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 المحدود لمراجعي الحسابات

 المنتهية والستة أشهر أشهر الثالثةلفترة 
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 للمجوهرات والشركات التابعة لها شركة الزوردي

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الموجزة الموحدة األولية القوائم المالية

 م1328 يونيو 03المنتهية في  أشهر الثالثة رةلفت

 

  

  

 صفحة فهرس

  

 1 الفحص المحدود لمراجعي الحسابات تقرير
  

 الموحدة الموجزة األوليةقائمة المركز المالي 
 8 م 8312يونيو  03كما في 

  
 الموحدة الموجزة الخسائر األوليةأو  ربا األقائمة 

 0 م 8312يونيو  03لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
  

 الموحدة الموجزة الشامل األوليةالدخل قائمة 
 4 م8312يونيو  03لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

  
 الموحدة الموجزة األولية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 5 م8312يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

 الموحدة الموجزة النقدية األوليةقائمة التدفقات 
 6 م8312يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
 الموحدة الموجزة المالية األوليةإيضاحات حول القوائم 

 12 - 7 م8312يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 معلومات عن الشركة والنشاطات -1
 

لماجوأل رت )"رلشن ال"(، ألأل ه ال  ساألال سعوديل  سجمل فأل رل ياض، االاامكل رلع ا ل رلسعوديل االسجل  هن ال الزةبردي

 (.م1333يول و  11ألـ )رلاورفق 2117رلثانأل  ىجااد 13تابريخ ا ، ةرلصادبر2323112902رلتجابري برمم 
 

 إنتاج ة صنق ع ة شك ل ة  اغل رلاشغوالت ( فأل"إل رم  عاً " االاجاو ل )رلاشنابرريم ةرلشن اات رلتااعل يتاثل نشنا  رلشن ال  

                          رلنننذألب نننل ةرلاجوأل رت ةريحجنننابر رلك يانننل ةأ قم رلنننذألنننب رلاشننننننغولنننل انننايحجنننابر رلك يانننل ااوجنننب رلق ربر رلوزربري 

(. ااا  قوم رلش ال اتوزيع رلقظابررت م1338أا يل  12)رلاورفق  ـننننأل2111برا ع رلثانأل  29تابريخ ةرلصادبر ا ،/ص2091برمم 

 رلشاس ل ةرلسا ات ةرإلاسسوربررت ةريمالم ةرلعطوبر ةرلاقتجات رلجمديل ة صدي  رلاشغوالت رلذألب ل ةسبا ك رلذألب ةرلفضل.
 

 اابرس رلشنننننن ال  ام ا را  ي خالو ف ة را رلاقتشنننننن ة فأل  ختمف أنحاء رلاامكل رلع ا ل رلسننننننعوديل، ةفأل رلكويا ة ي خالو 

. اانةسننمطقل   رإل ابررت رلع ا ل رلاتحدة ةجاروبريل  صنن  رلع ا ل ةدةلل مط ة رلاامكل رلع ا ل رلسننعوديل اا را رلتااعل فألهنن 

 ةرلذألب ةرلفضل.  لرةو اافل ألذه رلف ةع ةرلش اات رلتااعل  جابرة رلاجوأل رت
 

 ااسننتثقاء هنن ال الزةبردي لماجوأل رت  ي حصننل برأس رلااو فأل ال هنن ال  ااعل باهنن ة  ٪233 ا نسننبت  ة اتمك رلشنن ال ريم 

هنن ال الزةبردي لماجوأل رت فأل هنن ال ريم رلامك ل رلاباهنن ة لمشنن ال ة بمغ . "الزةبردي مط  " حدةدةهنن ال ذرت  سننلةل ل  

ه ال الزةبردي لماجوأل رت  ع رلاساألم رلا هح لش ال رلاب م  رال فاق  مى اقاءً ، ة ع ذلك، ٪11  سنلةل ل  حدةدة نسبلذرت 

لشن ال الزةبردي  ي رلاقافع رإلمتصناديل  ٪18 بمغ  أبراا أن رلشن ال  خولل لمحصنوو  مى نسنبل  ح ث  حدةدة،ذرت  سنلةل ل 

ه ال ذرت  سلةل ل  الزةبردي رلقااضنل "هن ال  " ألألاجاو ل لمرلشن ال رلقااضنل  .لماجوأل رت هن ال ذرت  سنلةل ل  حدةدة

 ل.فأل رلاامكل رلع ا ل رلسعودي  حدةدة ة ق ألا
 

  يمأل:رلاوضحل ا انا را ااا  رلش اات رلتااعلة لرةو رلاجاو ل أنشطترا  ي خالو 
 

 "(شركة أورو إيجيبت )"أورو (أ

، ةرلصادبر  7877ألأل ه ال  ساألال  فسسا فأل جاروبريل  ص  رلع ا ل ااوجب رلسجل رلتجابري برمم  أةبرة،هن ال 

 لمش ال فأل إنتاج ة جابرة رلذألب .رل   س ل م ، ة تاثل رينشطل 1330يقاي  لعام  17اتابريخ 
 

 "( مصر" الزوردي )شركة الزوردي للمجوهرات  (ب

ألأل هنن ال ذرت  سننلةل ل  حدةدة  فسننسننا فأل جاروبريل  صنن  رلع ا ل ااوجب  لماجوأل رت،  صنن هن ال الزةبردي 

إيج با  م، ة تاثل رينشطل رل   س ل لش ال الزةبردي1339 يقاي  8، ةرلصادبر اتابريخ  21117رلسجل رلتجابري برمم 

 لماجوأل رت فأل إنتاج ة جابرة رلذألب.
 

 "( دبي الزوردي)"للمجوهرات دبي شركة الزوردي  ( ـج

 فسننسننا ادةلل رإل ابررت رلع ا ل رلاتحدة )داأل(  هنن ال ذرت  سننلةل ل  حدةدةألأل  لماجوأل رت، داأل هنن ال الزةبردي

م، ةيتاثل رلقشنننا  رل   سنننأل لشننن ال 1338نوفاب   23، ةرلصنننادبر اتابريخ  313031ااوجب رلسنننجل رلتجابري برمم 

 رلذألب. قتجات الزةبردي داأل لماجوأل رت فأل  جابرة 
 

 شركة الزوردي للمجوهرات )"الزوردي أبو ظبي"(  د( 

، ألأل هن ال ذرت  سلةل ل  حدةدة  فسسا ادةلل رإل ابررت رلع ا ل رلاتحدة )أاو ظبأل( الزةبردي أاو ظبأل لماجوأل رت

م، ةيتاثل رلقشنننا  رل   سنننأل لشننن ال 1330أاتوا   21، ةرلصنننادبر اتابريخ 2333100ااوجب رلسنننجل رلتجابري برمم 

 الزةبردي أاو ظبأل لماجوأل رت فأل  جابرة  قتجات رلذألب.

