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 المراجع المستقل على قوائم مالٌة أولٌة مختصرةفحص  تقرٌر
 
 

 الشركة الوطنٌة للبناء والتسوٌقإلى السادة / مساهمً 
 مدرجة -ة شركة مساهمة سعودٌ

 المملكة العربٌة السعودٌة  -الرٌاض 
 

  : مقدمة
)شددماك ه ددئُهك  دد ّفٗك   شددماك  لّيًٗددك لل ًددئس ّ لر ددّٗ لل ألّلٗددك  لهصراددمم  لهمصقددكلقددف صناددًئ ةئاهددك  لهمادد   لهددئلٖ  

 شِم  ّ لر  كالثك لفرمرٖ  لث ّ لقّ ام  ألّلٗك  لهصرامم للفصل ّ لفصل  لشئهل  آلصم م9302   ره م 03" لشماك" اهئ صٖ 
أشِم  لهًرِٗك صٖ ذلك  لردئمٗ،    لر  كّ لرغٗم ت صٖ نقّ   لهلاٗك ّ لرفصقئت  لًقفٗك عى  م9302   ره م 03 لهًرِٗرٗى صٖ 

ّهلصص  ل ٗئ ئت  لهنئ  ٗك  لِئهك ّ إلٗضئنئت  لرف ٗمٗك  ألصمٓ. إى  إلف مم ُٖ  له اّلك عى إعف ف ُدذٍ  لقدّ ام  لهئلٗدك  
  " لهر لد   دئلقّ ام  لهئلٗدك  ألّلٗدك"  له رهدف صدٖ 03هصرامم ّعمضِئ  ل ئفل ّصقدئ  له ٗدئم  لهنئ د ك  لدفّلٖ مةدم ) ألّلٗك  ل

 لههلاك  ل م ٗك  ل  ّفٗك. إى ه اّلٗرًئ ُٖ  لرّال إلٔ   رًرئج نّل  لقّ ام  لهئلٗك  الّلٗك   لهصرامم إ رًئف   إلدٔ  لفندص 
  لذٕ ةهًئ  َ.

 
 : نطاق الفحص

  ّ لصئص  إمر ئيئت  لفنص "صنص  له لّهئت  لهئلٗك  ألّلٗك  لهًفذ هى 9303هًئ  ئلفنص ّصقئ  لله ٗئم  لفّلٖ مةم )لقف ة
ة ل   لهم جع  له رقل للشماك"  له رهف صٖ  لههلاك  ل م ٗك  ل  ّفٗك. ٗشرهل صنص  لقّ ام  لهئلٗك  ألّلٗك  لهصرامم علٔ 

ئص  له اّلٗى  ئلشماك عى  ألهّم  لهئلٗك ّ لهنئ  ٗك  ّري ٗ  إجم س ت رنلٗلٗك رّجَٗ إ رف ئم ت  شال أ ئ ٖ  لٔ  ألشص
ّإجم س ت  لفنص  ألصمٓ . ّٗ ف  لفنص أةل إلٔ نف ا ٗم صٖ ًيئةَ هى  لهم ج ك  لرٖ ٗرم  لقٗئم  ِئ ّصقئ  لله ئٗٗم  لفّلٗك 

ًئ هى  لناّل علٔ رأاٗف  أًًئ  ًا ح علٔ علم  ائصك للهم ج ك  له رهفم صٖ  لههلاك  ل م ٗك  ل  ّفٗك  ّ ئلرئلٖ صِّ لى ٗهاً
  ألهّم  لِئهك  لرٖ ٗهاى رنفٗفُئ أثًئس  لقٗئم  أعهئل  لهم ج ك. ّ ًئس علَٗ صإًًئ لى ً فٕ مإٔ  لهم ج ك.

 
 :االستنتاج

صقك غٗم ه فم هى ائصك لم ٗال  لٔ علهًئ شٖس ٗج لًئ ً رقف  أى  لقّ ام  لهئلٗك  ألّلٗك  لهصرامم  لهم    رًئف   لٔ صناًئ
    له رهف صٖ  لههلاك  ل م ٗك  ل  ّفٗك.03 لًّ نٖ  لجُّمٗك ّصقئ  له ٗئم  لهنئ  ك  لفّلٖ مةم )

 
 عن السٌد العٌوطً وشركاه 
  
  
  

 محمد العٌوطً 
 محاسب قانونى هـ0440ربٌع أول  92 الرٌاض فً :

 (900ترخٌص رقم ) م9302بر ــــنوفم 94 ـق :ـالموافــــ
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 الشركة الوطنٌة للبناء والتسوٌق
   مدرجة سعودٌةشركة مساهمة 

 الرٌاض
 (مراجعة)غٌر  م9302 سبتمبر 03 فً المختصرة  األولٌة المالًقائمة المركز 

 (سعودٌة)بالرٌاالت ال 
 

 
 م00/09/9301 م03/2/9302 إٌضاح 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة(  
    صولاأل
    غٌر المتداولة صولاأل

 36٫273٫333 30٫390٫363  ههرلائت ّه ف ت ـ  ئلائصٖ
 03٫333٫670 03٫333٫670 4  ئلقٗهك  ل ئفلك هى صالل  لفصل  لشئهل  آلصمإ رثهئم ت 

 22٫305٫250 20٫562٫506  غٌر المتداولة صولمجموع األ

    المتداولة صولاأل
 00٫333٫030 03٫379٫330 5 هص ّى 
 93٫302٫399 93٫339٫023 6 هفًٗك أصمٓ  أمافمرجئمّٗى ّهفًّٗى 

 06٫230٫233 99٫002٫337 2  له رن  هى أيم ف ذ ت عالةك
 0٫936٫737 2٫263٫363 1 ّهئ صٖ ناهَ لًقف 

 24٫240٫321 20٫202٫615  المتداولة صولمجموع األ

 020٫251٫192 015٫912٫990  صولمجموع األ

    وحقوق الملكٌة لتزاماتاأل
    ٌةحقوق الملك
 63٫333٫333 63٫333٫333 2 مأس  لهئل

 7٫767٫673 7٫767٫673 03  نرٗئيٖ ًظئهٖ
 33٫993٫323 73٫223٫637  أم ئح ه قئم

 3٫333٫263 3٫372٫373   ألصم  لفصل  لشئهل

 092٫402٫200 042٫049٫130  مجموع حقوق الملكٌة 

    غٌر المتداولة لتزاماتاأل
 2٫373٫733 2٫373٫733 00  له رن  لله ئُهٗى

 0٫370٫302 9٫037٫336 09 هًئصع  لهّظفٗى  لهنففم  لر  هئت
 03٫241٫510 00٫969٫603  غٌر المتداولة لتزاماتمجموع األ

    المتداولة لتزاماتاأل
 93٫236٫903 02٫233٫703 00 ر ِٗالت إارهئًٗك - ًّك 

 03٫322٫332 3٫700٫390 04 ف اًّى رجئمّٗى ّأمافم ف اًك أصمٓ
 0٫366٫303 0٫230٫303 05   ل ائمهصاص 

 00٫029٫500 96٫610٫223  المتداولة لتزاماتمجموع األ

 020٫251٫192 015٫912٫990  وحقوق الملكٌة لتزاماتمجموع األ

 
 المختصرة )غٌر المراجعة( ( جزءاً من القوائم المالٌة93 ( الى رقم )0اإلٌضاحات المرفقة من رقم )

 
 

   
 المدٌر العام الرئٌس التنفٌذي المالً المدٌر
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 الشركة الوطنٌة للبناء والتسوٌق
  مدرجة سعودٌةشركة مساهمة 

 الرٌاض
  المختصرةاألولٌة  والدخل الشامل اآلخر قائمة الدخل

 (مراجعة)غٌر  م9302 سبتمبر 03تً الثالثة والتسعة اشهر المنتهٌتٌن لفتر
 (سعودٌة)بالرٌاالت ال 

 
 التسعة أشهر المنتهٌة فً هر المنتهٌة فًالثالثة أش  
 م03/2/9301 م03/2/9302 م03/2/9301 م03/2/9302 إٌضاح 
 )غٌر مراجعة( مراجعة(غٌر ) )غٌر مراجعة( مراجعة(غٌر )  
      

 093٫373٫303 006٫309٫093 33٫369٫033 36٫030٫330   له ٗ ئت  
  27٫320٫637)  033٫722٫303)  00٫060٫076)  30٫397٫329)  رالفك  له ٗ ئت  

 90٫310٫140 92٫909٫923 6٫230٫091 00٫095٫252  مجمل الربح 
  0٫906٫906) -  322٫363) - 16 هامّصئت  ٗع ّر ّٗ 

  0٫330٫632)  3٫333٫306)  0٫033٫637)  9٫332٫636)  هامّصئت عهّهٗك ّإف مٗك

 01٫020٫241 90٫996٫224 4٫150٫390 00٫906٫050  صافً دخل التشغٌل

      ألخرىا (مصروفاتال)ٌرادات/ اال
 أم ئح   رثهئم تًاٗب  لشماك صٖ 

 شمائت رئ  ك
 - 9٫330٫066 - 9٫330٫066 

  0٫363٫333)  0٫333٫037) -  90٫076)  رهّٗلرائلٗف  ل
 0٫202٫410 (0٫343٫032) 9٫130٫066 (90٫026)  ألخرىا (المصروفات) /االٌرادات مجموع

 93٫092٫492 93٫016٫662 2٫656٫012 00٫905٫022  خل الفترة قبل الزكاةصافى د
 -  303٫033) - -  هصاص  ل ائم

 93٫092٫492 02٫220٫569 2٫656٫012 00٫905٫022  صافً الدخل للفترة

      الدخل الشامل اآلخر
بنود قد ٌعاد تصنٌفها الحقاً إلى حساب 

 األرباح والخسائر:
     

 ارّ مٗك هى  عئفم ةٗئس   مص ئا)أم ئح 
 هًئصع  لهّظفٗى  لهنففم

 000٫336 (30٫323  000٫336 (30٫323  

 93٫325٫205 02٫235٫361 2٫639٫120 00٫041٫610  صافً الدخل الشامل للفترة

      ربحٌة السهم على عدد األسهم المرجحة
دخل الفترة للسهم األساس والمخفضة من 

 صافً دخل الفترة
02 0٫12 0٫91 0٫03 0٫05 

دخل الفترة للسهم األساس والمخفضة من 
 الدخل والدخل الشامل

02 0٫12 0٫92 0٫09 0٫05 

 6٫333٫333 6٫333٫333 6٫333٫333 6٫333٫333  عدد األسهم المرجحة

 
 ( جزءاً من القوائم المالٌة المختصرة )غٌر المراجعة(93 ( الى رقم )0اإلٌضاحات المرفقة من رقم )

