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معلومات عن الشركة والنشاطات

هن ال الزةبردي ل اجوه ر ("رلشن ال") هأل ه ال لساهال سةوديل لسج ل فأل رل ياض االاا كل رلة ا ل رلسةوديل االسجل
رلرجابري برمم  2323112902ةرلصادبر ارابريخ  13جاادى رلثاهأل 2117هـ (رلاورفق  11يول و 1333م).
يراثل هشناا رلشن ال ريم ةرلشن اا رلرااةل (رلاشنابر إل م لةا ً " االاجاودل") فأل إهراج ةاصنق ع ةاشك ل ة اغل رلاشووال
رلنننذهب نننل ةرلاجوه ر ةريحجنننابر رلك يانننل ةأاقم رلنننذهنننب رلاشننننننوولنننل انننايحجنننابر رلك يانننل ااوجنننب رلق ربر رلوزربري
برمم /2091ص ةرلصادبر ارابريخ  29برا ع رلثاهأل 2112هـنننن (رلاورفق  12أا يل 1338م) .ااا اقوم رلش ال اروزيع رلقظابرر
رلشاس ل ةرلسادا ةرإلاسسوربرر ةريمالم ةرلةطوبر ةرلاقرجا رلج ديل ةاصدي رلاشووال رلذهب ل ةسبا ك رلذهب ةرلفضل.
ااابرس رلشنننننن ال دا اا ا لن خالل ف ةد ا رلاقرشنننننن ة فأل لخر ف أهحاء رلاا كل رلة ا ل رلسننننننةوديل ةفأل رلكويا ةلن خالل
ه ن ااا ا رلرااةل فأل رلاا كل رلة ا ل رلسننةوديل ةرإللابرر رلة ا ل رلارحدة ةجا وبريل لص ن رلة ا ل ةدةلل مط ةس ن طقل داان.
الرةل اافل هذه رلف ةع ةرلش اا رلرااةل اجابرة رلاجوه ر ةرلذهب ةرلفضل.
ةاار ك رلشن ال ريم لا هسننبر  ٪233لباهن ة لن حصننل برأس رلاال فأل ال هن ال اااةل ااسننرثقاء هن ال الزةبردي ل اجوه ر
ه ن ال ذر لسننعةل ل لحدةدة " الزةبردي مط " .ةاب غ رلا ك ل رلاباه ن ة ل ش ن ال ريم فأل ه ن ال الزةبردي ل اجوه ر ه ن ال
ذر لسنعةل ل لحدةدة هسبل  ٪12ةلع ذلك اقا ًء د ى رالافاق رلاب م لع رلاساهم رلا هح لش ال الزةبردي ل اجوه ر ه ال
ذر لسنعةل ل لحدةدة ح ث أن رلشن ال لخولل ل حصنول د ى هسنبل أبراا اب غ  ٪28لن رلاقافع رإلمرصناديل لشن ال الزةبردي
ل اجوه ر هن ال ذر لسنعةل ل لحدةدة .رلشن ال رلقااضنل ل اجاودل هأل " هن ال الزةبردي رلقااضنل " ه ال ذر لسعةل ل
لحدةدة ةلق ها فأل رلاا كل رلة ا ل رلسةوديل.
ةالرةل رلاجاودل أهشطر ا لن خالل رلش اا رلرااةل رلاوضحل ا اهاا ا ااا ي أل:
أ)

شركة أورو إيجيبت ("أورو")
هن ال أةبرة هأل ه ال لساهال افسسا فأل جا وبريل لص رلة ا ل ااوجب رلسجل رلرجابري برمم  7877ةرلصادبر
ارابريخ  17يقاي لةام 1330م ةاراثل ريهشطل رل س ل ل ش ال فأل إهراج ةاجابرة رلذهب .

ب)

شركة الزوردي للمجوهرات (" الزوردي مصر")
هن ال الزةبردي لصن ل اجوه ر هأل هن ال ذر لسننعةل ل لحدةدة افسننسننا فأل جا وبريل لصن رلة ا ل ااوجب
رلسجل رلرجابري برمم  21227ةرلصادبر ارابريخ  8يقاي 1339م ةاراثل ريهشطل رل س ل لش ال الزةبردي إيج با
ل اجوه ر فأل إهراج ةاجابرة رلذهب.

جـ)

شركة الزوردي دبي للمجوهرات ("الزوردي دبي")
ه ن ال الزةبردي داأل ل اجوه ر هأل ه ن ال ذر لسننعةل ل لحدةدة افسننسننا ادةلل رإللابرر رلة ا ل رلارحدة (داأل)
ااوجب رلسنننجل رلرجابري برمم  313032ةرلصنننادبر ارابريخ  23هوفاب 1338م ةيراثل رلقشننناا رل سنننأل لشننن ال
الزةبردي داأل ل اجوه ر فأل اجابرة لقرجا رلذهب.

د)

شركة الزوردي للمجوهرات ("الزوردي أبو ظبي")
الزةبردي أاو ظبأل ل اجوه ر هأل هن ال ذر لسعةل ل لحدةدة افسسا ادةلل رإللابرر رلة ا ل رلارحدة (أاو ظبأل)
ااوجب رلسنننجل رلرجابري برمم  2333100ةرلصنننادبر ارابريخ  22أاروا 1330م ةيراثل رلقشننناا رل سنننأل لشننن ال
الزةبردي أاو ظبأل ل اجوه ر فأل اجابرة لقرجا رلذهب.

هـ)

شركة الزوردي للمجوهرات ("الزوردي قطر")
هن ال الزةبردي مط ل اجوه ر هأل ه ال ذر لسعةل ل لحدةدة افسسا ادةلل مط ااوجب رلسجل رلرجابري برمم
 33723ةرلصنننادبر ارابريخ  12لايو لةام 1320م ةيراثل رلقشننناا رل سنننأل لشننن ال الزةبردي مط ل اجوه ر فأل
اجابرة لقرجا رلذهب.

7

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 8312م
-1

معلومات عن الشركة والنشاطات (ارال)

و)

شركة المجوهرات الماسية
هن ال رلاجوه ر رلااسن ل هأل هن ال ذر لسنعةل ل لحدةدة ااسنسنا فأل رلاا كل رلة ا ل رلسةوديل ااوجب رلسجل
رلرجابري برمم  2323103701ةرلصادبر ارابريخ  19برجب لةام 2118هـ (رلاورفق  8أغسطس لةام 1337م) ةاراثل
ريهشطل رل س ل ل ش ال فأل اجابرة لقرجا رلذهب ةرلفضل ةرإلحجابر رلك يال.