 

 قطر"(  شركة الزوردي للمجوهرات )"الزوردي هـ( 

هن ال الزةبردي مط  لماجوأل رت، ألأل ه ال ذرت  سلةل ل  حدةدة  فسسا ادةلل مط  ااوجب رلسجل رلتجابري برمم 

م، ةيتاثل رلقشنننا  رل   سنننأل لشننن ال الزةبردي مط  لماجوأل رت فأل 1320 ايو لعام  12ةرلصنننادبر اتابريخ  33723

  جابرة  قتجات رلذألب.
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  الماسيةالمجوهرات شركة  ( و

رلسجل  اسنسنا فأل رلاامكل رلع ا ل رلسعوديل ااوجب   حدةدة،ألأل هن ال ذرت  سنلةل ل  رلااسن ل،رلاجوأل رت هن ال 

(، ة تاثل م1337أغسطس لعام  8)رلاورفق  ألـ2118برجب لعام  19اتابريخ  ةرلصادبر 2323103701برمم  رلتجابري

  . قتجات رلذألب ةرلفضل ةرإلحجابر رلك يالرينشطل رل   س ل لمش ال فأل  جابرة 

 

   شركة كيناز ز( 

ألأل هنن ال ذرت  سننلةل ل  حدةدة  اسننسننا فأل رلاامكل رلع ا ل رلسننعوديل ااوجب رلسننجل رلتجابري برمم  ،ا قازهنن ال 

م ( ة تاثل رينشطل 1321لعام  أاتوا  3)رلاورفق  ألـنننننن2100ذة رلقعدة لعام  12، ةرلصادبر اتابريخ 2323091971

 . حجابر رلك يال قتجات رلذألب ةرلفضل ةرإللمش ال فأل  جابرة رل   س ل 

 

 ״ الزوردي م.د.م.س ״جروب فور جولد أند جوالري م.د.م.س  شركة الزوردي ح( 

هن ال ذرت  سلةل ل  حدةدة  سجمل لدى   ال داأل لمسمع رلاتعددة ادةلل رإل ابررت رلع ا ل م.د.م.س هن ال الزةبردي 

م ةيتاثل رلقشننننننا  رل   سننننننأل 1329فب ري   13اتابريخ  DMCC 238111رلاتحدة ااوجب رلت خ   رلتجابري برمم 

  جوأل رت ةرلاشغوالت رلذألب ل.ابرة رلمللل ةريحجابر رلك يال ةرلافأل  ج م.د.م.سلش ال الزةبردي 

 

 عمان" الزورديللمجوهرات " شركة الزوردي  ( طـ

سننننمطقل  اان   اسننننسننننا فأل، ألأل هنننن ال ذرت  سننننلةل ل  حدةدة،  اان" الزةبرديلماجوأل رت " هنننن ال الزةبردي 

 ة تاثل رينشننطل رل   سنن ل لمشنن ال فألم 1328 ايو  03 ةرلصننادبر اتابريخ 2013919 ااوجب رلسننجل رلتجابري برمم

 .ةرإلحجابر رلك يالرلاجوأل رت  إنتاج ة جابرة

 
 

 أسس اإلعداد   .8

 بيان اإللتزام  8-1

فأل  رلاعتاد ريةلأل""رلتق ي  رلاالأل  01ةفقا لاع ابر رلاحاسننبل رلدةلأل برمم   م إ درد رلقور م رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة

 ادة  يرلاعتخ ى ري ةرإل نننندربررت اعاي  رلرلاامكل رلع ا ل رلسننننعوديل  ي مبل رلر لل رلسننننعوديل لماحاسننننب ي رلقانون  ي ة

مسنننننقل ل ع رلقور م رلاال ل رلاوحدة رلادمقل ريخ  ة لماجاو ل  االتلر يرلاوحدة رلاوجلة  ريةل ل  ق أ رلقور م رلاال لرلر لل. ة

اال ل حسننننب رلاعمو ات رلاطموال لاجاو ل اا مل  ي رلقور م رل ةلم  تضنننناي ألذه رلقور م، 1327ديسنننناب   02رلاقتر ل فأل 

فرم ل جوأل يل ة عا الت أحدرثإيضنننناحات  فسنننن  يل لشنننن    فقد رهننننتاما  مى. ة ع ذلك رلاعاي   رلدةل ل لمتق ي  رلاالأل

 ريخ  ة.  رلاوحدة رلادمقل قذ رلقور م رلاال ل  ةأدر رارلتغ  رت فأل رلا ال رلاالأل لماجاو ل 

 

تق ي  رلنندةلأل لم م  طب ق رلاع ننابر  ريةل ننل رلاوجلة رلاوحنندة رلتألألننذه رلقور م رلاجاو ننل ريةلى  ي رلقور م رلاننال ننل  عتب  ة

. ااا  م رإلفصننا   ي رلتغ  رت فأل رلسنن اسننات رلاحاسننب ل رلرا ل فأل 1برمم  رلاالألرلدةلأل لمتق ي  ةرلاع ابر  29 برمم رلاالأل

     .  1رإليضا  برمم 

 

 ي لإل ننننندربر  م1328 يون و 03لمفت ة رلاقتر ل فأل ةإ تاادألا  ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة اا رلاورفقل  مى رلقور م رلاال ل 

 م.1328أغسطس  2 مبل  جمس رإلدربرة اتابريخ

 

 إعداد القوائم المالية  8-8

خد ل نرايل رل  كاففةاإسنننننننتثقاء  خصننننننن  ةفقناً لابندأ رلتكمفنل رلتابريخ ل  ريةل نل رلاوجلة رلاوحندة م إ ندرد رلقور م رلانال نل 

 ، ةرلاوجودرت ةرلاطمواات رلاال ل رلتأل يتم م اسننرا االق ال رلعادلل ي مبل خب   إاتوربري  سننتقل  قدي هرلذي  م ةلماوظف ي 

لاير  ة م  ق يبرا يم بااا  ،ريم رل   سنننن ل لمشنننن ال  امل رلع ضرلذي يعتب  ةاال ياو رلسننننعودي  رلق مة م   ض جا ع 

 .  براح ل رلسرمسعودي  ا  در 
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 إستخدام التقديرات واإلفتراضات 8-0

 ل رلسعوديل فأل رلاامكل رلع ا رلاعتادة ألتق ي  رلااللمةفقاً لماعاي   رلدةل ل  ريةل ل رلاوجلة رلاوحدةيتطمب إ درد رلقور م رلاال ل 

الاوجودرت ا رلاع ةضل ةرإلفصاحات رلاتعمقل  لث   مى  بالغ رلاوجودرت ةرلاطموااتألا ل رستخدرم  قدي رت ةرفت رضات  ع قل 

لتقدي رت ةيتم  ق  م ر ، ةفات خالو فت ة رلتق ي ةرإللتلر ات رلاحتامل اتابريخ رلتق ي  ةرلابالغ رلاثبتل لإلي ردرت ةرلاص

ةرإلفت رضات اشكل  ستا  ااالستقاد إلى رلخب ة رلسااقل ة ور ل أخ ى، ااا فأل ذلك  ومعات لألحدرث رلاستقبم ل رلتأل يعتقد أنرا 

دي رت ا  تساةى رلتق   عقولل فأل ظل رلظ ةف رلحال ل.  قوم رلاجاو ل اعال  قدي رت ةرفت رضات  تعمق االاستقبل. ةنادبررً 

 رلاحاسب ل  ع رلقتا ج رلفعم ل.