 
 
 

   
 المدٌر العام الرئٌس التنفٌذي المدٌر المالً
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 الشركة الوطنٌة للبناء والتسوٌق
  مدرجة سعودٌةشركة مساهمة 

 الرٌاض
  المختصرة األولٌة الملكٌةقائمة التغٌرات فً حقوق 

 مراجعة()غٌر  م9302 سبتمبر 03ةالتسعة اشهر المنتهٌ ةفترل
 (سعودٌة)بالرٌاالت ال 

 
الدخل الشامل  أرباح مبقاة نظامًاحتٌاطً  رأس المال 

 االًخر
مجموع حقوق 

 الملكٌة 
 

 22٫236٫320 - 03٫323٫366 3٫023٫297 63٫333٫333 م )مراجعة(0/0/9301الرصٌد 
  03٫333٫333) -  03٫333٫333) - - ر ّٗئت  ًّ ت  ئ قك

 93٫092٫392 - 93٫092٫392 - - ائصٖ فصل  لفرمم
س هًئصع ص ئام إارّ مٗك هى إعئفم ةٗئ

  لهّظفٗى  لهنففم
   (30٫323  (30٫323  

 003٫369٫491 (50٫424) 44٫202٫225 5٫025٫292 63٫333٫333 )غٌر مراجعة( م03/2/9301الرصٌد فً 

 097٫307٫700 3٫333٫263 33٫993٫323 7٫767٫673 63٫333٫333 م )مراجعة(0/0/9302الرصٌد 
 02٫770٫369 - 02٫770٫369 - - ائصٖ فصل  لفرمم 

أم ئح إارّ مٗك هى إعئفم ةٗئس هًئصع 
  لهّظفٗى  لهنففم

- - - 000٫336 000٫336 

 042٫049٫130 4٫522٫424 24٫225٫652 2٫262٫623 63٫333٫333 م )غٌر مراجعة(03/2/9302الرصٌد فً 

 
 

 مراجعة()غٌر ال ختصرة ( جزءاً من القوائم المالٌة الم93( الى رقم )0اإلٌضاحات المرفقة من رقم )
 
 
 

   
 المدٌر العام الرئٌس التنفٌذي المدٌر المالً
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 الشركة الوطنٌة للبناء والتسوٌق
 مدرجةشركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض
 قائمة التدفقات النقدٌة األولٌة المختصرة 

 )غٌر مراجعة( م9302 سبتمبر 03 التسعة اشهر المنتهٌة فًفترة ل 
 )بالرٌاالت السعودٌة(

 
 م03/2/9301 م03/2/9302 حإٌضا 
 )غٌر مراجعة( )غٌر مراجعة(  

    التدفق النقدي من عملٌات التشغٌل 
 93٫092٫392 93٫036٫667  ائصٖ فصل  لفرمم ة ل  ل ائم

    تعدٌل صافً الدخل إلى صافً التدفق النقدي من عملٌات التشغٌل
 0٫676٫392 3٫632٫926    رِالك ههرلائت ّه ف ت

 933٫233 033٫392  هًئصع  لهّظفٗى  لهنففم ت لر  هئ
 0٫363٫333 0٫333٫037  رائلٗف  لرهّٗل

  9٫330٫066) -  ًاٗب  لشماك صٖ أم ئح   رثهئم ت شمائت رئ  ك
  91٫993٫322 99٫000٫265 

    لتزاماتواأل صولالتغٌر فً األ
    نقص )زٌادة( 

  7٫377٫997)  0٫337٫309)  هص ّى 
  03٫739٫307) 376٫397  أمافم هفًٗك أصمّٓ ئمّٗىرج هفًّٗى
 0٫326٫000  3٫037٫332)  هى أيم ف ذ ت عالةك   له رن 

    )نقص( زٌادة :
  6٫739٫000)  6٫036٫093)  ف اًّى رجئمّٗى ّأمافم ف اًك أصمٓ

  062٫323) -  ه رن  أليم ف ذ ت عالةك ل
 072٫930 -  ضمٗ ك  لقٗهك  لهضئصك

  0٫363٫333)  9٫276٫330)  رائلٗف  لرهّٗل ى  له فف ه
 (601٫392) 03٫212٫024  عملٌات التشغٌل)المستخدم فً( الناتج عن  النقدي صافً التدفق

    من األنشطة االستثمارٌة التدفق النقدي
  09٫393٫030)  0٫060٫330)  هفصّعئت صٖ  لههرلائت ّ له ف ت

 (09٫594٫050) (0٫060٫310)  األنشطة االستثمارٌة (فً المستخدم) النقدي صافً التدفق

    من األنشطة التموٌلٌةالتدفق النقدي 
 02٫222٫330  207٫333)   ارهئًٗك هى  ًّك ر ِٗالتهرناالت /  له فف

 02٫222٫350 (202٫533)  األنشطة التموٌلٌة الناتج عن( فً صافً التدفق النقدي )المستخدم

 6٫156٫120 1٫231٫100  ة النقدٌةفً األرصد الزٌادة صافً
 5٫002٫009 0٫956٫242  النقد وما فً حكمه فً بداٌة الفترة 

 00٫224٫930 2٫265٫563 2 النقد وما فً حكمه فً نهاٌة الفترة                                                  

 
 )غٌر المراجعة( المالٌة المختصرة  القوائم( جزءاً من 93( الى رقم )0اإلٌضاحات المرفقة من رقم )

 
 

   
 المدٌر العام الرئٌس التنفٌذي المدٌر المالً
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 الشركة الوطنٌة للبناء والتسوٌق
 مدرجةسعودٌة شركة مساهمة 

 الرٌاض
 إٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة المختصرة 

 (مراجعة)غٌر  م2930 سبتمبر 03المنتهٌة فً  للفترة
 (عودٌةس)بالرٌاالت ال
 

 عــام ـ 0
  / 73رأ  ت  هّجب  لقدم م  لدّ  مٕ مةدم ) –شماك ه ئُهك   ّفٗك هقفلك  -  لشماك  لّيًٗك لل ًئس ّ لر ّٗ  - 0/0

م ّةٗددفت  لشددماك  ئل ددجل  لرجددئمٕ  هفًٗددك  لمٗددئ   ددًفس  لددمةم 03/0/9303ُددـ  لهّ صدد  92/0/0303 رددئمٗ، 
  .ُـ 07/0/0393 رئمٗ،  0303030673

 لشماك ُّ رجئمم  لجهلك ّ لرج اك صٖ هّ ف  ل ًئس )  لنفٗف ّ ألصشئب ّ ل دفف  لٗفّٗدك ّ لادًئعٗك ّ ألجِد م  ًشئي - 0/9
 لهار ٗك ّ ألثئث  لهار ٔ ّ لّ ئال  لر لٗهٗك ّاٗئًك  له ف ت  ّ ألفّ تئمُئ ٗ أللارمًّٗك ّ لنئ ب  أللٔ ّةيع غ

م ت ّ ألثئث  لي ٔ ّةيدع غٗئمُدئ ّهقدئّالت عئهدك لله دئًٔ ّ للّ  م  لي ٗك ّ ل لهٗك ّلّ  م  له رشفٗئت ّ لهصر 
 ّ عهئل  لفٗاّم ّ لفُئًئت ّ لهّ ف  لاٗهئّٗك ّ لِف ٗئ  لفعئاٗك .

  لرئلٗك: رشهل  لقّ ام  لهئلٗك علٔ ن ئ ئت  لهما   لماٗ ٖ ّ لفمّع - 0/0
 ُـ .0303/ 6/  00ّرئمٗ،  0303070393ه هل صمع  لّيًٗك لل ًئس ّ لر ّٗ   جل رجئمٓ مةم  -أ 
ّرددددئمٗ،  0303930363ًِددددم  ل مفًّددددٖ صددددمع شددددماك  لّيًٗددددك لل ًددددئس ّ لر ددددّٗ   ددددجل رجددددئمٓ مةددددم  -ب 

 ُـ )الٗ هل   .97/0/0300
 .ُـ96/0/0302ّ رئمٗ،  0303609023صمع  لشماك  لّيًٗك لل ًئس ّ لر ّٗ   جل رجئمٓ مةم  -ج 

 
 السٌاسات المحاسبٌة الهامة -9
 أسس اإلعداد  -9/0
  "  لرقمٗدم  لهدئلٖ  ألّلدٖ" 03أعفت  لقّ ام  لهئلٗك  ألّلٗك   لهصرامم  لهمصقدك ّصقدئ  له ٗدئم  لهنئ د ك  لدفّلٖ مةدم ) -

ان  لقٍْ  ذعدم  ُٗجب ) له ٗئم  لفّلٖ للرقمٗم  لهئلٖ  لذٕ ٗنفف  لندف  ألفًدٔ لهنرّٗدئت  لرقمٗدم  لهدئلٖ  ألّلدٖ  ّ
ان  لقٍْ  ذُالرتضوي   ّم9303فٗ دددده م  00 لهًرِٗددددك صددددٖ لوئل٘ك  للسٌك  ان  لقْ لٔ جٌب هع جً ددددئ إل٘ك ّأل لوئل٘ك  
لكي رن ّلوئل٘ك   ٗر مصقئ للتقئم ّلو د لوئل٘ك  ان  لقْ هجوْعك ائهلك هي  ف دـدددددددلوطلْ ك إلعهدددددددئت  لو لْ لوئل٘ك  ائصك  

صٖ  ت لتغ٘ر لفِن  لِئهكت  لو ئهال ث ّ ألند لتفس٘ر فم لوحد لتفس٘رٗك ت  إلٗضئنئّ لوحئ ب٘ك ت  لس٘ئ ئإفم ج  
 شماك هقئمًك  ئلفرم ت  ل ئ قك  له مّضك .لوئلٖ للف س  ألّ لوئلٖ  لوراز  
إى  لقددّ ام  لهئلٗددك  ألّلٗددك  لهصراددمم  ال رشددهل جهٗددع  إلٗضددئنئت ّ لرددٖ ٗددرم صددٖ  ل ددئفم إمصئةِددئ هددع  لقددّ ام  لهئلٗددك  -