ز)

شركة كيناز
ه ن ال ا قاز هأل ه ن ال ذر لسننعةل ل لحدةدة ااسننسننا فأل رلاا كل رلة ا ل رلسننةوديل ااوجب رلسننجل رلرجابري برمم
 2323091971ةرلصادبر ارابريخ  12ذة رلقةدة لةام 2100هـنننننن (رلاورفق  3أاروا لةام 1321م ) ةاراثل ريهشطل
رل س ل ل ش ال فأل اجابرة لقرجا رلذهب ةرلفضل ةرإلحجابر رلك يال.

ح)

شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري م.د.م.س ״ الزوردي م.د.م.س ״
هن ال الزةبردي م.د.م.س هن ال ذر لسعةل ل لحدةدة لسج ل لدى ل ال داأل ل س ع رلارةددة ادةلل رإللابرر رلة ا ل
رلرجابري برمم  238111 DMCCارابريخ  13فب ري 1329م ةيراثل رلقشنننننناا رل سننننننأل
رلارحدة ااوجب رلر خ
لش ال الزةبردي م.د.م.س فأل اجابرة رل علع ةريحجابر رلك يال ةرلاجوه ر ةرلاشووال رلذهب ل.

شركة الزوردي للمجوهرات " الزوردي عمان"
طـ)
هنننن ال الزةبردي ل اجوه ر " الزةبردي داان" هأل هنننن ال ذر لسننننعةل ل لحدةدة ااسننننسننننا فأل سنننن طقل داان
ااوجب رلسننجل رلرجابري برمم  2013919ةرلصننادبر ارابريخ  03لايو 1328م ةاراثل ريهشننطل رل سنن ل ل شنن ال فأل
إهراج ةاجابرة رلاجوه ر رلاصقودل لن رلاةادن رلثا قل أة ريحجابر رلك يال.
أسس اإلعداد
.8
بيان اإللتزام
1-8
ام إددرد رلقور م رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة ةفقا لاة ابر رلاحاسننبل رلدةلأل برمم " 01رلرق ي رلاالأل ريةلأل" رلاةراد فأل
رلاا كل رلة ا ل رلسننننةوديل لن مبل رل لل رلسننننةوديل ل احاسننننب ن رلقاهوه ن ةرلاةاي ةرإل نننندربرر ريخ ى رلاةرادة لن
رل لل .ةاق أ رلقور م رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة االرلرلن لع رلقور م رلاال ل رلاوحدة رلادمقل ريخ ة ل اجاودل ل سنننننقل
رلاقر ل فأل  02ديسنننناب  1327ةلم ارضننننان هذه رلقور م رلاة ولا رلاط وال لاجاودل اال ل لن رلقور م رلاال ل حسننننب
رلاةاي رلدةل ل ل رق ي رلاالأل .ةلع ذلك فقد رهننننرا ا د ى إيضنننناحا افسنننن يل لشنننن أحدرث ةلةالال جوه يل لف م
رلرو ر فأل رلا ال رلاالأل ل اجاودل ةأدر ا لقذ رلقور م رلاال ل رلاوحدة رلادمقل ريخ ة.
ةاةرب هننذه رلقور م رلاجاودننل ريةلى لن رلقور م رلاننال ننل ريةل ننل رلاوجلة رلاوحنندة رلرأل ام اطب ق رلاة ننابر رلنندةلأل ل رق ي
رلاالأل برمم  29ةرلاة ابر رلدةلأل ل رق ي رلاالأل برمم  .2ااا ام رإلفصننا دن رلرو ر فأل رلس ن اسننا رلاحاسننب ل رل الل فأل
رإليضا برمم .1
ااا رلاورفقل د ى رلقور م رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة ةإدراادها ل فر ة رلاقر ل فأل  03سننبراب 1328م لإل نندربر لن
مبل لج س رإلدربرة ارابريخ  12أاروا 1328م.
إعداد القوائم المالية
8-8
ام إدندرد رلقور م رلانال نل ريةل نل رلاوجلة رلاوحندة ةفقنا ً لابندأ رلرك فنل رلرابريخ ل اإسنننننننرثقاء لخصننننننن لكاففة ه ايل رلخدلل
ل اوظف ن ةرلذي ام اقدي ه لن مبل خب إاروربري لسننرقل ةرلاوجودر ةرلاط واا رلاال ل رلرأل يرم م اسنن ا االق ال رلةادلل
ةام د ض جا ع رلق م اال يال رلسننننةودي ةرلذي يةرب دا ل رلة ض رل سنننن ل ل شنننن ال ريم ااا ةام اق يب ا يم ب لاير
سةودي لا ددر براح ل رلس م.
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أسس اإلعداد (تتمة)