 

 السياسات المحاسبية الهامة .0

درد رلقور م  ع  مك رلاتبعل فأل إ  ريةل ل رلاوجلة رلاوحدةرلس اسات رلاحاسب ل رلرا ل رلاستخد ل فأل إ درد رلقور م رلاال ل  تورفق 

بابررً إ ت رلفعاللجديدة رلاعاي   رل  طب ق ااستثقاء ر تااد 1327ديساب   02رلاال ل رلاوحدة رلسقويل لماجاو ل لمسقل رلاقتر ل فأل 

 . اعد   ل س فعاالً أي  ع ابر أة  فس   أة  عديل آخ   م إ دربره لكق  رً ك ب رلاجاو ل  طبق. ةلم 1328يقاي   2 ي 

 

لما ة ريةلى فأل  رلتغ   رتألذه   طب قة مى رل غم  ي  ،1 ب عل ة فث    مك رلتغ   رت فأل رإليضا  برمم   ي ة م رإلفصا 

 ااا ةيتومع أن  قعكس لماجاو ل، ريةل ل رلاوجلة رلاوحدةإال أن  ل س لرا  فث   جوأل ي  مى رلقور م رلاال ل  م،1328 ام 

 .م1328ديساب   02 مى رلقور م رلاال ل رلاوحدة لماجاو ل لمسقل رلاقتر ل فأل  رلتغ  رت فأل رلس اسات رلاحاسب ل

 

م دخما رلاجاو ل فأل أدةرت  ال ل  شتقل  ع  لسسل  ال ل فأل هكل 1328يون و  03فت ة رلثالثل أهر  رلاقتر ل فأل خالو 

ةذلك لمتقم ل  ي  خا   زيادة  كال ف رلتاويل لتسر الت رلذألب مص  ة ريجل ةذلك نظ رً لمليادة  آجملسمع أساس ل   قود

 فأل أسعابر رلذألب، ةما ا رلاجاو ل اتسويل ألذه رلعقود رآلجمل خالو رلفت ة ةال  وجد  خا    عمقل فأل نرايل رلفت ة .

 

 المعدلةوالجديدة  للتقرير الماليتطبيق المعايير الدولية  .7
 

 م8312يناير  1في  المطبقةالمعايير الجديدة  7-1

اع ابر رلإلي ردرت  ي رلعقود  ع رلعاالء" )رنظ  أ( ة"ر 29 رلدةلأل لمتق ي  رلاالأل برمماع ابر رلر تادت رلاجاو ل اشكل رةلأل 

. ةلم  عتاد رلاجاو ل اشكل  سبق م1328يقاي   2 ي إاتدرءرً "ريدةرت رلاال ل" )رنظ  ب(  1 رلدةلأل لمتق ي  رلاالأل برمم

 .اعد ةل سا فعاللأي  عاي   أة  فس  رت أة  عديالت  م إ دربرألا 

 

  "اإليرادات من العقود مع العمالء" 15 الدولي للتقرير المالي رقمالمعيار  (أ

ً رلاع ابر رلجديد ناوذج يستحدث خطورت لاحاسبل رإلي ردرت رلتأل  قشف  ي رلعقود  ع رلعاالء. يتم رإل ت رف   ي خاس ا

تومع يعكس رلاقاال رلاالأل رلذي   رلذي ابمغالعا ل ارلرلبضا ع أة رلخد ات رلاو ودة إلى  تعب    ي  حويلاالااإلي ردرت 

 ت  قد رة  ع س ط ة رلعا ل  مى رلبضا عرلاجاو ل أن يكون  ستحقاً لرا  قاال  مك رلبضا ع أة رلخد ات. ة تحقق رإلي ردر

" قود رإلنشاءرت"  ع ابر  22برمم  حل  ع ابر رلاحاسبل رلدةلأل  29 رلدةلأل لمتق ي  رلاالأل برمماع ابر رل أة رلخد ات. ةيحل

 ااإلضافل إلى رلتفس  رت ذرت رلصمل."رإل ت رف ااإلي رد"  28رلاحاسبل رلدةلأل برمم 

 

  يح  تم اشكل رلش ة  ةريحكام رلتعامديل  ح ث رنألذر رلاع ابر ل س ل   فث   جوأل ي  مى نتا ج رلاجاو ل   طب قإن 

 ااا يمأل:  فصلاشكل رلس اسل رلاحاسب ل رلحال ل لإلي ردرت  ه  ةمد  م  ع رلعاالء. 

 

 اإليرادات من الذهب

م م ةما إ دربر رلفور    ة س ااإلي رد ي رلذألب إلى م ال ةزن رلذألب رلاباع إلى  االء رلجامل. يتم رال ت رف  رإلي رديش   

اتفق  م   فأل رلعقد اسع  رلذألب فأل رلرلاذاوبرة فأل رلفور     قد  فديل رلاجاو ل إللتلر را  رلاشغوالت رلذألب لاا ات 

 ريسورق رلعالا ل.
 

 

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
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 اإليرادات من العمليات
 ال م ، ااإلضافل إلىف عاب خد ل رلعااللا رلاساىمطعل رلاجوأل رت  مى  كون رلق ال رلاضافل  ي رلعام ات إلى  رإلي رد يش  

 .االجامل ةرلتجل لمقورت رلب ع رلقا جل  ي خالو  ريخ ى ةا ع  جوأل رت ريلااس ةرإلي ردرترإلضافات 
 

ً لمق ال رلعادلل لماقاال رلاستمم أة رلذ م رلاديقل فأل ةما إلإيتم رإل ت رف ا لرم ريدرء، رلوفاء اإلتي ردرت  ي رلعام ات ةفقا
 االبضا ع لذرت رلصم رلااقوحلاالخصو ات  قد  سم م رلبضا ع رلاو ود ارا إلى رلعاالء. يتم  خف ض رإلي ردرت  ةرلذي يتم
 رلابا ل.

 

  "األدوات المالية" 6 رقم الدولي للتقرير الماليالمعيار  )ب(
يستحدث . "رإل ت رف ةرلق اس :"ريدةرت رلاال ل 01برمم  ع ابر رلاحاسبل رلدةلأل رلاع ابر رلجديد لألدةرت رلاال ل رستبدو 
 تاان ل رإل  خسا لةيقدم ناوذج  ااا،  غ   رت أساس ل  مى رلتوج   رلسااق اشفن  صق ف ةم اس ري وو رلاال ل رلاع ابر

 رلاال ل. م ال رلاوجودرتاتومعل إلنخفاض رل
 

 والمطلوبات المالية الموجوداتتصنيف وقياس (    1
لتصق ف  01 ع ابر رلاحاسبل رلدةلأل برمم االاتطمبات رلقا ال فأل  اشكل اب   1رلاع ابر رلدةلأل لمتق ي  رلاالأل برمم  يحتفظ

 لتابريخرلاال ل رلاحتفظ ارا  لماوجودرت 01 ع ابر رلاحاسبل رلدةلأل برمم ن  يمغأل فلات غ   أةم اس رلاطمواات رلاال ل. 
  رلاديقل ةرلاتاحل لمب ع.رإلستحقاق ةرلق ةض ةرلذ م 

 

االاوجودرت رلاال ل   مى س اسات رلاجاو ل رلاحاسب ل رلاتعمقل جوأل يل س ل   فث    1رلاع ابر رلدةلأل برمم إن ر تااد 
الق ال ا ،يتم  صق ف ةم اس ري ل رلاالأل  قد رإل ت رف ريةلأل االتكمفل رلاطففةةرلاطمواات رلاال ل ة صق ف رلاوجودرت. 