  إى   د   له لّهدئت  م9303فٗ ده م  00ك اهئ صدٖ  ل ًّٗك ّلذلك ٗجب ةم سرِئ هع  لقّ ام  لهئلٗك   ل ًّٗك للشما
ّ الٗضددئنئت ّ لرددٖ ر ر ددم هِهددك لفِددم  لقددّ ام  لهئلٗددك  ألّلٗددك  لهصراددمم ) غٗددم  لهم ج ددك   رددم  إلصاددئح عًِددئ 

  .93  إلٔ مةم )0 ئإلٗضئنئت هى مةم )
 

 أعداد القوائم المالٌة  -9/9
 صٗك  ئ رثًئس  ل ًّف  لِئهك  لرئلٗك  لّ مفم صٖ ةئاهك  لهما   لهئلٖ:علٔ أ ئس  لرالفك  لرئمٗ  لهئلٗكرم إعف ف  لقّ ام 

  ئلقٗهك  ل ئفلك هى صالل  لفصل  لشئهل  ألصم  ئلقٗهك  ل ئفلك.  لهلاٗكٗرم ةٗئس  إل رثهئم ت صٖ أفّ ت نقّ   -
إ درصف م يمٗقدك  له دئل  ٗرم  العرم ف  ه رنقئت  لر  هدئت  لهًدئصع  لهندففم  ئلقٗهدك  لنئلٗدك لملر  هدئت  له درق لٗك   -

  له رنقك. 
 

  العملة الوظٌفٌة وعملة العرض -9/0
 ٗرم عم  ُذٍ  لقّ ام  لهئلٗك  ئللاير  ل  ّفٕ   ُّٔ  ل هلك  لّظٗفٗك للشماك ّعهلك  ل م .

 
 الممتلكات والمعدات  -9/4
 االعتراف والقٌاس  -9/4/0
 درِالك ّص دئمم هجهدع  الًصفدئ    إى ّجدفت    ئ درثًئس رقئس  لههرلائت ّ له دف ت  ئلرالفدك   دف صادم هجهدع  ال -

 . ألم ضٖ ّأعهئل  إلًشئس ت رنت  لرًفٗذ 
ّررضهى رالفك  ألاّل ذ رٗك  ل ًئس رالفك  لهدّ ف ّ ل هئلدك .ررضهى  لرالفك  لًفقئت  لرٔ رً ب ه ئشمم الةرًئس  ألاّل  -

لنئلدك  لردٔ ٗدرم رشدغٗلِئ  ِدئ ّللغدم   لدذٓ  ةرًٗدت  له ئشمم ّأٓ رائلٗف أصمٓ رً ب ه ئشمم لرجِٗ   ألاّل إلٔ  
  .هى أجلَ ّرائلٗف رفاٗك ّإ  لك  لهّ ف ّإعئفم  لهّةع  لذٓ رّجف صَٗ ّرائلٗف  الةرم    لهم هلك 

ٗرم رنفٗف  لم ح أّ  لص ئمم هى  ٗع  ًف هى  ًّف  لههرلائت ّ له ف ت  هقئمًَ  لهرناالت هى  ل ٗع  ئلقٗهك  لهمنلك  -
 .ئت ّ له ف ت ّرفمج  ئلائصٖ  قئاهك  لفصل  للههرلا
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 إلغاء االعتراف  -9/4/9

 العرم ف  ئلقٗهك  لفصرمٗك ل ًف هى  ًّف  لههرلائت ّ له ف ت عًف  ٗ َ أّ عًفهئ الٗرّةع ردفص  هًدئصع  ةرادئفٗك ٗرم إلغئس 
رددفمج  ألم ددئح أّ  لص ددئام  لًئرجددك عددى إلغددئس  العرددم ف   ًددف هددى  ًددّف  لههرلاددئت  .ه ددرق لٗك هددى   ددرصف هَ أّ  ٗ ددَ 

 .ّ له ف ت  قئاهك  لفصل  
 

 ة لالقتناء التكالٌف الالحق -9/4/0
 لههرلائت ّ له ف ت  ئلقٗهك  لفصرمٗك لل ًف عًفهئ ٗاّى ًُئك  نرهئل أى هًئصع رفمج رالفك   ر ف ل هاّى هئ هى  ًف 

 ةرائفٗك ه رق لٗك  ّف ررفص  إلٔ  لهجهّعك ّأًَ ٗهاى ةٗئس رالفرِئ  شال هّثّ   َ ّٗرم إلغئس  العرم ف  ئلقٗهك 
 .رالفك رقفٗم  لصفهك  لّٗهٗك للههرلائت ّ له ف ت  قئاهك  لفصل  عًف را فُئ  رفمج . لهمنلك للهاّى  له ر فل 

 
 االستهالك -9/4/4
ٗرم رقفٗم  لهاًّئت  لِئهك لألاّل  لفمفٗك   ّإذ  ائى  .ٗ رًف  ال رِالك علٔ رالفك  ألاّل ًئةائ ةٗهرِئ  لرصمٗفٗك  -

 . لهاّى ٗرم إ رِالاَ  شال ه رقل صإى ذلك ًُئك هاّى هئ لَ عهم إًرئجٔ ٗصرلف عى  قٗك ذلك  ألال  
  ال رِالك  قئاهك  لفصل   يمٗقك  لق ي  لثئ ت علٔ هفٓ  ل هم  الًرئجٔ  لرقفٗمٓ لال هاّى ل ًف هى  ًّف ٗفمج -

  ّٗرم مٗفٗك صٔ رئمٗ، ال هما  هئلٖٗرم صنص يم   ال رِالك ّ ألعهئم  الًرئجٗك ّ لقٗهك  لرص . لههرلائت ّ له ف ت
ٗ فأ   رِالك  ألال عًفهئ ٗاّى هرئنئ لال رصف م   ّٗرّةف   رِالاَ صٔ  لرئمٗ،  لذٓ  .ٗلِئ الهئ ائى ذلك هالاهئ ر ف

 .ٗاًف صَٗ  ألال علٔ أًَ هنرفظ  َ لل ٗع أّ ٗلغٔ صَٗ إث ئرَ أِٗهئ أ ام 
لددٔ هددفٓ  عهئمُددئ ع ه ددرأجمم لهًشددأم علددٔ أم   ّ له ددئًٖر ددرِلك  لرن ددًٗئت علددٔ ه ددئًٔ علددٔ  م  ه ددرأجمم  -

ّصٗهددئ ٗلددٔ  ألعهددئم  الًرئجٗددك  لرقفٗمٗددك للفرددمم  لنئلٗددك    أِٗهددئ أةددل  لهًرِٗددك  الًرئجٗددك  الةراددئفٗك أّ صرددمم  لرددأجٗم غٗددم 
 ّصرم ت  لهقئمًك :

 %10 أجهزة تكيف وتبريد ـ %5 وتجهيزات  مبانى ـ
 %15 وأدوات عدد ـ %15 المعدات آالت و ـ
 %10 االتقمط وسق ـ %20 سيارات ـ
   %10 أثاث  -
 

 أعمال رأسمالٌة تحت التنفٌذ -9/5
رظِم  ألعهئل  لمأ هئلٗك رنت  لرًفٗذ  ئلرالفك ّررضهى رالفك  إلًشئس ت ّ له ف ت ّ لهامّصئت  له ئشمم. ال ٗرم  -

 م لم رصف م ة ل  لشماك عًفهئ را ح جئُإ رِالك  ألعهئل  لمأ هئلٗك رنت  لرًفٗذ ّ لرٖ  ّف ٗرم إ رِالاِئ هى 
 نٗث ٗرم رنّٗلِئ  لٔ  لههرلائت ّ له ف ت.

 

 تكلفة اإلقتراض -9/6
ٗرم إضئصك رائلٗف  لرهّٗل  لصئاك  رهلك أّ أًشئس أال ةف ٗنرئج إلٔ ّةت لٗا ح جئُ  للغم   لهم ف   رصف هَ صَٗ  -

 نرٔ ٗا ح جئُ  لال رصف م. لإلٔ رالفك ُذ   ألا
 صمٓ علٔ ةئاهك  لفصل صٖ  لفرمم  لرٔ را فت صِٗئ.ٗرم رنهٗل رائلٗف  لرهّٗل  أل -

 

  االستثمارات -9/2
  مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أصولاستثمارات فً  -9/2/0
% هدى   درثهئم ت 93 شدال ماٗ دٖ هدى أةدل هدى   ئلقٗهك  ل ئفلك هدى صدالل  لدفصل  لشدئهل  آلصدمرراّى  ال رثهئم ت  -

ٖ   د    ددرثهئم ت هفمجدك / غٗددم هفمجدك   دّ   ألّم    لهئلٗددك  ضدهًِئ   ددرثهئم ت صدٖ اددًئفٗ  نقدّ   لهلاٗدك صدد
  ددرثهئمٗك عًددفهئ ال ٗاددّى لددفٓ  لشددماك  ددٗيمم علِٗددئ أّ رددأثٗم ُددئم. رددفمج ُددذٍ  ال ددرثهئم ت ضددهى  ألاددّل غٗددم 

،  لهمادد   لهددئلٖ. رث ددت ُددذٍ  لهرف ّلددك هددئ لددم ٗاددى لددفٓ  إلف مم  لًٗددك صددٖ  ٗ ِددئ صددٖ صددالل أثًددٔ عشددم شددِم   هددى رددئمٗ
  ال رثهئم ت ه فاٗئ   ئلرالفك ّٗ ئف ةٗئ ِئ النقئ   ئلقٗهك  ل ئفلك صٖ ال رئمٗ، هما  هئلٖ علٔ  لًنّ  لرئلٖ:

ٗرم رنفٗف  لقٗهك  ل ئفلك لألّم    لهئلٗك  لهفمجك  ئأل ّ    لهئلٗك علٔ أ ئس أ  ئم  ل ّ   لهرّصمم اهئ صٖ رئمٗ،  -أ  
 لٖ هع  ألصذ   ٗى  العر ئم أٗك ةّٗف رهًع رنّٗل أّ  ٗع رلك  ال رثهئم ت. لهما   لهئ
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  )تتمة(33مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أصولاستثمارات فً  -9/2/0
ٗرم رنفٗف  لقٗهك  ل ئفلك لألّم    لهئلٗك غٗم  لهفمجك  أ ّ   هئلٗك علٔ أ ئس رقفٗم ه قّل للقٗهك  ل ّةٗك  لنئلٗك  -ب