 0-8إستخدام التقديرات واإلفتراضات
يرط ب إددرد رلقور م رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة ةفقا ً ل اةاي رلدةل ل ل رق ي رلاالأل رلاةرادة فأل رلاا كل رلة ا ل رلسةوديل
رسرخدرم اقدي ر ةرفر رضا لة قل هالل اعث د ى لبالغ رلاوجودر ةرلاط واا رلاة ةضل ةرإلفصاحا رلارة قل االاوجودر
ةرإللرلرلا رلاحرا ل ارابريخ رلرق ي ةرلابالغ رلاثبرل لإلي ردر ةرلاص ةفا خالل فر ة رلرق ي ةيرم اق م رلرقدي ر
ةرإلفر رضا اشكل لسرا ااالسرقاد إلى رلخب ة رلسااقل ةدورلل أخ ى ااا فأل ذلك اومةا لألحدرث رلاسرقب ل رلرأل يةرقد أه ا
لةقولل فأل ظل رلظ ةف رلحال ل .اقوم رلاجاودل اةال اقدي ر ةرفر رضا ارة ق االاسرقبل .ةهادبرر ً لا ارساةى رلرقدي ر
رلاحاسب ل لع رلقرا ج رلفة ل.
السياسات المحاسبية الهامة
.0
ارورفق رلس اسا رلاحاسب ل رل الل رلاسرخدلل فأل إددرد رلقور م رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة لع ا ك رلاربةل فأل إددرد رلقور م
رلاال ل رلاوحدة رلسقويل ل اجاودل ل سقل رلاقر ل فأل  02ديساب  1327ااسرثقاء ردرااد اطب ق رلاةاي رلجديدة رلفةالل إدربابرر ً
لن  2يقاي  .1328ةلم اطبق رلاجاودل لبك ر ً أي لة ابر أة افس أة اةديل آخ ام إ دربره لكق ل س فةاالً اةد.
ةام رإلفصا دن اب ةل ةافث ا ك رلرو ر فأل رإليضا برمم  1ةد ى رل غم لن اطب ق هذه رلرو ر ل ا ة ريةلى فأل
دام 1328م إال أه ل س ل ا افث جوه ي د ى رلقور م رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة ل اجاودل ااا ةيرومع أن اقةكس
رلرو ر فأل رلس اسا رلاحاسب ل د ى رلقور م رلاال ل رلاوحدة ل اجاودل ل سقل رلاقر ل فأل  02ديساب 1328م.
خالل فر ة رلثالثل أه رلاقر ل فأل  03سبراب 1328م دخ ا رلاجاودل فأل أدةر لال ل لشرقل لع لعسسل لال ل فأل هكل
دقود س ع أساس ل آج ل ةذلك ل رق ل لن لخاا زيادة اكال ف رلراويل لرس ال رلذهب مص ة ريجل ةذلك هظ ر ً ل ليادة
فأل أسةابر رلذهب ةمالا رلاجاودل ارسويل هذه رلةقود رآلج ل خالل رلفر ة ةال اوجد لخاا لة قل فأل ه ايل رلفر ة .
.1

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة

المعايير الجديدة المطبقة في  1يناير 8312م
1-1
ردراد رلاجاودل اشكل رةلأل رلاة ابر رلدةلأل ل رق ي رلاالأل برمم " 29رإلي ردر لن رلةقود لع رلةاالء" (رهظ أ) ةرلاة ابر
رلدةلأل ل رق ي رلاالأل برمم " 2ريدةر رلاال ل" (رهظ ب) إاردرءر ً لن  2يقاي 1328م .ةلم اةراد رلاجاودل اشكل لسبق
أي لةاي أة افس ر أة اةديال ام إ دربرها ةل سا فةالل اةد.
أ) المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 15اإليرادات من العقود مع العمالء"
يسرحدث رلاة ابر رلجديد هاوذجا ً لن خاس خطور لاحاسبل رإلي ردر رلرأل اقشف لن رلةقود لع رلةاالء .يرم رإلدر رف
ااإلي ردر االرةب دن احويل رلبضا ع أة رلخدلا رلاودودة إلى رلةا ل االاب غ رلذي يةكس رلاقاال رلاالأل رلذي ارومع
رلاجاودل أن يكون لسرحقا ً ل ا لقاال ا ك رلبضا ع أة رلخدلا  .ةارحقق رإلي ردر دقد رة لع س ط ة رلةا ل د ى رلبضا ع
أة رلخدلا  .ةيحل رلاة ابر رلدةلأل ل رق ي رلاالأل برمم  29لحل لة ابر رلاحاسبل رلدةلأل برمم " 22دقود رإلهشاءر " لة ابر
رلاحاسبل رلدةلأل برمم " 28رإلدر رف ااإلي رد" ااإلضافل إلى رلرفس ر ذر رلص ل.
إن اطب ق هذر رلاة ابر ل س ل افث جوه ي د ى هرا ج رلاجاودل ح ث رن رلش ةا ةريحكام رلرةامديل ارم اشكل
لع رلةاالء .ةمد ام ه رلس اسل رلاحاسب ل رلحال ل لإلي ردر اشكل لفصل ااا ي أل:

يح

اإليرادات من الذهب
يش رإلي رد لن رلذهب إلى م ال ةزن رلذهب رلاباع إلى داالء رلجا ل .يرم رالدر رف ااإلي رد ةما إ دربر رلفورا ةاس م
اا ا رلاشووال رلذهب ل رلاذاوبرة فأل رلفورا دقد افديل رلاجاودل إللرلرل ا رلارفق د فأل رلةقد اسة رلذهب فأل
ريسورق رلةالا ل.
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اإليرادات من العمليات
يش رإلي رد لن رلةا ا إلى لكون رلق ال رلاضافل د ى مطةل رلاجوه ر رلاساى افاةاب خدلل رلةاالل ااإلضافل إلى م ال
رإلضافا ةا ع لجوه ر ريلااس ةرإلي ردر ريخ ى رلقااجل لن خالل مقور رلب ع االجا ل ةرلرجل ل.
يرم رإلدر رف اإإلي ردر لن رلةا ا ةفقا ً ل ق ال رلةادلل ل اقاال رلاسر م أة رلذلم رلاديقل فأل ةما رلوفاء اإلرلرم ريدرء
ةرلذي يرم دقد اس م رلبضا ع رلاودود ا ا إلى رلةاالء .يرم اخف ض رإلي ردر االخصولا رلااقوحل ذر رلص ل االبضا ع
رلابادل.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 7األدوات المالية"
(ب)
رسربدل رلاة ابر رلجديد لألدةر رلاال ل لة ابر رلاحاسبل رلدةلأل برمم " 02ريدةر رلاال ل :رإلدر رف ةرلق اس" .يسرحدث
رلاة ابر او ر أساس ل د ى رلروج رلسااق اشفن اصق ف ةم اس ري ول رلاال ل ااا ةيقدم هاوذج لخسا رإل رااه ل
رلارومةل إلهخفاض م ال رلاوجودر رلاال ل.
 )1تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية
يحرفظ رلاة ابر رلدةلأل ل رق ي رلاالأل برمم  2اشكل اب االارط با رلقا ال فأل لة ابر رلاحاسبل رلدةلأل برمم  02لرصق ف
ةم اس رلاط واا رلاال ل .غ أه ي وأل فلا لة ابر رلاحاسبل رلدةلأل برمم  02ل اوجودر رلاال ل رلاحرفظ ا ا لرابريخ
رإلسرحقاق ةرلق ةض ةرلذلم رلاديقل ةرلاراحل ل ب ع.
إن ردرااد رلاة ابر رلدةلأل برمم  2ل س ل افث جوه ي د ى س اسا رلاجاودل رلاحاسب ل رلارة قل االاوجودر رلاال ل
ةرلاط واا رلاال ل ةاصق ف رلاوجودر  .يرم اصق ف ةم اس ري ل رلاالأل دقد رإلدر رف ريةلأل االرك فل رلاطففة االق ال
رلةادلل لن خالل رلدخل رلشالل رآلخ – إسرثاابرر فأل أدةر رلدين االق ال رلةادلل لن خالل رلدخل رلشالل رآلخ –
رسرثاابرر فأل أدةر حقوق رلا ك ل أة رلق ال رلةادلل لن خالل ريبراا أةرلخسا  .إن اصق ف رلاوجودر رلاال ل احا
رلردفق رلققدي
رلاة ابر رلدةلأل برمم  2دادة لا يكون اقا ًء د ى هاوذج رلةال رلذي يرم ف إدربرة رلاوجودر رلاال ل ةخصا
رلقااج دن رلرةامد.
االرك فل رلاطففة إذر إسروفا اال رلش ا ن أدهاه ةأن ال يرم اصق ف ا االق ال رلةادلل لن خالل رل اح أة