 – االق ال رلعادلل  ي خالو رلدخل رلشا ل رآلخ  ،إستثاابررت فأل أدةرت رلديي – رلعادلل  ي خالو رلدخل رلشا ل رآلخ 
ا رلاال ل  ح رلاوجودرتةرلخسا  . إن  صق ف أحقوق رلامك ل، أة رلق ال رلعادلل  ي خالو ريبراا   أدةرترت فأل رستثاابر

 رلاال ل ةخصا   رلتدفق رلققدي رلاوجودرت مى ناوذج رلعال رلذي يتم ف   إدربرة  اقاءً  يكون ادة  ا  1رلاع ابر رلدةلأل برمم 
 رلتعامد.  رلقا ج  ي

 

ح أة ال يتم  صق فرا االق ال رلعادلل  ي خالو رل اأن رلاوجودرت االتكمفل رلاطففة إذر إستوفا اال رلش   ي أدناه ةيتم م اس 
  رلخسابرة:

ي  ناوذج ري ااو رلذي يردف إلى رإلحتفاظ االاوجودرت لتحص ل  دفقات نقديل  خالو رإلحتفاظ ارا  ي ميتأن  -أ
 تعامديل.رإل فام ات رل

رلتعامديل فأل  وربريخ  حددة لمتدفقات رلققديل رلتأل  اثل فقط  دفو ات ي ل رلابمغ ةرلفا دة  مى  إلتلر ا را قشف أن  -ب
 .أ ل رلابمغ رلقا م

 

 خ رلق ال رلعادلل  ي خالو رلدخل رلشننا ل رآل أة رلاطففةكمفل التحسننب رلق اس ا ق فرارلتأل ال يتم  صنن جا ع رلاوجودرت رلاال ل
 رلاال ل رلاشتقل. رلاوجودرتجا ع  ذلكةرلخسا  . ةيشال أالق ال رلعادلل  ي خالو ريبراا  م اسرا ايتم أ اله  ذا ااا 

 
ً  نرا ألاشكل   ع ي قد رإل ت رف رلابد أل يحق لماجاو ل أن  قاس ااوجبرا رلتأل يرلاتطمبات  اشكل أة اآخ  يمبأل أ الً  ال ا

او فأل ح ،رلق ال رلعادلل  ي خالو ريبراا  أة رلخسنننننننا  ااا فأل  خ االق ال رلعادلل  ي خالو رلدخل رلشنننننننا ل رآل أةكمفل تاال
 يتع ي  مى رلاجاو ل حذف  دم رلتطااق رلاحاسبأل رلذي يقشف أة  خف ض  اشكل اب  .رلق ام اذلك 

 

لأل  اويل ألام يتم م اس  اشكل أة  قص   مى ويترلتأل  حيتم م اس ري ل رلاالأل ) ا لم يكي  ي رلذ م رلاديقل رلتجابريل 
ً  اسع  رلاعا مل( أل  م م اسرا االق ال رلتة  مى رال لاإلستحورذ اااإلضافل إلى رلتكمفل رلاباه ة رلاتعمقل  رلعادلل. االق ال أةل ا

 رلعادلل  ي خالو ريبراا  ةرلخسا  
 

 اال ل. رل لماوجودرترلس اسات رلاحاسب ل رلتال ل  مى رلق اس رلالحق  يتم  طب قة
ً  رلاوجودرتألذه يتم م اس  : ةرلخسا أرلعادلل  ي خالو ريبراا  رلاال ل االق ال  رلاوجودرت - يتم ة ،االق ال رلعادلل الحقا

 ةرلخسا  .أريبراا  ما ال  فأل  وزيعات أبراا فا دة أة  ريبراا  ةرلخسا   ااا فأل ذلك أي  افأل إثبات
تم  خف ض كمفل ااستخدرم   يقل رلفا دة رلفعالل. ةيالتم اس  مك ري وو الحقاً ا: يتم االتكمفل رلاطففةرلاال ل  رلاوجودرت -

 جال  ةأبراا  ةخسا    رإلي رد رلقا ج  ي رلفور د إثبات. يتم فأل رلق ال رإلنخفاض خسابرةكمفل رلاطففة  ي خالو ترل
ةيتم إثبات أي أبراا  أة خسا   نا جل  ي إستبعاد ةرلخسا  . أريبراا   ما ال رإلنخفاض فألخسابرة ة رلعاالت

  ريبراا  أة رلخسا  . ما ال رلاوجودرت رلاال ل فأل
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 الموجودات الماليةقيمة إنخفاض  (8

إنخفاض رلق ال فأل  احاسبل  ي خسا  لمرلاجاو ل   قرج لإلى  غ    جوأل ي فأل  1أدى  طب ق رلاع ابر رلدةلأل برمم 

رلقظ ة ااقرج ل  01رلخسابرة رلاتكبدة حسب  ع ابر رلاحاسبل رلدةلأل برمم  ناوذج رلاوجودرت رلاال ل  ي خالو إستبدرو

 .رإل تاان رلاتومعل خسابرةل رلاستقبم ل
 

لاجاو ل ر لدىةتاان رلاتومعل لمذ م رلاديقل، إلحتساب خسا   رإل رلاقرج ل رلابسطل لماع ابر  ةمد ما ا رلاجاو ل اتطب ق

خسا   رال تاان رلخا ل االاجاو ل ااا  شال ل رلسااقل خب رترل بق ل  مى   قظو ل  ي رلقور د لتق  م خسا   رإل تاان

 االذ م رلاديقل ةرلب لل رالمتصاديل رلتأل  عال ف را رلاجاو ل. رلصمل ذرت ور ل رلتومع رلاستقبمأل 
 

 ةالمنخفض يةاإلئتمان القيمة المالية ذاتالموجودات 

ذرت  د أ بحام االتكمفل رلاطففة رلادبرجل رلاال ل رلاوجودرتاتق  م  ا إذر اانا  إ درد رلتقابري  رلاال لاتابريخ  قوم رلاجاو ل 

  ضابر أة أاث  أث  ا  قد ا يكون لحصوو حدث ل"ان ا" قخفض رلق ال رإل ت ري ل رلاالأل يعتب . م ال إ تاان ل  قخفضل

  مى رلتدفقات رلققديل رلاستقبم ل رلاقدبرة لأل ل رلاالأل.
 

 في القيمة خفاضعرض اإلن

اوجودرت رلق ال رلدفت يل لم إجاالأل ي  االتكمفل رلاطففة خص  خسا   رإل تاان لماوجودرت رلاال ل رلتأل  قاس يتم خصم 

 رلاال ل.