أ ددئس  لرددفصقئت  لًقفٗددك  لهصاددّهك عددى يمٗدد   لهقئمًددك هددع أّم   هئلٗددك أصددمٓ ههئثلددك هفمجددك  ل ددّ  أّ علددٔ 
 لهرّة ددك. ّصددٖ نئلددك عددفم ّجددّف رلددك  له لّهددئت رهثددل  لرالفددك  لقٗهددك  ل ئفلددك هددئ لددم ّٗجددف ه شددم علددٔ  ًصفددئ  

  ال رثهئم.
رفمج  لر ّٗئت  لرم اهٗك  لًئرجك عدى إعدئفم رقدّٗم ُدذٍ ال درثهئم ت ا ًدف ه درقل ضدهى نقدّ   لهلاٗدك ائنرٗدئيٖ  -جـ

 أى ٗرم  ٗع  ال رثهئم.ةٗهك عئفل إلٔ 
 
 المخزون -9/1
 .لرالفك عـلٔ أ ئس  لهرّ ي  لهمجحٗرم رنفٗف   .ٗقّم  لهص ّى  ئلرالفك أّ ائصٖ  لقٗهك  لقئ لك للرنق  أِٗهئ أةل  -

اددئصٔ  لقٗهددك  لقئ لددك للرنقدد  ُددٔ  ل دد م  لددذٓ ٗهاددى  ل ٗددع  ددَ صددٔ فّمم  ألعهددئل  العرٗئفٗددك   ددف  ل ددهئح للرالفددك 
ٗدرم رادّٗى هصادص  .الهدئ ادئى ذلدك هالاهدئ   رالفدك  لرنّٗدل هدى نئلردَ  لم ًُدك إلدٔ نئلردَ  لًِئاٗدك  ئلرنق    ّ

 .لهقئ لك  لهص ّى  لهرقئفم ّ ئس  لنماك ّ له ٗب   عًفهئ ٗاّى ذلك ضمّمٗئ  
 .علٔ أ ئس رالفك  ل ضئعك  لّ الك ث ت  ضئعك  ئليمٗ ر -
 
 الحركة مخصص مخزون البضاعة المتقادمة وبطٌئة -9/1/0

ٗرم إجم س ر فٗالت لصف  رالفك  ل ضدئعك إلدٔ ةٗهرِدئ  .ٗقّم  لهص ّى  ئلرالفك أّ ائصٖ  لقٗهك  لقئ لك للرنق  أِٗهئ أةل 
 لقئ لك للرنق  علٔ أ ئس رقفٗم ٗدرم ادل صردمم هئلٗدك   إذ  لد م  ألهدم   ّذلدك علدٔ ه درّٓ  لهًدرل صٗهدئ ٗر لد   ئلفدئا  

إى  ل ّ هل  لرٔ ر ثم علٔ رلدك  لر دفٗالت ررضدهى  لرغٗدم ت صدٔ  .م  لهًصفضك ةٗهرِئ  لهقفم ّأمافم  لرقئفم ّ ألماف
ّ ًدئس علٗدَ   ٗدرم عهدل  لهصاادئت  لضدمّمٗك ّهم ج رِدئ  شدال فّمٓ  . ليلب ّ لرفُّم  لهئفٓ ّهشدئال  لجدّفم 

 .هى ة ل  الف مم صٔ ال صرمم هئلٗكّ افك ه رهمم 
 
 رىمدٌنة أخمدٌنون تجارٌون وأرصدة  -9/2

 ّ  ًشي    صٖهفًٗك أصمٓ ُٔ أاّل هئلٗك  هفصّعئت ثئ رك أّ ةئ لك للرنفٗف غٗم هفمجك هفًّٗى رجئمّٗى ّأمافم 
 ّرفمج رلك  ألاّل ه فاٗئ  ئلقٗهك  ل ئفلك هضئصئ إلِٗئ أٗك رائلٗف ه ئهلك رً ب لِئ ه ئشمم.

 
 الخسائر اإلئتمانٌة المتوقعةمخصص  - 9/2/0

 علدٔ أى  لشدماك لدى ردرهاى هدى رنادٗل هّضدّعٖعًدفهئ ّٗجدف فلٗدل  إلارهئًٗك  لهرّة دك لص ئام  ٗرم عهل هصاص 
إنرهدئل إعدالى  ائهل  له ئل   له درنقك ي قدئ للشدمّي  أل ئ دٗك لله دئهالت . أُدم  لاد ّ ئت  لهئلٗدك لدفٓ  لهدفًٗٗى ُدّ

علدٔ  إًصفدئ  ةٗهدك  لدذهم  لهفًٗدك  ل ف ف ُّدذٍ ر ر دم ه شدم ت  صٖإصال ِم أّ إعئفم ُٗالرِم هئلٗئ ّ لرصلف أّ  لرأصم 
 لرجئمٗك . صٗهئ ٗر ل   ئله ئل   لا ٗمم  شال صمفٓ . صإًَ ٗرم عهل ُذ   لرقفٗم علٔ أ ئس صمفٓ أهدئ  له دئل   لردٔ لٗ دت 

ّٗدرم عهدل هصادص ّصقدئ  جهدئعٖا ٗمم  شال صمفٓ ّلاى  ًرِٔ هٗ ئف   رنقئةِئ ّلم ر فف . صإًدَ ٗدرم رقدفٗمُئ  شدال 
  له رنقك   رًئف  إلٔ ه فالت  ال رمف ف  لرئمٗصٗك.ليّل  لفرمم 

 
 حكمه فًالنقد وما  -9/03
 لرٔ لفٓ  ل ًّك ّ لًقف  ئلاًفّ  ّّف اع ةاٗمم  ألجل علٔ  لًقف   لهئلٖةئاهك  لهما   صٖناهَ  صٖٗشرهل  لًقف ّهئ  -

 لقٗهك .  صٖر رن  صالل ثالثك أشِم أّ أةل   ُّٔ عمضك لهصئيم غٗم ذ ت أُهٗك للرغٗم 
هددـى  ألماددفم لددفٓ  ل ًددّك ّ لًقددف  ئلاددًفّ  ناهددَ  صددٖٗراددّى  لًقددف ّهددئ ألغددم   إعددف ف ةئاهددك  لرددفصقئت  لًقفٗددك    -

     ف صام ن ئ ئت  ل نب علٔ  لهاشّف  لقئاهك ّ لردٔ رهثدل جد س الّ لّف اع ةاٗمم  ألجل اهئ ُّ هنفف أعالٍ 
 .ٗرج أ هى  ف مم  لشماك  لًقفٗك
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 منافع الموظفٌن المحددةإلتزامات  -9/00
قئ لشمّي ّأنائم ًظئم  ل هل   ئلههلاك  ل م ٗدك  ل د ّفٗك عًدف إًرِدئس ر رن  هائصأم ًِئٗك  لصفهك للهّظفٗى  ل ئهلٗى ّص

رم  نر ئب ه ل   اللر  م علٔ أ ئس  لقٗهك  لنئلٗك للهائصأم  لهار  ك  لردٖ رند  .علٔ ةئاهك  لفصلعقّف صفهئرِم ّرنهل 
 دففم عًدف ًِئٗدك  لصفهدك علدٔ للهّظف صٗهئ لّ رمك عهلَ اهئ صٖ رئمٗ، ةئاهك  لهما   لهئلٖ . ٗدرم  نر دئب  له دئل   له

أ ئس مّ رب ّ فالت  لهّظفٗى  ألصٗمم ّعفف  ًّ ت صفهرِم  لهرم اهك   اهئ ُّ هّضح صدٖ أًظهدك  لههلادك  ل م ٗدك 
ٗقّم ص ٗم  ارّ مٕ  ئنر ئب  لر  هئت  له  ٗئ  لهنففم ّ لذٕ ٗشرهل علدٔ أم دئح ّص دئام  ارّ مٗدك  ضدهى   ل  ّفٗك.

رنددفف  لشددماك هاددمّف  لفئاددفم اللردد  م  لهائصددلت  لهنددففم للفرددمم  -إى ّجددفت  -صددّمٕ  لددفصل  لشددئهل  الصددم  شددال 
 ئ رصف م ه فل  لصام  له رصفم صٖ ةٗئس  لر  م  لهائصلت  لهنففم صدٖ  ف ٗدك  لفردمم  ل دًّٗك اللرد  م  لهائصدلت  لهندففم 

 آًذ ك
شددٗئ هددع أًظهددك  له   ددك  ل ئهددك للرأهًٗددئت  ئله ددئُهك ره  لشددماكصٗهددئ ٗر لدد   ددئلهّظفٗى  ل دد ّفٗٗى  ل ددئهلٗى  رقددّم 

علددٔ ُددذٍ   له ددئُهئت ّ لرددٔ   لشددماك ترقراددم  لر  هددئ الجرهئعٗددك ّرنر ددب اً دد ك  هاّٗددك هددى أجددّم  لهددّظفٗى . 
 رامف عًف إ رنقئةِئ .