يرم م اس رلاوجودر
رلخسابرة:
أ -أن يرم رإلحرفاظ ا ا لن خالل هاوذج ريداال رلذي ي دف إلى رإلحرفاظ االاوجودر لرحص ل ادفقا هقديل لن
رإلافام ا رلرةامديل.
ب -أن اقشف إلرلرلاا ا رلرةامديل فأل اوربريخ لحددة ل ردفقا رلققديل رلرأل ااثل فقط لدفودا ي ل رلاب غ ةرلفا دة د ى
أ ل رلاب غ رلقا م.
جا ع رلاوجودر رلاال ل رلرأل ال يرم اص نق ف ا حسننب رلق اس االرك فل رلاطففة أة رلق ال رلةادلل لن خالل رلدخل رلشننالل رآلخ
ااا ذا أداله يرم م اس ا االق ال رلةادلل لن خالل ريبراا أةرلخسا  .ةيشال ذلك جا ع رلاوجودر رلاال ل رلاشرقل.
دقد رإلدر رف رلابد أل يحق ل اجاودل أن اة ن اشكل ه ا أل أ الً لال ا ً ي بأل اشكل أة اآخ رلارط با رلرأل يقاس ااوجب ا
االرك فل أة االق ال رلةادلل لن خالل رلدخل رلشنننننننالل رآلخ ااا فأل رلق ال رلةادلل لن خالل ريبراا أة رلخسنننننننا فأل حال
رلق ام اذلك يرة ن د ى رلاجاودل حذف ددم رلرطااق رلاحاسبأل رلذي يقشف أة اخف ض اشكل اب .

يرم م اس ري ل رلاالأل (لا لم يكن لن رلذلم رلاديقل رلرجابريل رلرأل احروي د ى دقص ااويل هام يرم م اس اشكل أةلأل
اسة رلاةال ل) أةل ا ً االق ال رلةادلل .ااإلضافل إلى رلرك فل رلاباه ة رلارة قل ااإلسرحورذ د ى رال ل ةرلرأل ام م اس ا االق ال
رلةادلل لن خالل ريبراا ةرلخسا
ةيرم اطب ق رلس اسا رلاحاسب ل رلرال ل د ى رلق اس رلالحق ل اوجودر رلاال ل.
 رلاوجودر رلاال ل االق ال رلةادلل لن خالل ريبراا أةرلخسا  :يرم م اس هذه رلاوجودر االق ال رلةادلل الحقا ً ةيرمافأل ريبراا ةرلخسا ااا فأل ذلك أي فا دة أة اوزيةا أبراا فأل ما ال ريبراا أةرلخسا .
إثبا
 رلاوجودر رلاال ل االرك فل رلاطففة :يرم م اس ا ك ري ول الحقا ً االرك فل ااسرخدرم ا يقل رلفا دة رلفةالل .ةيرم اخف ضرلرك فل رلاطففة لن خالل خسابرة رإلهخفاض فأل رلق ال .يرم إثبا رإلي رد رلقااج دن رلفور د ةأبراا ةخسا ا جال
رلةاال ةخسابرة رإلهخفاض فأل ما ال ريبراا أةرلخسا  .ةيرم إثبا أي أبراا أة خسا هااجل دن إسربةاد
رلاوجودر رلاال ل فأل ما ال ريبراا أة رلخسا .
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إنخفاض قيمة الموجودات المالية
)8
أدى اطب ق رلاة ابر رلدةلأل برمم  2إلى او جوه ي فأل لق ج ل رلاجاودل ل احاسبل دن خسا إهخفاض رلق ال فأل
رلاوجودر رلاال ل رلاحا ل االرك فل رلاطففة لن خالل إسربدرل هاوذج رلخسابرة رلاركبدة حسب لة ابر رلاحاسبل رلدةلأل برمم
 02ااق ج ل رلقظ ة رلاسرقب ل لخسابرة رإل راان رلارومةل .اةراد لق ج ل رهخفاض رلق ال د ى لا إذر ااها هقاك زيادة اب ة
فأل لخاا رال راان لقذ رالدر رف ريةلأل.
ةمد مالا رلاجاودل ارطب ق رلاق ج ل رلابسطل ل اة ابر إلحرساب خسا رإل راان رلارومةل ل ذلم رلاديقل ةلدى رلاجاودل
لقظولل لن رلقوردد لرق م خسا رإل راان لبق ل د ى رلخب ر رلسااقل لخسا رال راان رلخا ل االاجاودل ااا اشال
دورلل رلرومع رلاسرقب أل ذر رلص ل االذلم رلاديقل ةرلب لل رالمرصاديل رلرأل اةال ف ا رلاجاودل.
الموجودات المالية ذات القيمة اإلئتمانية المنخفضة
االقسبل لجا ع رلاوجودر رلاال ل ريخ ى اطبق رلاجاودل رلق ج رلةام إلحرساب رالهخفاض فأل رلق ال .يرم اسج ل خسا
رإل راان رلارومةل اوي ل ريجل دقدلا اكون هقاك زيادة اب ة فأل لخاا رال راان لقذ رالدر رف ريةلأل ةخسا رإل راان
رلارومةل لادة  21ه ً ر يرم رإلدر رف ا ا دقدلا ال اليد لخاا رال راان د ى ريدرة رلاال ل اشكل اب لقذ رالدر رف
ريةلأل.
عرض اإلنخفاض في القيمة
اقةم رللجلةدل ااثبا خسابرة رهخفاض فأل رلقيلل أة إسقاا /دﮐس فأل ما ال رلبراح أة رلخسابرة ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة
لجليع ريدةر رللاليل اإج رء لا يقاال ذلك لن اةديل لقيلا ا رلدفابريل لن خالل لخ ص رلخسا بر للخسا بر رال الاهيل.
يرم د ض رلخسا
ةرلرسويق.