لب ع ر  صابريف ضاي ريةل ل رلاوجلة رلاوحدةةرلخسا   أما ال ريبراا   رلخسا   رال تاان ل لمذ م رلاديقل فأل   ضيتم 

 ةرلتسويق.
 

 التحول (0
أث  ل س ل    طب ق رلاع ابر رلجديدح ث أن  دةن أي إستثقاءرت يةو   ة 1تطب ق رلاع ابر رلدةلأل برمم ارلاجاو ل ما ا 

 ةمد  اا .ة صق ف رلاوجودرت رلاال لرلاال ل  ةرلاوجودرت مى رلس اسات رلاحاسب ل رلا  بطل االاطمواات رلاال ل  جوأل ي

ال فأل  ابريخ محقا ق ةرلظ ةف رلقا لةفقاً  رلاالأل ااوجب  رإلحتفاظ ااي لرلتق  اات رلاتعمقل اتحديد ناوذج رلعال رلذي يتم 

 . لماع ابر رلتطب ق ريةلأل
 

 الغير فعالة بعدالمعايير الجديدة الصادرة  7-8

رلتأل  ساح  م1321يقاي   2لمفت رت رلسقويل رلتأل  بدأ فأل أة اعد  رلفعاللف اا يمأل رلاعاي   رلجديدة ةرلتعديالت  مى رلاعاي   

 .ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة بك رً فأل إ درد رلقور م رلاال ل  اتطب قرارلاجاو ل لم  قم  غ   أن. االتطب ق رلابك 

 
 " عقود اإليجار" 19قم المعيار الدولي للتقرير المالي ر (أ

ً ناوذج لماستفج يي 23 برمم لمتق ي  رلاالأل رلدةلأل اع ابررليقدم   رف  تلماحاسبل  ي  قود رإليجابر. يقوم رلاستاج ااإل رً ةح د ا

درد دفعات اس   رإلتلرم رإليجابر رلذي ياثل إلتل احق رإلستخدرم رلذي ياثل حق  فأل إستخدرم ري ل ذة رلصمل ااإلضافل إلى

رلق ال رلاقخفضل.  بقى رإليجابر.  وجد إ فاءرت إخت ابريل لعقود رإليجابر مص  ة ريجل ة قود رإليجابر لماوجودرت ذرت 

أي يستا  رلالج  فأل  صق ف  قود رإليجابر إلى  قود إيجابر  –  يقل رلاحاسبل رلاتبعل  ي رلالج   شاارل لماع ابر رلحالأل 

 أل. اويمأل أة  قود إيجابر  شغ م
 

 تومع رإلدربرة ة أنرا رلاجاو ل رلتق  م رالةلأل لألث  رلاحتال  مى مور ارا رلاال ل رلاوحدة ةلكي رلتق  م رلافصل لم يكتال اعد،

. م1321يقاي   2فأل رلقور م رلاال ل رلاوحدة رلخا ل االاجاو ل فأل رلسقل رلاال ل رلتأل  بدأ  ي  23رلدةلأل برمم  رلاع ابر ر تااد

فأل رلقور م رلاال ل  رلوربردةةرإلفصاحات  رلاسجمل مى رلابالغ  جوأل يمد يكون ل   فث    23رلاع ابر رلدةلأل برمم إن  طب ق 

 قدي   عقوو لتفث  رت  طب ق ألذر رلاع ابر لح ي  قف ذ رلاجاو ل لا رجعل  رلعامأل إحتسابلماجاو ل. ة ع ذلك فاي غ   

  فصمل.
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 (م8317 – م8315دورة )للتقرير المالي للمعايير الدولية  السنوية التعديالت (ب
 

 "الترتيبات المشتركة" 11 رقم والمعيار الدولي للتقرير المالي "دمج األعمال" 0 رقم المعيار الدولي للتقرير المالي

 رلعام ات رلاشت ال رلتأل  ستوفأل  ع يف ري ااو رلتجابريل:يوضح   يقل  حاسبل رلش ال  ي زيادة حصرا فأل 
 

 تفظ   ف  ا )أة حصل  مى( س ط ة  شت ال فال يعاد م اس رلحصل رلاحتفظ ارا سااقاً.إذر إح -

رلاستحوذ  إذر حصل   ف  ا  مى س ط ة فإن رلاعا مل ألأل د ج أ ااو يتم رلحصوو  م را  ي خالو   رحل ةيقوم رلط ف -

 رلحصل رلاحتفظ ارا سااقاً االق ال رلعادلل.اإ ادة م اس 
 

 "ضرائب الدخل" 18 رقم معيار المحاسبة الدولي

أن اافل  بعات ض ر ب رلدخل رلقا جل  ي  وزيعات أبراا  )ااا ف را رلادفو ات لالدةرت رلاال ل رلاصقفل احقوق  رلاع ابر يب ي

ل رلشا ل   أة رلخسا   أة رلدخارا اشكل ثااا ضاي رلاعا مل رلتأل نتج  قرا أبراا  ماامل لمتوزيع فأل ريبراا  مك ل( يتم رإل ت رف

 خ  أة حقوق رلامك ل.رآل
 

 "تكاليف اإلقتراض" 80 رقم معيار المحاسبة الدولي

تاويل فقط رلق ةض رلاحددة ل ستثقأل أن  جاو ل رلق ةض رلعا ل رلاستخد ل إلحتساب  كال ف رإلمت رض رلالألمل  رلاع ابر وضحي

رلاوجودرت رلالألمل رلتأل ال زرلا  حا رلتطوي  أة رإلنشاء. أ ا رلق ةض رلاحددة لتاويل رلاوجودرت رلالألمل رلجاأللة رآلن 

لإلستخدرم رلاحدد أة رلب ع رة أي  وجودرت غ    لألمل ف تم إدبررجرا فأل  مك رلاجاو ل رلعا ل. ةنظ رً ين  كال ف  طب ق ااث  

جعأل مد يفوق رلالريا ف تم  طب ق رلتغ  رت افث   ستقبمأل  مى  كال ف رإلمت رض رلاتكبدة فأل رة اعد  ابريخ  طب ق رلاقشفة بر

 لمتعديالت.
 

 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي حالة عدم التأكد حول معالجات ضريبة الدخل (جـ

ساسأل ولرا اعد  ي مبل أنظال رلض ر ب. إن رإلختبابر ريبلتوض ح رلاحاسبل  ي  عالجل ض يبل رلدخل رلتأل لم يتم م رلتفس   يسعى

 تابر را رلاجاو ل.لض ر ب رلاعالجل رلض يب ل رلتأل إخألو  ا إذر اان  ي رلاحتال أن  قبل أنظال ر
 

 التعديالت األخرى (د

دناه لم يتم  طب قرا حتى رآلن ةال يتومع أن يكون لرا  فث   جوأل ي  مى رلقور م رلاال ل رلاعاي   رلجديدة ةرلتعديالت  مى رلاعاي   أ

 رلاوحدة لماجاو ل:
 

 (.1 برمم خصا   رلادفو ات  قد اً  ع رلتعويض رلسالب ) عديالت  مى رلاع ابر رلدةلأل لمتق ي  رلاالأل -