 
 أخرى دائنون تجارٌون وأرصدة دائنة -9/09

ئل   لهرّجب  ف فُئ ه رق ال عى  لرّمٗف ت أّ  لصفهئت  له رلهك  ّ س افمت  ِئ صّ رٗم لله  لر  هئترث ت  أل
 .أّ لم رافم للشماك

 
 المخصصات -9/00
ٗرم ةٗف  لهصاائت عًف ّجّف إلر  م ةئًًّٖ أّ   رفاللٖ علٔ  لشماك ًئرل عى نفث  ئ     ّهى  لهنرهل أى رقّم  -

 ل رقفٗم هّثّ  لذلك  إللر  م. لشماك  ر ّٗك  إللر  م هع إهائًٗك عه
 
 الزكاة  -9/04

ٗرم  نر ئب  ل ائم ّراّٗى هصاص  ل ائم للشماك ّصقئ ألًظهك  لِٗاك  ل ئهك لل ائم ّ لفصل ّٗرم رنهٗلِئ علٔ  لم ح 
 . ِئاٖأّ  لص ئمم  ٗرم ه ئلجك  لر ّٗئت  لًئرجك عى  لم ي  ل إّ صالل  لفرمم  لهئلٗك  لرٖ ٗرم صِٗئ إاف م  لم ي  لً

 
  اإلٌرادات -9/05

 إثبات اإلٌرادات
علٔ  لهًشأم  العرم ف  ئإلٗم ف ت لراف رنّل  ل لع أّ  لصفهئت  لهرف  علِٗئ إلٔ  ل هالس  ه ل  ٗ اس  ل فل  لهقئ دل 
 لذٕ ررّةع  لهًشأم  لنادّل علٗدَ هقئ دل رلدك  ل دلع أّ  لصدفهئت. ٗقدفم  له ٗدئم هًِجدئ هدى صهدس صيدّ ت لالعردم ف 

  ف ت : ئإلٗم
  لصيّم  ألّلٔ : رنفٗف  ل قف ) ل قّف  هع  ل هالس. -
  لصيّم  لثئًٗك : رنفٗف أف س  اللر  هئت صٖ  ل قف. -
  لصيّم  لثئلثك : رنفٗف   م  له ئهلك. -
  لصيّم  لم   ك : رّ ٗع   م  له ئهلك علٔ أف س  اللر  هئت صٖ  ل قف. -

 هئ رل ٖ  لهًشأم أف س  اللر  م لصيّم  لصئه ك :  العرم ف  ئإلٗم ف ت عًف
  ر رمف  لهًشأم عًفهئ رل ٖ أف س  اللر  م   إٔ عًف رنّٗل " ل ٗيمم"  03 هّجب  له ٗئم  لفّلٖ للرقمٗم  لهئلٖ مةم 

علٔ  ل لع أّ  لصفهئت  لضهًٗك ألف س  اللر  م إلٔ  ل هٗل . رهت إضئصك رّجَٗ إمشئفٕ أاثم صٖ  له ٗئم  لفّلٖ 
للر ئهل هع  ًٗئمُّٗئت هنففم .  ئإلضئصك إلٔ ذلك   ٗريلب  له ٗئم  لفّلٖ للرقمٗم  لهئلٖ مةم  03مةم  للرقمٗم  لهئلٖ

 إٗضئنئت شئهلك. 03
 
 إٌرادات المبٌعات -9/05/0

 ررهثل  له ٗ ئت صٖ ةٗهك  ل ضئعك  ّٗرم  العرم ف  ئإلٗم ف  ئلائصٖ   ف  لصام  له هّح  َ عًفهئ ٗرم ر لٗهِئ لل هٗل.
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  إٌرادات متنوعة -9/06

 ٗرم  العرم ف  ئإلٗم ف ت  لهرًّعك علٔ   ئس  ال رنقئ .
 
 التأجٌر -9/20

ٗرم راًٗف عقّف  إلٗجئم ا قّف إٗجئم رهّٗلٗك عًفهئ ًٗرل عدى عقدف  إلٗجدئم رنّٗدل جدُّمٕ لهصدئيم ّهًدئصع  لهلاٗدك 
أٗدَ عقدّف إٗجدئم   لشدماكلدٗس لدفٕ   إلٔ  له رأجم   ٗرم راًٗف جهٗع عقدّف  إلٗجدئم  ألصدمٓ ا قدّف إٗجدئم رشدغٗلٗك 

 رهّٗلٗك.
 
 االعتراف بالمصارٌف -9/01

نئلك هى  لافئسم رم  صٖر ٗٗم  ألعهئل ّ لنفئظ علٔ  لههرلائت ّ آلالت ّ له ف ت  صٖ لهائمٗف  لهرا فم جهٗع 
رنهلِٗئ علٔ ةئاهك  لفصل للّاّل إلٔ  لم ح أّ  لص ئمم لل ًك . ٗرم  لرّ ٗع  ٗى رالفك  له ٗ ئت ّ لهامّصئت 

 لهائمٗف  لهرا فم لغم   .علٔ أ ئس ثئ ت     عًف  لضمّمم   ل هّهٗك ّ الف مٗك ّهامّصئت  ل ٗع ّ لر ّٗ
 ألعهئل  ّ لغم   ٗئفم  لقفمم علٔ  صٖذ ت ي ٗ ك ف اهك  لرٔ هى صاللِئ  ال رهم م  أاّل ةرًئس ّرهفٗف أّ رن ٗى 

 .ا ب  ألعهئل رم ه ئلجرِئ اهائمٗف مأ هئلٗك
 
 التقارٌر القطاعٌة  -9/02

 للشماك ةيئع أعهئل ّ نف ألًشيرِئ .
 ٗادك  ةرادئفٗك  صدّٖ ل هلٗئت أّ  لهًشأت  لردٔ رقدّم  أًشديك ردفم إٗدم ف ت  اّلغم صٖ ُّ هجهّعك هى  أل لقيئع  لج

  ٗائت  ةرائفٗك أصمٓ. صٖهنففم رصضع لهصئيم ّعّ اف هصرلفك عى رلك  لرٔ ر هل 
 ّلفٓ  لشماك ةيئع جغم صٖ ّ نف صٖ هفًٗك  لمٗئ .

 
 تحوٌل المعامالت بالعمالت األجنبٌة -9/93

ّصقئ أل  ئم  لامف  ل ئافم ّةت إجدم س   ل  ّفٕل  له ئهالت  لرٔ ررم  ئل هالت  ألجً ٗك صالل  ل ًك إلٔ  للاير رنّ
ذ ت  لي ٗ دك  لًقفٗدك  له دجلك  دئل هالت  لر  هئتّ أل اّل  ّرنّل أمافم  أل هئلٖرئمٗ، ال هما   صٖ له ئهالت . 

ذلدك  لردئمٗ، . ردفمج  ألم دئح ّ لص دئام  لًئرجدك عدى  صدٖل دئافم ي قدئ أل د ئم  لادمف    ل د ّفٕ ألجً ٗك إلٔ  لدلاير 
 عهلٗئت  لرنّٗل ّ لر ّٗك صٖ ةئاهك  لفصل .

ّصقدئ أل د ئم   ل  ّفٕللهًشأم  لرئ  ك  إلٔ  للاير  لر  هئتّ أل اّلرمجهك  أل  لهئلٖرئمٗ، إعف ف ةئاهك  لهما   صٖٗرم 
رئمٗ، ًشأم ال  صٖنقّ   له ئُهٗى علٔ أ  ئم  لرنّٗل  ل ئافم  ذلك  لرئمٗ، . ٗرم رمجهك عًئام صٖ لامف  ل ئافم 

علددٔ أ ددئس  لهرّ ددي   ل دد ّفٕعًاددم . ٗددرم رمجهددك إٗددم ف ت ّهاددمّصئت  لصئاددك  ِددذٍ  لهًشددأم  لرئ  ددك إلددٔ  لددلاير 
  إى   لهمجح أل  ئم  لرنّٗل صالل  ل دًك .أهدئ  لر دفٗالت  لهرم اهدك علدٔ رمجهدك  ل هدالت  ألجً ٗدك  لًئرجدك عدى ذلدك

 .  لهئلّٖجفت   رفمج ا ًف ه رقل ضهى نقّ   له ئُهٗى  قئاهك  لهما  
 

 المالٌة صولالتصنٌف لأل -9/90
 لهئلٗدك  لردٖ  ادّل لهئلٗك ُّدٖ :  أل اّل  ثالثك صائت راًٗف ماٗ ٗك لأل2ٗرضهى  له ٗئم  لفّلٖ للرقمٗم  لهئلٖ مةم )

 لردٖ رقدئس  ئلقٗهدك  ادّلٗهك  ل ئفلك هى صالل  لفصل  لشئهل  آلصدم ّ أل لرٖ رقئس  ئلق اّلرقئس  ئلرالفك  لهيفأم   ّ أل
   لنئلٗدك للهندرفظ 02 ل ئفلك هى صالل ةئاهك  لم ح أّ  لص ئمم . ُذ   له ٗئم ٗ ر  ف صائت ه ٗدئم  لهنئ د ك  لدفّلٖ مةدم )

  ِئ نرٔ رئمٗ،  ال رنقئ    ّ لر ِٗالت ّ لذهم  لهفًٗك ّ لهرئنك لل ٗع 
    صإى  لهشرقئت  لهئلٗك  لهفهجك صٖ  ل قّف  لرٖ ٗاّى صِٗئ  ألف م  أل ئ دٗك 2ئم  لفّلٖ للرقمٗم  لهئلٖ مةم ) هّجب  له ٗ

 ٗرم رق ٗهِئ ّإًهئ ٗرم رقٗٗم  ألف م  لهئلٗك  لهصرليك اال  غم  راًٗفِئ . هئلٗك ضهى ًيئ   له ٗئم ال اّلُٖ  أل
 االنخفاض فً القٌمة  - 9/90/0

   ًهدّذج 02  ًهدّذج  لص دئمم  لهرا دفم صدٖ ه ٗدئم  لهنئ د ك  لدفّلٖ مةدم )2 لفّلٖ للرقمٗم  لهئلٖ مةم )ٗ ر فل  له ٗئم 
 لص ئمم  الارهئًٗك  له رق لٗك  لهرّة ك . ُّذ  ٗريلب رقفٗم  ا ٗم   شأى اٗفٗك رأثٗم  لرغٗم ت صٖ  ل ّ هل  الةرائفٗك علدٔ 

 ددٗرم ري ٗدد   لًهددّذج  لجفٗددف فٗددفُئ علددٔ أ ددئس  النرهددئل  لهددمجح رنًهددئذج  لص ددئمم  الارهئًٗددك  لهرّة ددك ّ لرددٖ  ددٗرم 
 لهئلٗك  لردٖ رقدئس  ئلرالفدك  لهيفدأم أّ  لقٗهدك  ل ئفلدك هدى صدالل  لدفصل  لشدئهل  آلصدم  اّللالًصفئ  صٖ  لقٗهك علٔ  أل

  ل قّف. أاّلهئعف   ال رثهئم ت صٖ أفّ ت نقّ   له ئُهٗى ّاذلك علٔ 
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 )تتمة(33االنخفاض فً القٌمة  - 9/90/0