رال رااه ل ل ذلم رلاديقل فأل ما ال ريبراا أةرلخسا

ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة ضان لصابريف رلب ع

التحول
)0
مالا رلاجاودل ارطب ق رلاة ابر رلدةلأل برمم  2يةل ل ة دةن أي إسرثقاءر ح ث أن اطب ق رلاة ابر رلجديد ل س ل أث
جوه ي د ى رلس اسا رلاحاسب ل رلا ابطل االاط واا رلاال ل ةرلاوجودر رلاال ل ةاصق ف رلاوجودر رلاال ل .ةمد ااا
رلرق اا رلارة قل ارحديد هاوذج رلةال رلذي يرم ااوجب رإلحرفاظ ااي ل رلاالأل ةفقا ً ل حقا ق ةرلظ ةف رلقا ال فأل اابريخ
رلرطب ق ريةلأل ل اة ابر.
المعايير الجديدة الصادرة الغير فعالة بعد
8-1
ف اا ي أل رلاةاي رلجديدة ةرلرةديال د ى رلاةاي رلفةالل ل فر ر رلسقويل رلرأل ابدأ فأل أة اةد  2يقاي 1322م رلرأل اساح
االرطب ق رلابك  .غ أن رلاجاودل لم اقم ارطب ق ا لبك ر ً فأل إددرد رلقور م رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  " 17عقود اإليجار"
أ)
يقدم رلاة ابر رلدةلأل ل رق ي رلاالأل برمم  23ل اسرفج ين هاوذجا ً ةح در ً ل احاسبل دن دقود رإليجابر .يقوم رلاسراج ااإلدر رف
احق رإلسرخدرم رلذي ياثل حق فأل إسرخدرم ري ل ذة رلص ل ااإلضافل إلى إلرلرم رإليجابر رلذي ياثل إلرلرل اسدرد دفةا
رإليجابر .اوجد إدفاءر إخر ابريل لةقود رإليجابر مص ة ريجل ةدقود رإليجابر ل اوجودر ذر رلق ال رلاقخفضل .ابقى
ا يقل رلاحاسبل رلاربةل لن رلاعج لشاا ل ل اة ابر رلحالأل – أي يسرا رلاعج فأل اصق ف دقود رإليجابر إلى دقود إيجابر
ااوي أل أة دقود إيجابر اشو أل.
أه ا رلاجاودل رلرق م رالةلأل لألث رلاحرال د ى مور ا ا رلاال ل رلاوحدة ةلكن رلرق م رلافصل لم يكرال اةد ةارومع رإلدربرة
ردرااد رلاة ابر رلدةلأل برمم  23فأل رلقور م رلاال ل رلاوحدة رلخا ل االاجاودل فأل رلسقل رلاال ل رلرأل ابدأ لن  2يقاي 1322م.
إن اطب ق رلاة ابر رلدةلأل برمم  23مد يكون ل افث جوه ي د ى رلابالغ رلاسج ل ةرإلفصاحا رلوربردة فأل رلقور م رلاال ل
ل اجاودل .ةلع ذلك فان غ رلةا أل إحرساب اقدي لةقول لرفث ر اطب ق هذر رلاة ابر لح ن اقف ذ رلاجاودل لا رجةل
لفص ل.
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ب)

التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي (دورة 8315م – 8317م)

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 0دمج األعمال" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 11الترتيبات المشتركة"
يوضح ا يقل لحاسبل رلش ال دن زيادة حص ا فأل رلةا ا رلاشر ال رلرأل اسروفأل اة يف ريداال رلرجابريل:
 إذر إحرفظ ا ف لا (أة حصل د ى) س ط ة لشر ال فال يةاد م اس رلحصل رلاحرفظ ا ا سااقاً. إذر حصل ا ف لا د ى س ط ة فإن رلاةال ل هأل دلج أداال يرم رلحصول د ا لن خالل ل رحل ةيقوم رلط ف رلاسرحوذاإدادة م اس رلحصل رلاحرفظ ا ا سااقا ً االق ال رلةادلل.
معيار المحاسبة الدولي رقم " 18ضرائب الدخل"
يب ن رلاة ابر أن اافل ابةا ض ر ب رلدخل رلقااجل لن اوزيةا أبراا (ااا ف ا رلادفودا لالدةر رلاال ل رلاصقفل احقوق
ل ك ل) يرم رإلدر رف ا ا اشكل ثااا ضان رلاةال ل رلرأل هرج دق ا أبراا ماا ل ل روزيع فأل ريبراا أة رلخسا أة رلدخل رلشالل
رآلخ أة حقوق رلا ك ل.
معيار المحاسبة الدولي رقم " 80تكاليف اإلقتراض"
يوضح رلاة ابر أن لجاودل رلق ةض رلةالل رلاسرخدلل إلحرساب اكال ف رإلمر رض رلاعه ل اسرثقأل فقط رلق ةض رلاحددة لراويل
رلاوجودر رلاعه ل رلرأل ال زرلا احا رلرطوي أة رإلهشاء .ألا رلق ةض رلاحددة لراويل رلاوجودر رلاعه ل رلجاهلة رآلن
لإلسرخدرم رلاحدد أة رلب ع رة أي لوجودر غ لعه ل ف رم إدبررج ا فأل ا ك رلاجاودل رلةالل .ةهظ ر ً ين اكال ف اطب ق ااث
برجةأل مد يفوق رلالريا ف رم اطب ق رلرو ر افث لسرقب أل د ى اكال ف رإلمر رض رلاركبدة فأل رة اةد اابريخ اطب ق رلاقشفة
ل رةديال .
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي حالة عدم التأكد حول معالجات ضريبة الدخل
جـ)
يسةى رلرفس لروض ح رلاحاسبل دن لةالجل ض يبل رلدخل رلرأل لم يرم مبول ا اةد لن مبل أهظال رلض ر ب .إن رإلخربابر ريساسأل
هو لا إذر اان لن رلاحرال أن اقبل أهظال رلض ر ب رلاةالجل رلض يب ل رلرأل إخرابرا ا رلاجاودل.
التعديالت األخرى
د)
رلاةاي رلجديدة ةرلرةديال د ى رلاةاي أدهاه لم يرم اطب ق ا حرى رآلن ةال يرومع أن يكون ل ا افث جوه ي د ى رلقور م رلاال ل
رلاوحدة ل اجاودل:
رلادفودا لقدلا ً لع رلرةويض رلسالب (اةديال د ى رلاة ابر رلدةلأل ل رق ي رلاالأل برمم .)2
 خصا رلحص اوي ل رالجل فأل رلش اا رللل ل ةرلاشابريع رلاشر ال (اةديال د ى لة ابر رلاحاسبل رلدةلأل برمم .)18 اةديال رلخطط أة رإلخرصابر أة رلرسويل (اةديال د ى لة ابر رلاحاسبل رلدةلأل برمم .)22الممتلكات والمعدات
-5
افا ل رإلضافا ةرإلسربةادر  /رلرحويال د ى رلاار كا ةرلاةدر خالل رلفر ة د ى رلقحو رلرالأل:
 03سبتمبر 8312م
(غير مدققة)
لاير سعودي
اإلضافات – بالتكلفة
رلاار كا ةرلاةدر رلرشو ل
713181728
ريداال رل أساال ل م د رلرقف ذ
817731177
217781212
االستبعادات  /التحويالت
رلاار كا ةرلاةدر رلرشو ل – اصافأل رلق ال رلدفر يل
()1171777
ريداال رل أساال ل م د رلرقف ذ – االرك فل
()121817
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 03سبراب 1327م
(غ لدمقل)
لاير سةودي
711221823
313131928
2018981018
()9711317
()31291
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-7
ا غ برأس لال رلاجاودل رلاصنننننن ا ةرلادفوع ااا فأل  03يوه و 1328م  103 333 333لاير سننننننةودي ( 02ديسنننننناب
1327م 103 333 333 :لاير سننةودي) لقسننم إلى  10 333 333س ن م ااا فأل  03يوه و 1328م ( 02ديسنناب 1327م:
 10 333 333س م ) اق ال رسا ل  23لاير سةودي ل س م رلورحد.
 03سبتمبر 8312م
(غير مدققة)
لاير سعودي
أسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل
فأل ادريل رلفر ة  /رلسقل
أ دبر خالل رلفر ة  /رلسقل
لجاوع ريس م رلاصدبرة ةرلادفودل االكالل فأل ه ايل رلفر ة  /رلسقل
-7