 (.18 برمم بر رلاحاسبل رلدةلألا) عديالت  مى  ع  اات رلل  مل ةرلاشابريع رلاشت ال رلحص   ويمل رالجل فأل رلش -

 (.21 برمم  عديالت رلخطط أة رإلختصابر أة رلتسويل ) عديالت  مى  ع ابر رلاحاسبل رلدةلأل -
 

 الممتلكات والمعدات -5

  مى رلااتمكات ةرلاعدرت خالو رلفت ة  مى رلقحو رلتالأل:رلتحويالت فات ةرإلستبعادرت / رإلضا فا  ل 
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 لاير سعودي  لاير سعودي  

     بالتكلفة –اإلضافات 
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  953215311  113991193 

     تحويالتال/  ستبعاداتاال

 (1731399)  (1155909)  صافأل رلق ال رلدفت يلا –رلتشغ م ل رلااتمكات ةرلاعدرت 

 (01789)  (785971)  االتكمفل –ري ااو رل أساال ل م د رلتقف ذ 
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 س المالأر -9
ديسننناب   02)      لاير سنننعودي 103،333،333م 1328 يون و 03رلاصننن   ا  ةرلادفوع ااا فأل رلاجاو ل  او امغ برأس 

م: 1327ديسنناب   02) م1328 يون و 03ااا فأل  سننرم 10،333،333لاير سننعودي(،  قسننم إلى  103،333،333م: 1327
 لاير سعودي لمسرم رلورحد. 23سرم ( اق ال رسا ل  10،333،333

 

  
  م8312 يونيو 03

 )غير مدققة(
 

  م1327 ديساب  02

 ) دمقل(

 لاير سعودي  لاير سعودي  

     ة دفو ل االكا لأسرم  صدبرة 

 1013331333  7053335333  / رلسقل فأل ادريل رلفت ة

 ---  ---  / رلسقل أ دبرت خالو رلفت ة

 1013331333  7053335333  خالو رلفت ة / رلسقل جاوع ريسرم رلاصدبرة ةرلادفو ل االكا ل 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص  -7
 

 الوصف العام 
ظام ننرايل رلخد ل لجا ع رلاوظف ي رلذيي يكامون فت ة رلخد ل رلالألمل ااوجب   كاففة  مى رسننننتحقاق رلاجاو لسنننن اسننننل  ق  
 .فأل رلاامكل رلع ا ل رلسعوديل رلعال

 

 تلمخد ا رلخوربرز أل  جاو ل م إج رء أحدث  ق  م راتوربري  ي مبل ةرلتق  م رالاتوربري.   مىةيسنننننتقد رلاخصننننن  رلسنننننقوي 
 .م1328يون و 03ااا فأل  رلاقرج ل رالاتوربريل لوحدة رال تاان رلاتومعلااستخدرم  ، ستقل، خب   راتوربري رالاتوربريل

 

 رلسقل ألأل ااا يمأل: رلفت ة / ح ال  كاففة نرايل رلخد ل لماوظف ي خالو

  
 م 8312 يونيو 03

 )غير مدققة(
 

 م1327ديساب   02

 ) دمقل( 

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 0111811233  0759075676  رلفت ة / رلسقلفأل ادريل 

 111091278  857995381  رلاحال لمفت ة / رلسقل

 (017921991)  (051975619)  رلادفو ات خالو رلفت ة / رلسقل

 113931738  (852605068)  )خسابرة( / براح راتوربري

 81012  (75657)  ف ةمات أسعابر رلص ف ريجقب ل

 0713071111  0753075732  رلسقلفأل نرايل رلفت ة / 

 

 الرئيسية   االكتوارية االفتراضات

    
 م8312 يونيو 03

 )غير مدققة(
 

 م1327 ديساب  02

 ) دمقل(

 لاير سعودي  لاير سعودي  

     االفتراضات المالية

     

 ٪28179-٪1119  ٪19575-٪0585   عدو رلخصم

 ٪23-٪0119  ٪13-٪0585  رلليادة فأل رل ر ب  مى رلادى رلطويل

     افتراضات ديموغرافية

 ثق ل  ثقيل   عدالت رلدةبررن لماوظف ي

   

( / رلاكناسننننننب)اناسننننننتثقنناء  أة رلخسننننننا   ريةل نل رلاوجلة رلاوحندة برانا ريح انات  كنافنفة نرنناينل رلخند ننل فأل يتم إثبنات جا ع 

 .ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة رلشا ل ما ال رلدخل رالاتوربريل رلتأل يتم إدبررجرا فألرلخسا  
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 قصيرة األجل  ومرابحات تسهيالت بنكية -2

   
 إيضاح 

 
 

 م8312 يونيو 03

 )غير مدققة(
 

 م1327 ديساب  02

 ) دمقل(

 لاير سعودي  لاير سعودي    

 2123312711083  67353865692  2-8     راحات لتاويل ه رء رلذألب

 ---  0758005239  1-8   قا ل رلسمع 

 ---  7952655985  0-8   (ذألب) مص  ة ريجل  سر الت

 ---  8553335333  1-8   سر الت نقديل 

 1813331333  0653335333   9-8  ) وبرق(  سر الت نقديل

    1511551565066  2120112711083 
 

لمحصوو  مى رلذألب  ي اقوك  ختمفل لرا فت ة رستحقاق  ت رة  ا ي هر   إسال  ل لدى رلاجاو ل  سنر الت   راحل 8-2

أهننننر ( ااعدالت براح  تفق  0إلى  2م: 1327ةلغ ض  اويل  تطمبات برأس رلااو رلعا ل ) أهننننر  ثالثلةرحد إلى 

غ     ىإن جا ع ألذه رلتسننر الت  تورفق  ع أحكام رلشنن يعل رإلسننال  ل، ح ث أن رلبقوك  قوم اشنن رء سننمع أخ م را. 

 رلذألب أة رلفضل ن اال  ي رلاجاو ل، ثم  قوم اب ع ألذه رلسمع ة ستخدم رلاقاال لش رء رلذألب لماجاو ل.

 

 شننتال  مى ر فام ات لشنن رء رلذألب اسننع   ع ي ثااا، ةا ع    ة أخ ى فأل  ابريخ  سننتقبمأل يت رة  ا ي هننر  ةرحد       8-1

أهننر ( اقفس سننع  رلذألب  ضننافا إل   رلعاولل رلاتفق  3رلى م: هننر  ةرحد 1323م )1328أهننر  فأل  ام   سننعلإلى 

 نقديل. ضاانات  م را. يتم  ف  ي ألذه رال فام ات  ي   يق إيدرع

 

  مى، ةحصنننما رلاجاو ل لماجاو ل  برأس رلااو رلعا ل  تطمبات رلذألب  ي رلبقوك لتاويل سننر الت   شننتال  مى      8-0

ةااعدو فا دة حسننننب  ا ألو  تعابرف  م   ا ي رلبقوك رلاحم ل  ااإلضننننافل إلى  سننننر الت لشنننن رء رلذألب خالو رلفت ة 

ة قوم رلاجاو ل ادفع ضنننننناانات نقديل  أهننننننر . 0افت ة إسننننننتحقاق  ت رة   ي هننننننر  إلى رلاعدالت رلاتفق  م را ة