 ت  لص ئمم ّصقئ ألنف  أل س  لرئلٗك :      ٗرم ةٗئس هصاائ2 هّجب  له ٗئم  لفّلٖ للرقمٗم  لهئلٖ مةم )
شِم . رًرل ُذٍ  لص ئمم  الارهئًٗك  لهرّة ك عى أنف ث  لر ثدم صدٖ  ل دف ف  09 لص ئمم  الارهئًٗك  لهرّة ك علٔ هفٓ  - 0

 شِم   ف رئمٗ،  لرقمٗم .  09ّ لهنرهلك صالل 
 لص دئمم  الارهئًٗدك  لهرّة دك  لردٖ رًدرل عدى جهٗدع   لص ئمم  الارهئًٗك  لهرّة ك علدٔ هدفٓ عهدم  ألف م  لهئلٗدك . ُدٖ  - 9

 أنف ث  لر ثم صٖ  ل ف ف علٔ هف م  ل هم  لهرّةع لألف م  لهئلٗك .
 لهئلٗدك  ادّل ئلً  ك للص ئمم  الارهئًٗك  لهرّة ك علدٔ هدفٓ  ل هدم   ٗدرم ري ٗد   لقٗدئس إذ    فت  لهصدئيم  الارهئًٗدك لأل

شدِم إذ  09عرم ف  ألّلٖ لِئ   ّٗي   ةٗئس  لص ئمم  الارهئًٗك  لهرّة ك علٔ هفٓ  شال ا ٗم صٖ رئمٗ،  لرقمٗم هًذ  ال
لم ر ٗف ُذٍ  لهصئيم  الارهئًٗك  شال ا ٗم ٗجّ  للهًشأم رنفٗدف عدفم  ٗدئفم  لهصدئيم  الارهئًٗدك  شدال ا ٗدم صدـٖ نئلدك أى 

ئس ص ئام  الارهئى  لهرّة ك علٔ هفٓ  ل هم إال أى ةٗ  .راّى  ألف م ه مضك لهصئيم  ارهئًٗك هًصفضك صٖ رئمٗ،  لرقمٗم
 ل قدف  دفّى إٔ هاًّدئت رهّٗدل ُئهدك . ٗجدّ  للهًشدأم  صرٗدئم ري ٗد   أاّلّ للهفًّٗى  لرجئمّٗىٗرم ري ٗقَ علٔ  لفّ م 

 . هاًّئت رهّٗل ُئهك  ل قف أاّلّ للهفًّٗى  لرجئمّٗىُذٍ  ل ٗئ ك أٗضئ 
 
 المالٌة أللتزاماتاتصنٌف  - 9/90/9

 ِفف  02   شال ا ٗم  ئلهريل ئت  لنئلٗك صٖ ه ٗئم  لهنئ  ك  لفّلٖ 2 له ٗئم  لفّلٖ للرقمٗم  لهئلٖ مةم  ) ٗنرفظ
  صإى جهٗع  لرغٗم ت صٖ  لقٗهك  ل ئفلك 02 لهئلٗك . إال  ًَ ّ هّجب ه ٗئم  لهنئ  ك  لفّلٖ ) لر  هئتراًٗف  أل

 لم ح أّ  لص ئمم ٗرم  العرم ف  ِئ صٖ ةئاهك  لم ح أّ  لص ئمم  لهاًفك  ئلقٗهك  ل ئفلك هى صالل ةئاهك  لر  هئتلأل
  عم   لرغٗم صٖ  لقٗهك  ل ئفلك  لهر ل   ئلرغٗم ت صٖ 2 ًٗهئ ٗرم  هّجب  له ٗئم  لفّلٖ للرقمٗم  لهئلٖ مةم )

لقٗهك  ل ئفلك ٗرم صٖ  ٗئى  لفصل  لشئهل  آلصم  ًٗهئ  له ل   لهر قٖ هى  لرغٗم صٖ   لر  هئت لهصئيم  الارهئًٗك لأل
 .عمضَ صٖ ةئاهك  لم ح أّ  لص ئمم
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 الشركة الوطنٌة للبناء والتسوٌق
 مدرجةشركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض
 إٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة المختصرة 

 )غٌر مراجعة( م9302 سبتمبر 03للفترة المنتهٌة فً 
 )بالرٌاالت السعودٌة(

 
 

 ٌة للتقرٌر المالً الجدٌدة والمعدلةالمعاٌٌر الدول ـ تطبٌق 0

ٌسري تطبٌقها للفترات السنوٌة 
 التً تبدأ فً أو بعد

 
 المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً الجدٌدة والمعّدلة

 
 م9302ٌناٌر  0
 
 
 
 
 
 
 
 
 م9302ٌناٌر  0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 م9302ٌناٌر  0
 
 
 
 
 
 

تارٌخ السرٌان المؤجل الى 
 أجل غٌر مسمى

 
ه دئٗٗم م فّمم ر فٗل  ل9303 -9307ًّٗك له ئٗٗم  لرقئمٗم  لهئلٗك  لفّلٗك  ل   لرن ًٗئت

ّه ٗدئم  لهنئ د ك  00ك   ّه ئٗٗم  لرقئمٗم  لهئلٗك  لفّلٗد 0 لفّلٗك إلعف ف  لرقئمٗم  لهئلٗك 
 . 90  ّه ٗئم  لهنئ  ك  لفّلٖ  0 لفّلٖ 

 
 لعدم الٌقٌن بشأن معامالت ضرٌبة الدخل 90 التفسٌر
ف ٗم رنفٗف  لم ح  لصئضدع للضدمٗ ك ) لص دئمم  لضدمٗ ٗك  ّ لقّ عدف  لضدمٗ ٗك ٗرًئّل  لر

ّه ددفالت  ّ لص ددئام  لضددمٗ ٗك غٗددم  له ددرصفهك ّ إلارهئًددئت  لضددمٗ ٗك غٗددم  له ددرصفهك
 لضدمٗ ك   عًدفهئ ٗاددّى ًُدئك عدفم ٗقددٗى  شدأى ه دئهالت ضددمٗ ك  لدفصل  هّجدب ه ٗددئم 

 . 09 لهنئ  ك  لفّلٖ 
  لًظم صٖ  له ئلجئت  لضمٗ ك  شال جهئعٖ.  ائى ًٗ غٖ ذهئ إ -
  إلصرم ضئت  لصئاك  إهرنئًئت  ليئت  لضم اب. -
 لددم ح  لصئضددع للضددمٗ ك ) لص ددئمم  لضددمٗ ٗك  ّ لقّ عددف  لضددمٗ ٗك ّ لص ددئام  نفٗددفر -

 -.  لضمٗ ٗك غٗم  له رصفهك ّ إلارهئًئت  لضمٗ ٗك غٗدم  له درصفهك ّه دفالت  لضدمٗ ك 
 ٫نقئا  ّ لظمّف أثئم  لرغٗم ت صٖ  ل

 
 عقود إٌجار 06المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة 

اٗددف  ددٗر مف هم  ددل  لرقددئمٗم  06ٗنددفف  له ٗددئم  لددفّلٖ إلعددف ف  لرقددئمٗم  لهئلٗددك مةددم 
 عًِئ.علٔ عقّف  إلٗجئم ّٗقٗ ِئ ّٗقفهِئ ّٗفاح   لهئلٗك  لفّلٗك

ٗريلددب هددى  له ددرأجمٗى  إلعرددم ف ٗددّصم  له ٗددئم ًهّذجددئ  هنئ دد ٗئ  ّ نددف   لله ددرأجم   
شدِم   أّ أةدل أّ  09 ئلهّجّف ت ّ لهيلّ ئت لجهٗع عقّف  إلٗجئم هئلم راى هفم  لردأجٗم 

. ّٗ ال  له جمّى راًٗف عقّف  إلٗجدئم علدٔ أًِدئ أى ةٗهك  ألال  أل ئ ٖ هًصفضك 
صدٖ هنئ دد ك  06هددع إر دئع ه ٗددئم إعدف ف  لرقدئمٗم  لهئلٗددك  لفّلٗدك مةددم رشدغٗلٗك أّ رهّٗلٗدك 

ك  . ّةئهدت  لشدما07 له جم فّى رغٗٗم ا ٗم عى  ئ قَ    له ٗئم  لهنئ  ٖ  لدفّلٖ مةدم 
 .م03/2/9302م ّنرٔ 0/0/9302هى  صالل  لفرممّالّٗجف إٔ أثم جُّمٕ  ئلري ٗ  

 
 البٌانات المالٌة الموحدة – 03المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة 

 ل ٗئًدئت  لهئلٗدك  لهّندفم  – 03ٖ إلعف ف  لرقئمٗم  لهئلٗك مةدم ر فٗالت علٔ  له ٗئم  لفّل
 إل ددرثهئم ت صدددٖ  لشددمائت  ل هٗلددك ّ لهشدددئمٗع  – 93 ك  لدددفّلٖ مةددمّه ٗددئم  لهنئ دد 

   لهر لقددك  ه ئهلددك  ٗددع أّ ه ددئُهك  ألادّل هددى  له ددرثهم إلددٔ شددماك 9300 لهشدرماك )
  هٗلك أّ هشمّع هشرمك.