1013331333
--1013331333

 02ديساب 1327م
(لدمقل)
لاير سةودي
1013331333
--1013331333

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

الوصف العام
اق سنننن اسننننل رلاجاودل د ى رسننننرحقاق لكاففة ه ايل رلخدلل لجا ع رلاوظف ن رلذين يكا ون فر ة رلخدلل رلاعه ل ااوجب هظام
رلةال فأل رلاا كل رلة ا ل رلسةوديل.
ةيسنننننرقد رلاخصننننن رلسنننننقوي د ى رلرق م رالاروربري .ةام إج رء أحدث اق م راروربري لن مبل لجاودل رلخوربرزلأل ل خدلا
رالاروربريل خب راروربري لسرقل ااسرخدرم رلاق ج ل رالاروربريل لوحدة رال راان رلارومةل ااا فأل  03سبراب .
ح ال لكاففة ه ايل رلخدلل ل اوظف ن خالل رلفر ة  /رلسقل هأل ااا ي أل:
 03سبتمبر 8312م
(غير مدققة)
لاير سعودي
0717071717
017721857
()017771213
()018831072
()71107
0110821521

فأل ادريل رلفر ة  /رلسقل
رلاحال ل فر ة  /رلسقل
رلادفودا خالل رلفر ة  /رلسقل
(براح)  /خسابرة راروربري
ف ةما أسةابر رلص ف ريجقب ل
فأل ه ايل رلفر ة  /رلسقل

 02ديساب 1327م
(لدمقل)
لاير سةودي
0111821233
111091278
()017921991
113931738
81022
0713071212

االفتراضات االكتوارية الرئيسية
 03سبتمبر 8312م
(غير مدققة)
لاير سعودي

 02ديساب 1327م
(لدمقل)
لاير سةودي

االفتراضات المالية
لةدل رلخصم
رلليادة فأل رل راب د ى رلادى رلطويل
افتراضات ديموغرافية
لةدال رلدةبررن ل اوظف ن

٪23179-٪0133
٪23-٪0119

٪28179-٪1129
٪23-٪0119

ثق ل

ثق ل

يرم إثبنا جا ع ح انا لكنافنفة ه نناينل رلخندلننل فأل ريبرانا أة رلخسننننننا ريةل نل رلاوجلة رلاوحندة اناسننننننرثقنناء (رلاكناسننننننب) /
رلخسا رالاروربريل رلرأل يرم إدبررج ا فأل ما ال رلدخل رلشالل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة.
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تسهيالت بنكية ومرابحات قصيرة األجل
إيضاح

ل راحا لراويل ه رء رلذهب
لقا ل رلس ع
اس ال هقديل (اوبرق)

2-8
1-8
9-8

 03سبتمبر 8312م
(غير مدققة)

 02ديساب 1327م
(لدمقل)

لاير سعودي
71217771371
1713181138
7013331333
1133212321177

لاير سةودي
2123312711083
--1813331333
2120112711083

2-8

لدى رلاجاودل اسن ال ل راحل إسالل ل ل حصول د ى رلذهب لن اقوك لخر فل ل ا فر ة رسرحقاق ار رة ا ن ه
ةرحد إلى ثالثل أهنننن ةلو ض ااويل لرط با برأس رلاال رلةالل (1327م 2 :إلى  0أهنننن ) ااةدال براح لرفق
د ا .إن جا ع هذه رلرسن ال رلاال ل ارورفق لع أحكام رلشن يةل رإلسالل ل ح ث أن رلبقوك اقوم اش رء س ع أخ ى
غ رلذهب أة رلفضل ه اال دن رلش ال ثم اقوم اب ع هذه رلس ع ةاسرخدم رلاقاال لش رء رلذهب ل ش ال .

1-8

اشننرال د ى رافام ا لش ن رء رلذهب اسننة لة ن ثااا ةا ة ل ة أخ ى فأل اابريخ لسننرقب أل ير رة ا ن ه ن ةرحد
إلى اسننةل أهنن فأل دام 1328م اقفس سننة رلذهب لضننافا إل رلةاولل رلارفق د ا .يرم افل ن هذه رالافام ا دن
ا يق إيدرع ضااها هقديل.