  لمتسر ل رلقاامل لإلست درد فأل  ابريخ رإلستحقاق. االاعدالت رلاتفق  م را ةاالق ال رإلسا ل 

 

  ي اقوك  ختمفل اغ ض  اويل  تطمبات برأس رلااو رلعا ل فقط  شننننننتانل  مى  سننننننر الت   راحل إسننننننال  ل نقديل      8-1

 رلى ستل هروبر. هر ااعدالت براح  تفق  م را ةافت رت رستحقاق  ت رة   ي 

 

 اجاو للم رلااو رلعا ل شننتال  مى  سننر الت   راحل إسننال  ل نقديل  ي اقوك  ختمفل اغ ض  اويل  تطمبات برأس       8-9

 رلى ستل هروبر. هر فقط ااعدالت براح  تفق  م را ةافت رت رستحقاق  ت رة   ي 

  

   الزكاة وضريبة الدخل -6
 

 الزكاة للفترة

م: 1327لاير سننننننعودي ) 913031893 بمغ  م1328 يون و 03رلاقتر ننل فأل  امغننا رللانناة رلاحامننل  مى رلاجاو ننل لمفت ة

 لاير سعودي(. 913911121

 

 جنبية التابعة للفترةاألضريبة الدخل المتعلقة بالشركات 

لاير  3301931 م  بمغ 1328 يون و 03رلاقتر ل فأل رلسنننتل أهنننر   امغا ضننن يبل رلدخل رلاحامل  مى رلشننن اات رلتااعل لفت ة

 لاير سعودي(. 9101373  بمغ م:1327سعودي )

 

"( ح ث  م رسننتحقاق رلضنن يبل  مى مط ةهنن ال الزةبردي لماجوأل رت )"الزةبردي   تعمق ضنن يبل رلدخل اشنن ال أةبرة إيج با

  مى رلتورلأل. ٪23ة  ٪1119راا رلخاضعل لمض يبل رلاقدبرة اقسبل أبرااح
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 )تتمة(الزكاة وضريبة الدخل  -6

 

 الربط الزكويحالة 

ةحصما  مى رل او  رللاويل رلخا ل  م1327مد ا رلاجاو ل رإلم ربررت رللاويل ةدفعا رللااة رلاستحقل  م را حتى  ام 

م  ع رلتلر ات زکويل إضاف ل ااا 1321م إلی 1339م،  مقا رلاجاو ل براو  زکويل لمسقورت  ي 1327  ابرسخالو  ارا.

 م ون لاير سعودي.  عتقد رإلدربرة أن رلاخص  رلحالأل رلاتعمق اااللتلر ات رللاويل اافأل لاورجرل أي إلتلر ات  2313يقابرب 

رل او   إ ت رض  مى ألذه لماجاو ل  قديمف نت جل لرذه رل او . ةااوجب أنظال رللااة فأل رلاامكل رلع ا ل رلسعوديل، يحق مد  قش

ة عتقد رإلدربرة افن  فت ة رلساا  اذلك.يو اً  ي  ابريخ إستال را ةمد مد ا رلاجاو ل إ ت رض  مى ألذه رل او  فأل  33خالو 

 اافأل لتغط ل أي   خا   إضاف ل مد  قشف نت جل لتمك رل او  .رلاخص  رللاوي رلحالأل 

 

 ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة األجنبيةحالة تقييم 

م ةفقا لمقانون 1321ديساب   02دخل حتى رلرلاسجمل فأل جاروبريل  ص  رلع ا ل  ي ض يبل  ريج با  م إ فاء ه ال أةبرة

ض يب ل ةسددت  طمواا را رلض يب ل  مى أنشطترا  رم ربررت مى ريج با رةبرة م. حصما ه ال 2117لسقل  8رلاص ي برمم 

جاروبريل  فأل  صمحل رلض ر ب رلعا ل ي مبل  رلفح م م د 1321م حتى 1321م. رلسقورت  ي 1322رلغ    عفاة حتى  ام 

جا ع رلض ر ب رلاستحقل  مى أنشطترا  ريج با اسدرد لرذه رلسقورت حتى رآلن. ما ا ه ال رةبرة رم ربرةلم يتم برفع أي   ص 

 غ   رلاعفاة حتى  ابريخ .

 

ل رلتجابريل ةرلصقا   نتا ج أ االرا ي ض يبل رلدخل  مى رلاسجمل فأل جاروبريل  ص  رلع ا ل  ه ال الزةبردي  ص  م إ فاء 

 م.1338ة  ش  سقورت ر تبابرر  ي  ام لاد

 

ا رلض يبأل (، رلاسجمل فأل دةلل مط ، إم ربررألدة )"الزةبردي مط "ه ال الزةبردي لماجوأل رت ه ال ذرت  سلةل ل  حدة مد ا

 م.1327لعام 

 

 سلةل ل  ه ال الزةبردي لماجوأل رت ه ال ذرت  سلةل ل  حدةدة )"الزةبردي داأل"( ةه ال الزةبردي لماجوأل رت ذرت

فأل دةلل  رلاسجمونأاو ظبأل"(، الزةبردي ج ةب جولد رند جوالبري م.د.م.س "الزةبردي م.د.م.س"  حدةدة )"الزةبردي 

 فأل امد  عفأل  ي رلض ر ب، لذلك لم يتم  قديم أي إم ربررت ض يب ل. يعامونرإل ابررت رلع ا ل رلاتحدة، 

 

 والمخفضةاألساسية  –السهم  أرباح -13

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  لفت ة رلثالثل أهر  رلاقتر ل فأل  

   

 يونيو 03 

 م8312

 )غير مدققة(

 يون و 03 

 م1327

 ) دمقل(
 

 يونيو 03

 م8312

 )غير مدققة(

 يون و 03 

 م1327

 ) دمقل(

 لاير سعودي  لاير سعودي      ربحية السهم االساسية والمخفضة

 1811221120  1052705907  311101131  752775537   افأل رل اح لمفت ة )اال ياو رلسعودي(

رلاتوسنننننط رلا جح لعدد ريسنننننرم رلعاديل خالو 

 1013331333  7053335333  1013331333  7053335333  رلفت ة

براح ريسننننرم ريسنننناسنننن ل ةرلاخفضننننل )اال ياو 

 3133  3508  3129  3511  رلسعودي(

 

 متحويلل مى رلعا د ريساسأل لمسرم فأل رلاجاو ل ح ث أن  ال يوجد لدى رلاجاو ل أسرم  اديل  حتامل ماامل   خفضال يوجد  فث   

 م .1327 يون و 03م ة 1328 يون و 03ااا فأل 
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 عامالت وأرصدة أطراف ذات العالقةم -11

ف را رلاالك  يكونونرلش اات رلتأل ة لماجاو ل، رإلدربرة رلعم ا أ ضاء  جمس رإلدربرة، ،ري  رف ذرت رلعالمل ألم رلاساألا ي

 رل   س  ي. 
 

رلس اق فأل رلاعا الت  ااا ة تم ألذه تم رلاصادمل  مى ه ة  رلاعا الت  ع ري  رف ذرت رلعالمل  ي مبل إدربرة رلاجاو ل. 