صددٖ  لشددمائت  ل هٗلددك   إل ددرثهئم – 93 ٖ  لددفّلٖ مةددم  له ٗددئم  لهنئ دد ر ددفٗالت علددٔ
 لهر لقدك  ئلهادئلح يّٗلدك  ألجدل صدٖ  لشدمائت  ل هٗلدك ّ لهشدئمٗع  ّ لهشئمٗع  لهشدرماك

 له ٗئم  لفّلٖ إلعدف ف  لرقدئمٗم  لهئلٗدك  لهشرماك. رّضح ُذٍ  لر فٗالت أى  لهًشأم ري   
جددل صددٖ شددماك  هٗلددك أّ هشددمّع علددٔ  لفّ اددف يّٗلددك  أل علددٔ  ألفّ ت  لهئلٗددك 2مةددم 

هشرمك رشال ج س هى ائصٖ  إل رثهئم صٖ شماك  هٗلك أّ هشمّع هشرمك ّلاى الٗدرم 
 ري ٗ  يمٗقك نقّ   لهلاٗك علِٗئ.
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 الشركة الوطنٌة للبناء والتسوٌق
 مدرجةشركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض
 إٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة المختصرة 

 )غٌر مراجعة( م9302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  للفترة
 )بالرٌاالت السعودٌة(

 
 

ٌسري تطبٌقها للفترات 
 السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد

 المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً الجدٌدة والمعّدلة

 م9390ٌناٌر  0
 
 
 
 
 
 
 
 
 م9302ٌناٌر  0

 لعقود التأمٌن 02المعٌار الدولً رقم 
 

ةٗددئس هيلّ ددئت  لرددأهٗى ّصقددئ   07لٖ إلعددف ف  لرقددئمٗم  لهئلٗددك مةددم  له ٗددئم  لددفّ ٗريلددب
للقٗهك  لنئلٗك للّصئس ّرّصم ًِجئ  أاثم إر ئةئ  للقٗئس ّ ل دم  لجهٗدع عقدّف  لردأهٗى. ردم 

ف  لهنئ دد ك  لهر ددقك ّ لقئاهددك علددٔ  له ددئف  ل قددّف فراددهٗم ُددذٍ  لهريل ددئت لرنقٗدد  ُدد
هنل عقدّف  لردأهٗى  لفّلٗدك  07لرقئمٗم  لهئلٗك مةم  لرأهٗى. ٗنل  له ٗئم  لفّلٖ إلعف ف  

 م. الًٗي   علٔ  لشماك9309ًٗئٗم  0إعر ئم   هى  3مةم 
 

 ألفّ ت  لهئلٗدك  لهر لقدك  هٗد  ت  لدفصع  2ر فٗالت علٔ  له ٗئم  لفّلٖ للرقئمٗم  لهئلٗدك 
ئمٗم للرقدد  له دد   هددع ر ددّٗ   ددل ٖ. ُددذ  ٗ ددفل  لهريل ددئت  لنئلٗددك صددٖ  له ٗددئم  لددفّلٖ

)أّ ّصقدئ  صٗهئ ٗر ل   نقّ   إلًِئس هدى أجدل  ل دهئح  ئلقٗدئس  ئلرالفدك  لهيفدأم  2 لهئلٗك 
لًهّذج  ل هل  ئلقٗهك  ل ئفلك هى صالل  لفصل  لشئهل  آلصدم  نردٔ صدٖ نئلدك هدفصّعئت 

  لر ّٗ   ل ل ٖ.
 

 
صٖ  لقّ ام  لهئلٗك للشماك هرٔ ائًت ةئ لك ررّةع  إلف مم أى ٗرم إعرهئف ُذٍ  له ئٗٗم ّ لرف ٗم ت ّ لر فٗالت  لجفٗفم 

 له ئٗٗم ّ لرف ٗم ت ّ لر فٗالت  لجفٗفم إٔ رأثٗم جُّمٕ علٔ  لقّ ام أى ٗاّى لري ٗ  ُذٍ  للري ٗ  هى غٗم  لهرّةع
  لري ٗ   ألّلٔ. صرمم لهئلٗك للشماك صٖ 

 
 

 تبنً التطبٌق المبكر للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً
 .ٕ ه ئٗٗم أّ رف ٗم تألك ري قئ  ه ام   لم رر ًٔ  لشما
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 الشركة الوطنٌة للبناء والتسوٌق
 مدرجةشركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض
 إٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة المختصرة 

 )غٌر مراجعة( م9302 سبتمبر 03للفترة المنتهٌة فً 
 )بالرٌاالت السعودٌة(

 
 

 م00/09/9301 م03/2/9302  
 )مراجعة( جعة()غٌر مرا  
    بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإستثمارات  - 4

    شماك صِف ثًٗئى  لثًٗئى للهًرجئت  لاٗهئّٗك 
 993٫333 993٫333 %3٫73 ةٗهك  ال رثهئم صٖ رئمٗ،  لشم س 

 3٫373٫333 3٫373٫333 %3٫00  ل ٗئفم صٖ  شماك صِف ثًٗئى  لثًٗئى للهًرجئت  لاٗهئّٗك 
أم ئح / )ص ئام  هى إعئفم رقٗٗم  إل رثهئم ت  ئلقٗهك  ل ئفلك هى 

 صالل  لفصل  لشئهل  آلصم
 3٫933٫670 3٫933٫670 

  03٫345٫620 03٫345٫620 

 الرّجف أٗك أنف ث ةف ر فٕ  لٔ ّجّف ر فٗالت جُّمٗك صٖ  لقٗهك  ل ئفلك لم رثهئم ت -
 

 م00/09/9301 م03/2/9302 
 )مراجعة( ٌر مراجعة()غ مخزون -5

 03٫309٫333 03٫330٫203 نفٗف
 032٫333 9٫063٫093  ن ئم

 369٫260 9٫030٫332 ه رِالائت
 05٫329٫110 00٫415٫050 

 
 م00/09/9301 م03/2/9302 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( 
   أرصدة مدٌنة أخرىو تجارٌون مدٌنون -6

 - 3.303.692 عهالس
 3٫363٫322 0.932.360 فص ئت هقفهك للهّمفٗى

 73٫333 73٫333 رأهٗى هقئ ل صيئ ئت ضهئى 
 9٫333٫336 9.336.370 ّأمافم هفًٗك أصمٓهامّصئت هفصّعك هقفهئ 

 373٫367 603٫903 ضمٗ ك  لقٗهك  لهضئصك
 06٫333٫333 06٫333٫333 *  لشماك  ل لهٗك للهًرجئت  لاٗفالًٗك

 9455495025 95٫302٫399 

ٗى ُّ  له ل   ل ئةٖ لفٕ  لشماك  ل لهٗك للهًرجئت  لاٗفالًٗك ّٗرهثل صٖ  ٗع ائهل ناك  لشماك  لّيًٗك  لماٗف  لهف* 
 م.9302لل ًئس ّ لر ّٗ  ّ ّف رقّم  لشماك  ل لهٗك للهًرجئت  لاٗفالًٗك   ف ف  له ل   لهر قٖ صالل شِم فٗ ه م 

 
 م00/09/9301 م03/2/9302    
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( حجم المعامالت مالتنوع المعا طبٌعة العالقة 
      المستحق من أطراف ذات عالقة -2

 06٫230٫233 06٫230٫233 - ن ئب جئمٕ      له ئُهٗى هاًع أجٗل لاًئعك  لالب ّهشرقئرَ
 - 3٫037٫332 097٫230٫302 ه ٗ ئت شمائس  ِئ 
    99٫002٫342 06٫210٫251 
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 لتسوٌقالشركة الوطنٌة للبناء وا
 مدرجةشركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض
 إٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة المختصرة 

 )غٌر مراجعة( م9302 سبتمبر 03للفترة المنتهٌة فً 
 )بالرٌاالت السعودٌة(

 
 م00/09/9301 م03/2/9302 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( 
   النقد وما فً حكمه -1

 - 232٫333 ًقفٗك  ئلاًفّ 
 0٫936٫737 3٫276٫333 ئ ئت جئمٗك صٖ  ًّك هنلٗكن 
 2٫265٫563 0٫956٫242 

 

 م00/09/9301 م03/2/9302 
 (مراجعة) غٌر مراجعة() 

   رأس المال - 2

 63٫333٫333 63٫333٫333 رأس المال

 ِم .  لاير لال 03 ِم  قٗهك   هٗك ةفمُئ  6٫333٫333لاير ٗرألف هى  63٫333٫333ٗ ل  مأس هئل  لشماك  -
 ّ اررب  له   ّى صٖ ائهل مأ هئل  لشماك اأ ِم عًٗٗك .

  افم ةم م هجلس ُٗاك  ل ّ   لهئلٗك  ئلهّ صقك علٔ ًشمم  م9307ًٗئٗم  07ُـ  ) لهّ ص  0302 افم 09 رئمٗ،  -
  ِم  ً  ك 0٫933٫333ّيمح  شماك ه ئُهك   ّفٗك هقفلك - إلاف م  لصئاك  ئلشماك  لّيًٗك لل ًئس ّ لر ّٗ 

 .% هى   ِهِئ صٔ  ل ّ   لهّ  ٗك93
 

 م00/09/9301 م03/2/9302 
 (مراجعة) غٌر مراجعة() 

 2٫262٫623 2٫262٫623 إحتٌاطً نظامً -03

 
ّٗجّ  للجه ٗك  ل ئهك  ل ئفٗك ّةف ُذ   لرجًٗب   % هى  ألم ئح  لائصٗك  ًّٗئ  03ب ٗرم راّٗى  النرٗئيٖ  لًظئهٖ  رجًٗ

 .ُّذ   النرٗئيٖ غٗم ةئ ل للرّ ٗع -% هى مأس  لهئل 03ذاّم هرٔ  ل   النرٗئيٖ  له
 

 م00/09/9301 م03/2/9302 
 (مراجعة) غٌر مراجعة() 

   المستحق للمساهمٌن -00
 2٫373٫733 2٫373٫733 صِف  ى ثًٗئى صِف  لثًٗئى

 

   منافع الموظفٌن المحددةإلتزامات  -09
 ائًت  لهئلٖ  لهما  ةئاهك صٖ جك لهفم  لهنففم  لهًف ك  لر  م صٖ  لنماك
 : لرئلٖ  لًنّ علٔ

  

 م00/09/9301 م03/2/9302 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( 

 0٫736٫603 0٫370٫302  ّل  لفرمم /  ل ًك صٖ لماٗف اهئ 
 909٫333 033٫392  ًك لفرمم/  ل  لهاّى صالل

  073٫333)  000٫336)  ألم ئح  الارّ مٗك هى إعئفم ةٗئس هًئصع  لهّظفٗى  لهنففم
 39٫709 60٫393 رائلٗف رهّٗل

 0٫120٫102 9٫012٫116 اخر الفترة / السنةالرصٌد كما فى 
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 الشركة الوطنٌة للبناء والتسوٌق
 مدرجةشركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض
 إٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة المختصرة 

 راجعة()غٌر م م9302 سبتمبر 03للفترة المنتهٌة فً 
 )بالرٌاالت السعودٌة(

 
 
 م00/09/9301 م03/2/9302 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( 

   تسهٌالت إئتمانٌة –بنوك  -00
 93٫236٫903 02.233.703  ًك  إلًهئس

 

م 07/0/9303لاير صٖ  93٫333٫333هشئماك ثم هم  نك  ه لع نالت  لشماك علٔ ر ِٗالت إارهئًٗك لرهّٗل إعرهئف ت 
م  هّجب افئالت غمم ّأف س هى ة ل أنف  له ئُهٗى 00/0/9393ّرم رجفٗفُئ لرًرِٖ صٖ م 00/0/9302 رًرِٖ صٖ