0-8

اشننرال د ى اس ن ال ل راحل إسننالل ل هقديل لن اقوك لخر فل او ض ااويل لرط با برأس رلاال رلةالل ل اجاودل
فقط ااةدال براح لرفق د ا ةافر ر رسرحقاق ار رة لن ه رلى سرل ه وبر.
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الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة للفترة
ا وا رللااة رلاحا ل د ى رلاجاودل لفر ة رلرسننننةل أهنننن
(1327م 812181823 :لاير سةودي).

رلاقر ل فأل  03سننننبراب 1328م لب غ  811011082لاير سننننةودي

ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات األجنبية التابعة للفترة
ا وا ضنن يبل رلدخل رلاحا ل د ى رلشنن اا رلرااةل لفر ة رلرسننةل أهنن رلاقر ل فأل  03سننبراب 1328م لب غ  7331793لاير
سةودي (1327م :لب غ  9291217لاير سةودي).
ارة ق ضن يبل رلدخل اشن ال أةبرة إيج با ةهن ال الزةبردي ل اجوه ر ("الزةبردي مط ") ح ث ام رسننرحقاق رلضن يبل د ى
أبرااح اا رلخاضةل ل ض يبل رلاقدبرة اقسبل  ٪1119ة  ٪23د ى رلرورلأل.
حالة الربط الزكوي
مدلا رلاجاودل رإلم ربرر رللاويل ةدفةا رللااة رلاسرحقل د ا حرى دام 1327م ةحص ا د ى رل اوا رللاويل رلخا ل
ا ا .خالل لابرس 1327م ا قا رلاجاودل براوا زﮐويل ل سقور لن 1339م إلی 1321م لع رلرلرلا زﮐويل إضاف ل ااا
يقابرب  2313ل ون لاير سةودي .ةااوجب أهظال رللااة فأل رلاا كل رلة ا ل رلسةوديل يحق ل اجاودل اقديم إدر رض د ى هذه
رل اوا خالل  33يولا ً لن اابريخ إسرالل ا ةمد مدلا رلاجاودل إدر رض د ى هذه رل اوا فأل فر ة رلساا اذلك .ةاةرقد رإلدربرة
افن رلاخص رللاوي رلحالأل اافأل لروط ل أي لخاا إضاف ل مد اقشف هر جل لر ك رل اوا.
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الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)

حالة تقييم ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة األجنبية
ام إدفاء ه ال أةبرة ريج با رلاسج ل فأل جا وبريل لص رلة ا ل لن ض يبل رلدخل حرى  02ديساب 1321م ةفقا ل قاهون
رلاص ي برمم  8لسقل 2227م .حص ا ه ال رةبرة ريج با د ى رم ربرر ض يب ل ةسدد لط وااا ا رلض يب ل د ى أهشطر ا
رلو لةفاة حرى دام 1322م .رلسقور لن 1321م حرى 1321م ةرلرأل جاء لرفق لع لخص ام إددرده لسبقا ً لر ك رلسقور
مالا ه ال رةبرة ريج با اسدرد جا ع رلض ر ب رلاسرحقل د ى أهشطر ا غ رلاةفاة حرى اابريخ .
ام إدفاء ه ال الزةبردي لص رلاسج ل فأل جا وبريل لص رلة ا ل لن ض يبل رلدخل د ى هرا ج أداال ا رلرجابريل ةرلصقاد ل
لادة دش سقور ردربابرر لن دام 1338م اقر أل فأل ديساب 1328م.
مدلا ه ال الزةبردي ل اجوه ر ه ال ذر لسعةل ل لحدةدة ("الزةبردي مط ") رلاسج ل فأل دةلل مط إم ربررها رلض يبأل
لةام 1327م ةمد ام رإلهر اء لن رلرق اا رلض يب ل ل ش ال حرى ه ايل رلسقل رلاال ل رلاقر ل فأل  02ديساب 1329م.
ه ال الزةبردي ل اجوه ر ه ال ذر لسعةل ل لحدةدة ("الزةبردي داأل") ةه ال الزةبردي ل اجوه ر ذر لسعةل ل
لحدةدة ("الزةبردي أاو ظبأل") الزةبردي ج ةب جولد رهد جوالبري م.د.م.س "الزةبردي م.د.م.س" رلاسج ون فأل دةلل
رإللابرر رلة ا ل رلارحدة يةا ون فأل ا د لةفأل لن رلض ر ب لذلك لم يرم اقديم أي إم ربرر ض يب ل.
-13

أرباح السهم – األساسية والمخفضة
لفر ة رلثالثل أه

ربحية السهم االساسية والمخفضة
افأل رل اح ل فر ة (اال يال رلسةودي)
رلاروسنننننط رلا جح لةدد ريسننننن م رلةاديل خالل
رلفر ة
براح ريسنننن م ريسنننناسنننن ل ةرلاخفضننننل (اال يال
رلسةودي)

رلاقر ل فأل

 03سبتمبر
8312م
(غير مدققة)

 03سبراب
1327م
(غ لدمقل)

لاير سعودي

لاير سةودي

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 03سبراب
 03سبتمبر
1327م
8312م
(غ لدمقل)
(غير مدققة)
لاير سةودي
لاير سعودي

017381318

9321221

1715751717

1812201817

1013331333

1013331333

1013331333

1013331333

3137

3132

3111

3137

ال يوجد افث لخفض د ى رلةا د ريساسأل ل س م فأل رلاجاودل ح ث أه ال يوجد لدى رلاجاودل أس م داديل لحرا ل ماا ل ل رحويل
ااا فأل  03سبراب 1328م ة  03سبراب 1327م .
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ريا رف ذر رلةالمل اشال رلاساها ن أدضاء لج س رإلدربرة رإلدربرة رلة ا ل اجاودل ةرلش اا
رل س ن.