 مى   تم رلاعا الت. س اسات رلتسع   ةه ة  ألذه طب عألس اق رلعال رل ترا فأل ي رلاتومع  سويةرلطب عأل ي ااو رلاجاو ل 

 .أساس  جابري
 

 ري  رف ذرت رلعالقل خالو رلفت ة ألأل ااا يمأل:إن رلاعا الت  ع 

 
طبيعة  

 المعاملة
 األرصدة  قيمة التحويالت 

 
  

 
 م8312 يونيو 03

 )غير مدققة(

 م 1327 يون و 03 

 )غ    دمقل(

 م8312 يونيو 03 

 )غير مدققة(

 م 1327 ديساب  02 

 ) دمقل(

     لاير سعودي  لاير سعودي    ه اات  ااعل أخ ى

أ ضننناء  جمس   كافآت

رالدربرة ة وظفأل رإلدربرة 

  رلعم ا

  كاففة

  750805778  111381338  0165533  0311333 

  رإلدربرة

برسوم 

 2191319  1855985  1921193  8515853  إستشابريل

    755755388  117211198  7755185  1111319 

 

 التعهدات واإللتزامات -18

 تعهدات

 م1328 يون و 03ااا فأل  م ون لاير سننعودي  019اابمغ   ع رلشنن يعل رإلسننال  ل  تورفق رلاجاو ل خطااات ضنناان تأ نندبر

 .اعام ا را م ون لاير سعودي( ف اا يتعمق  111م: 1327ديساب   02)

 

 رأسمالية إلتزامات

     م1328 يون و 03 ااا فأل  م ون لاير سننننننعودي 212 رلبالغلالقفقات رل أسنننننناال ل را رإللتلر ات رلتال ل رلاتعمقل ايرلاجاو نل لد

  م ون لاير سعودي(. 111م: 1327ديساب   02)

 

 التزامات التاجير التشغيلي 

 رلحد رالدنى  ي راليجابررت رلاستقبم ل رلاستحقل ااوجب  قود راليجابررت رلتشغ م ل رلغ   ماامل لاللغاء ااا يمأل: 

 

    
 م8312 يونيو 03

 )غير مدققة(
 

 م 1327ديساب   02

 ) دمقل(

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 2312791281  1757065900  ةرحدة خالو سقل

 2313181131  1750275176  ةال  ليد  ي خاس سقورت ةرحدة سقل اعد

 019711708  151675832  أاث   ي خاس سقورت

  0353875381  0311131003 
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 القطاعات التشغيلية -10

 ققسم رلاجاو ل إلى مطا ات ري ااو رلتال ل ةألأل ه اات رلجامل ةرلتجل ل.  تم   رمبل مطا ات رلتشغ ل ألذه  ي مبل  انع 

ل . ةف اا يمأل  فا  رلتوح درلق ربر رل   سأل لماجاو ل. يتم رستبعاد اافل رإلي ردرت ةريبر دة ريخ ى درخل رلاجاو ل  قد 

 رإلي ردرت رلقطا  ل:

 

 أشهر المنتهية في الستة

 م8312 يونيو 03

 )غير مدقق( 

 المجموع  بالتجزئة  بالجملة 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

       رإلي ردرت

 23755975001  ---  23755975001  ذألب -

 83752125720  9557005202  17853275975   شغ م ل -

 18757705308  8553585197  6650635295  إجاالأل رل اح

 7755215782  1853395668  9555775709   اتمكات ة عدرت

 1590852705625  16555055813  1570750025775  إجاالأل رلاوجودرت

 (1581351865315)  (757125595)  (1583857135753)  إجاالأل رلاطمواات

 

 أهر  رلاقتر ل فأل رلستل

 م1327 يون و 03

 )غ    دمق( 

 رلاجاوع  االتجل ل  االجامل 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

       رإلي ردرت

 82111111313  ---  82111111313  ذألب -

 13112391739  9713311191  21319331713   شغ م ل -

 21917711979  1211311333  23018711129  إجاالأل رل اح

 7213311113  2313921723  3311271703   اتمكات ة عدرت

 2131311311387  28211911818  2113111931801  إجاالأل رلاوجودرت

 (2111317171030)  (2117711121)  (2111711171081)  إجاالأل رلاطمواات

 

 األدوات المالية -17

 ألدوات المالية بالقيمة العادلة قياس ا  

يات رلاوحدة إلى ثالثل  ستو ريةل ل رلاوجلة ما ال رلا ال رلاالأليتم  جا ع رلاوجودرت ةرلاطمواات رلاقاسل االق ال رلعادلل فأل 

 ي رلتسمسل رلر  أل لمق ال رلعادلل. يتم  حديد ألذر رلتجا ع اقاًء  مى أدنى  ستوى  ي رلادخالت رلرا ل رلاستخد ل فأل م اس رلق ال 

 رلعادلل ااا يمأل:

  رلقشطل لماوجودرت ةرلاطمواات رلاااثملرلادبرجل )غ   رلاعدلل( فأل ريسورق  ريسعابر :2رلاستوى. 

  ةرلتأل ياكي  الحظترا لأل ل أة راللتلرم، إ ا  باه ة  2رلادبرجل رلاتضاقل فأل رلاستوى  ريسعابرغ     دخالت :1رلاستوى

 ) ثل ريسعابر( أة اشكل غ    باه  )أي  شتقل  ي ريسعابر(.

  لتلرم رلتأل ال  ستقد إلى ا انات رلسوق رلامحوظل )رلادخالت لأل نل أة رإل رلاوجودرت أة رلاطمواات  دخالت :0رلاسنتوى

 غ   رلامحوظل(

  

  



 شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية(

 

  )تتمة( الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية

         م8312 يونيو 03المنتهية في أشهر  الستةلفترة 

28 

 

 

 )تتمة( األدوات المالية -17

 

يوضح رلجدةو رلتالأل رلق ال رلعادلل لماوجودرت ةرلاطمواات رلاال ل ااا فأل ذلك  ستويا را فأل رلتسمسل رلر  أل لمق ال رلعادلل. ال 

قابرال   تضاي  عمو ات رلق ال رلعادلل لماوجودرت ةرلاطمواات رلاال ل رلتأل لم يتم م اسرا االق ال رلعادلل إذر اانا رلق ال رلدفت يل 

 ادلل ادبرجل  عقولل.مق ال رلعل

 

 م8312 يونيو 03

 )غير مدقق( 

 القيمة العادلة ) بالريال السعودي (  

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى االول 
         

         الموجودات المالية

 72859375276  ---  ---  72859375276  رلذ م رلاديقل

         مطلوبات مالية

 سنننننننرنن ننالت اننقننكنن نننل 

مصنننننننننن نننن ة ريجننننل 

   راحاتة

 

1535151565066  ---  ---  1535151565066 

 

م 7132ديساب   02

 (ل) دمق
  

         رلاوجودرت رلاال ل

 08910131878  ---  ---  08910131878  رلذ م رلاديقل

          طمواات  ال ل

 سننننننرن نالت انقنك نننل 

مصننننننننن نننن ة ريجننننل 

 ة  راحات

 

2123312711083  ---  ---  2123312711083 

         

 