 .عقئمٕ ٗصص أنف  له ئُهٗى  لماٗ ٗٗى ىّاذ  مُ لماٗ ٗٗى ّآصمٗى 

 
 م00/09/9301 م03/2/9302 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( 

   دائنون تجارٌون وأرصدة دائنة أخرى -04
 2٫201٫216 4٫350٫233 هّمفّى

 076٫097 - ن ئ ئت هّظفٗى
 9٫363٫306 - ضمٗ ك  لقٗهك  لهضئصك

 033٫333 632٫690 أصمٓ
 652٫690 0٫013٫160 
 452005590 03٫122٫142 

 

 م00/09/9301 م03/2/9302 
 )مراجعة( )غٌر مراجعة( 

   مخصص الزكاة  -05
   حركة مخصص الزكاة -05/0
 0٫039٫963 0٫366٫303  ًك ل  لفرمم/ أّل صٔ ماٗف ل

  300٫069) -  ل ًك لفرمم/  له فف صالل 
 707٫397 303٫033  ل ًك  لفرمم/ صالل لهاّى 

 0٫566٫403 0٫210٫505 آخر السنة فى رصٌدال

   
   الوضع الزكوي -05/9

 م.9307م ّعلٔ شِئفم هقٗفم ل ًك 9306نالت  لشماك علٔ شِئفم ل ًك 
 

 تسوٌقمصروفات بٌع و -06
   ره م 03م هقئمًك هع  لفرمم  لهًرِٗك صٖ 9302   ره م 03الّٗجف هائمٗف  ٗع ّر ّٗ  صٖ  لفرمم  لهًرِٗك صٖ 

 صالل رلك  لفرمم . أليم ف ذ ت عالةك الاثم ه ٗ ئرِئ م نٗث أى  لشماك رقّم  ئل ٗع  له ئشم9303
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 الشركة الوطنٌة للبناء والتسوٌق
 درجةمشركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض
 إٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة المختصرة 

 )غٌر مراجعة( م9302 سبتمبر 03للفترة المنتهٌة فً 
 )بالرٌاالت السعودٌة(

 
 ربحٌة السهم - 02
  دد ّفٕ   لاير02٫770٫369رددم ن ددئب م ددح  ل ددِم  أل ددئس ّ لهصفضددك علددٔ أ ددئس اددئصٖ فصددل  لفرددمم  ل ئلغددك ) -
   هق ددّهئ علددٔ  لهرّ ددي  لهددمجح ل ددفف  أل ددِم  لهاددفمم ّ ل ئلغددك دد ّفٕ لاير 93٫092٫392 – م03/2/9303)

  ِم    إى م نٗك  ل ِم  لهصفضك ر ئّٕ  لم ح  أل ئ ٖ لل ِم. 6٫333٫333 –م 9307 ِم ) 6٫333٫333
لاير   02٫233٫363)ٗرم ن ئب م دح  ل دِم  أل ئ دٔ ّ لهادًفك علدٔ أ دئس إجهدئلٔ  لدفصل  لشدئهل للفردمم  ل ئلغدك  -

 دد ّفٕ  هق ددّهئ علددٔ  لهرّ ددي  لهددمجح ل ددفف  أل ددِم  لهاددفمم لاير  93٫373٫203 – م03/2/9303 دد ّفٕ )
 ددِم    إى م نٗددك  ل ددِم  لهصفضددك ر ددئّٕ  لددم ح  أل ئ ددٖ  6٫333٫333 -م 9307 ددِم ) 6٫333٫333 ّ ل ئلغددك
 لل ِم. 

 

 األدوات المالٌة وإدارة المخاطر - 01
 القٌمة العادلة - 01/0
هئ  ٗى أيم ف م غ ك صٔ ذلك  شمّي ر ئهدل  ألر  هئتهئ أّ  ف ف  أاّل لقٗهك  ل ئفلك ُٔ  لقٗهك  لرٔ رم  هّج ِئ  ٗع  -

عئفلك صٔ رئمٗ،  لقٗئس   ضهى ر مٗدف  لقٗهدك  ل ئفلدك ّٗجدف إصردم   أى  لشدماك ُدٔ شدماك عئهلدك ه درهمم نٗدث ال 
 .إجم س ه ئهلك  شمّي  ل ٗكرِئ أّ ّٗجف أٓ ًٗك أّ شمي للنف هئفٗئ هى نجم عهلٗئ

ه درصفهك صدٔ يدم   لدٔ  لهدفصالت  لل دل  لقٗهدك  ل ئفلدك   درًئف   راًٗف  لقٗهك  ل ئفلك ضهى ه رّٗئت هصرلفدك صدٔ ر  -
 : ٗلٖ  لرقٗٗم اهئ

ههئثلدك ٗهادى إةرًئاِدئ صدٔ ردئمٗ،  ألر  هدئتأّ  ادّل:  أل  ئم  ل ّةٗك  لهفاح عًِئ صٖ أ ّ   ًشيك ألالمستوى األول 
 لرقٗٗم. 

هفصالت  صالف  ال  ئم  ل ّةٗك  لهّضنك صدٔ  له درّٓ  ألّل ُّدٔ ٗهادى هالنظرِدئ  شدال ه ئشدم المستوى الثانى : 
 ) أل  ئم  لههئثلك  أّ  شال غٗم ه ئشم.

ال ر رهدف علدٔ ه لّهدئت  ل دّ   لقئ لدك للهالنظدك ّال ٗهادى هالنظرِدئ  ألر  هدئتأّ  اّلهفصالت أل المستوى الثالث :
  ئشم أّ غٗم ه ئشم هى  ل ّ  . شال ه

 
 األصول المالٌة فً أدوات ملكٌة بالقٌمة العادلة -01/9
المستوى  

 األول
المستوى 

 الثانً
 المستوى

 الثالث 
 المجموع

     م9302سبتمبر  03الرصٌد فً 
هدددى صدددالل  لدددفصل  هئلٗدددك  ئلقٗهدددك  ل ئفلدددك   دددرثهئم ت

 ّ لفصل  لشئهل  آلصم
- - 03٫345٫620 03٫345٫620 

 شماك صِف ثًٗئى  لثًٗئى للهًرجئت  لاٗهئّٗك .صٖ صٖ  له ئُهك   تهثل  ال رثهئمرر -
  ٗى  له رّٓ  ألّل ّ له رّٓ  لثئًٖ ّ له رّٓ  لثئلث.  لفرمملم راى ًُئك رنّٗالت صالل  -
 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبٌة - 01/0
اهئ صٖ رئمٗ،  لرقمٗم صلم رر م  لهصئيم رذ ذب  ل هالت   هالت أجً ٗك  ألر  هئتأّ  أاّلال ّٗجف لفٓ  لشماك 

  ألجً ٗك   ّّصقئ لذلك لم ٗرم عم  رنلٗل  لن ئ ٗك لل هالت  ألجً ٗك.
 

 والسٌولة العمولةإدارة مخاطر  - 01/4
م إى ه  ّلٗك إف مم هصئيم  ل ّٗلك رقع علٔ عئر  إف مم  لشماك ّ لرٖ ةئهت  إعف ف إيئم عهل هالام إلف مم هصئي

 ل ّٗلك ّذلك إلف مم هريل ئت  لهجهّعك  لًقفٗك ّ ل ّٗلك ةاٗمم  ألجل ّهرّ يك  ألجل ّيّٗلك  ألجل . ّرقّم  لشماك 
  ّعى يمٗ  هم ة ك  إارهئًٗك إف مم هصئيم  ل ّٗلك  ئالنرفئظ  ئنرٗئيٗئت هالاهك ّر ِٗالت  ًاٗك ّ نرٗئيٖ ر ِٗالت 

 لًقفٗك . لم  لر  هئتّ أل اّلرهم   ّاذلك هى صالل هقئ لك رّ مٗ،   رنقئ   أل لرفصقئت  لًقفٗك  له رق لٗك علٔ ًنّ ه 
 ررغٗم ُذٍ  إل رم رٗجٗك لفٓ  لشماك عى  لفرمم  ل ئ قك.
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 الشركة الوطنٌة للبناء والتسوٌق
 مدرجةشركة مساهمة سعودٌة 

 الرٌاض
 إٌضاحات على القوائم المالٌة األولٌة المختصرة 

 )غٌر مراجعة( م9302 سبتمبر 03فً للفترة المنتهٌة 
 )بالرٌاالت السعودٌة(

 

 إدارة مخاطر االئتمان - 01/5
ررهثل هصئيم  الارهئى صٖ عفم ةفمم  أليم ف  ألصمٓ علٔ ر فٗف  لر  هئرِئ  لر ئةفٗك رجئٍ  لشماك ّ لذٕ ةف ًٗرل عًَ 

ل ماٗ ٖ  لهفًّٗى  لرجئمّٗى ّ  رثهئم ت ص ئمم هئلٗك للشماك   إى رماٗ  ت هصئيم  الارهئى  لهنرهلك ررضهى  شا
ًقفٗك ةاٗمم  ألجل   ٗرم إٗف ع  ال رثهئم ت  لًقفٗك ةاٗمم  ألجل لفٓ  ًّك ذ ت راًٗف  ارهئًٖ همرفع   ّر رقف إف مم 

  لشماك أًَ ال ّٗجف رماٗ  ت هصئيم  ارهئى لم ٗرم راّٗى هصاص ائف لِئ اهئ صٖ رئمٗ،  لرقمٗم.
 

 أحداث الحقة - 02
ى صنص  لقّ ام  لهئلٗك  ألّلٗك ع لفرمم ّنرٔ رئمٗ، رقمٗم  لهم جع  له رقل أنف ث النقك ُئهك هًذ ًِئٗك  رّجفال

  لظئُم صٖ ُذٍ  لقّ ام. للشماكّ لرٔ ةف ر ثمعلٔ  لهما   لهئلٖ  لهصرامم 
 

 المختصرة القوائم المالٌة األولٌة  اعتماد - 93
 م.9302 ًّصه م 93 ، هّ صقك هى هجلس إف مم  لشماك  رئمٗ  لهصرامم  ألّلٗك رم  عرهئف إاف م ُذٍ  لقّ ام  لهئلٗك 


