأغرتمنر
الثخصصاتىتثزنينالئذهمنئكاعمارتحلنيلنببتمكمابانمئتمرارهدينه1اائعالء.ممحراجعألبنماالننفان.ئمخاطرثيرجرهرنركيز
نحننغظنحصيلهافرالمننكولثالديونخصمبثا~بنةالئذعمرهببدإهئهاربنمونحصبلعا،ثبىعننتوك-ممأد.سذانبألةائا..زه

~اننمانرنصنبف.اتمحليهبنزت:قائنئقذيأ،´ا_´عرإن:5اتن

السرموئآلمثناهئز
الكاثيةالنمولةتوثرعنلئتاكثبانتضامبمرافبننهاىذلكالنسرأ_مخاهئرداراماتهابالنقا_رءاءعلىائننرثآلفيمقدرىممخاهئزدبر

منتقبليةاماتاشأدذممنك_ة



ستمارلكاقامصآلإلفصيمتركآل
ز.دآل)سة~`هعهالنمرثه

ائموجزةاألولبآلالصاليألالقوانمحولايضمامحات
٢>ا٨يونيو٣ءثي٥الحئنكأشهرالسنآلئغترة
معر.بى)ال<ببإل

ممجحكه

المطفاةبائتكلفةرجألالمثالمائبأل،االأل_العاد،أانفيمأ
قيمتهااربةمةالموجزذالمالبةالبياناثثيالمطفأةبالتكثفأالمدرجهالمالبأوالثمئئوبانلثموجردانذ.الدمرببأااقبمأانتفننبرءا.ازذا٠اكإز
__ده´دأ٠١اأ

رئآلالمث>أرثام١~امصا

الحالئهللفترةالعنمتخدماحرضمعلنننفقالنمابقةئلغترة٥المغارذأرثامبعذئرنحمنيفإعادةنم-