رلرأل يكوهون ف ا رلاالك

ارم رلاصادمل د ى ه ةا رلاةالال لع ريا رف ذر رلةالمل لن مبل إدربرة رلاجاودل .ااا ةارم هذه رلاةالال فأل رلس اق
رلطب ةأل يداال رلاجاودل ةلن رلارومع اسوير ا فأل س اق رلةال رلطب ةأل .س اسا رلرسة ةه ةا هذه رلاةالال ارم د ى
أساس اجابري.
إن ريبر دة ةرلاةالال لع ريا رف ذر رلةالقل خالل رلةام  /رلفر ة هأل ااا ي أل:
طبيعة
المعاملة

ه اا اااةل أخ ى
لكافآ أدضنناء لج س رالدربرة
ةلوظفأل رإلدربرة رلة ا
بر س لج س رإلدربرة

األرصدة

قيمة التحويالت

 03سبتمبر
8312م
(غير مدققة)
لاير سعودي

 03سبراب
1327م
(غ لدمقل)
لاير سةودي

 03سبتمبر
8312م
(غير مدققة)
لاير سعودي

 03سبراب
1327م
(غ لدمقل)
لاير سةودي

0321333

717271707

317391731

0701333

0771275

0731879

1851785

2191319

713771711

713811307

1221785

1211319

لكاففة
برسوم
إسرشابريل

التعهدات واإللتزامات

-18
تعهدات
أ ندبر رلاجاودل خطااا ضناان ارورفق لع رلشن يةل رإلسنالل ل ااب غ  110ل ون لاير سةودي ااا فأل  03سبراب 1328م
( 02ديساب 1327م 111 :ل ون لاير سةودي) ف اا يرة ق اةا اا ا.
إلتزامات رأسمالية
رلاجاودل لدي ا رإللرلرلا رلرال ل رلارة قل االقفقا رل أسنننناال ل رلبالول  317ل ون لاير سننننةودي ااا فأل  03سننننبراب 1328م
( 02ديساب 1327م 111 :ل ون لاير سةودي).
التزامات التاجير التشغيلي
رلحد رالدهى لن راليجابرر رلاسرقب ل رلاسرحقل ااوجب دقود راليجابرر رلرشو ل رلو ماا ل لاللواء ااا ي أل:
 03سبتمبر 8312م
(غير مدققة)
لاير سعودي
1515751871
1712851880
118701781
0017711132

خالل سقل ةرحدة
اةد سقل ةرحدة ةال اليد دن خاس سقور
أاث لن خاس سقور
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 02ديساب 1327م
(لدمقل)
لاير سةودي
2312791282
2313281132
019711708
0311131003
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اققسم رلاجاودل إلى مطادا ريداال رلرال ل ةهأل ه اا رلجا ل ةرلرجل ل .ارم ل رمبل مطادا رلرشو ل هذه لن مبل اهع
رلق ربر رل سأل ل اجاودل .يرم رسربةاد اافل رإلي ردر ةريبر دة ريخ ى درخل رلاجاودل دقد رلروح د .ةف اا ي أل افا ل
رإلي ردر رلقطاد ل:
التسعة أشهر المنتهية في
 03سبتمبر 8312م
(غير مدققة)
رإلي ردر
 ذهب اشو لإجاالأل رل اح
لار كا ةلةدر
إجاالأل رلاوجودر
إجاالأل رلاط واا
رلرسةل أه رلاقر ل فأل
 03سبراب 1327م
(غ لدمقل)
رإلي ردر
 ذهب اشو لإجاالأل رل اح
لار كا ةلةدر
إجاالأل رلاوجودر
إجاالأل رلاط واا

بالجملة

بالتجزئة

المجموع

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

1117311211780
81313701318
11718211772
7115701155
1100117701112
()1137810811777

--7718711032
0517881387
1817381571
17517331011
()211351125

1117311211780
03710011053
12018301771
7711771387
1158710701708
()1113317031158

االجا ل

االرجل ل

رلاجاوع

لاير سةودي

لاير سةودي

لاير سةودي

2120312131832
13210211319
21317931772
3119311121
2110310901902
()2112012201019

--7812721992
1212321179
2212321131
13111131209
()2018071321

2120312131832
18311221331
27317281191
7013391178
2130119211171
()2111717931092

 -11األدوات المالية
قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة
يرم اجا ع رلاوجودر ةرلاط واا رلاقاسل االق ال رلةادلل فأل ما ال رلا ال رلاالأل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة إلى ثالثل لسرويا
لن رلرس سل رل لأل ل ق ال رلةادلل .يرم احديد هذر رلرجا ع اقا ًء د ى أدهى لسروى لن رلادخال رل الل رلاسرخدلل فأل م اس رلق ال
رلةادلل ااا ي أل:
 رلاسروى  :2ريسةابر رلادبرجل (غ رلاةدلل) فأل ريسورق رلقشطل ل اوجودر ةرلاط واا رلاااث ل.
 رلاسروى  :1لدخال غ ريسةابر رلادبرجل رلارضاقل فأل رلاسروى  2ةرلرأل ياكن لالحظر ا لأل ل أة راللرلرم إلا لباه ة
(لثل ريسةابر) أة اشكل غ لباه (أي لشرقل لن ريسةابر).
 رلاسنروى  :0لدخال رلاوجودر أة رلاط واا لأل نل أة رإللرلرم رلرأل ال اسرقد إلى ا اها رلسوق رلا حوظل (رلادخال
غ رلا حوظل)
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األدوات المالية (تتمة)

يوضح رلجدةل رلرالأل رلق ال رلةادلل ل اوجودر ةرلاط واا رلاال ل ااا فأل ذلك لسروياا ا فأل رلرس سل رل لأل ل ق ال رلةادلل .ال
ارضان لة ولا رلق ال رلةادلل ل اوجودر ةرلاط واا رلاال ل رلرأل لم يرم م اس ا االق ال رلةادلل إذر ااها رلق ال رلدفر يل لقابرال
ل ق ال رلةادلل ادبرجل لةقولل.
 03سبتمبر 8312م
(غير مدققة)
الموجودات المالية
رلذلم رلاديقل
مطلوبات مالية
اسننننننن ن ننال اننقننك ن نننل
مصنننننننننن نننن ة ريجننننل
ةل راحا
 02ديساب 1327م
(لدمقل)
رلاوجودر رلاال ل
رلذلم رلاديقل
لط واا لال ل
اسنننننن ن نال انقنك نننل
مصننننننننن نننن ة ريجننننل
ةل راحا

المستوى االول

القيمة العادلة (بالريال السعودي)
المستوى الثالث
المستوى الثاني

المجموع

15717571177

---

---

15717571177

70512321177

---

---

70512321177

08910231878

---

---

08910231878

2123312711083

---

---

2123312711083
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