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معلومات عن الشركة والنشاطات

شن ال الزةردي للاجو رت ("رلشن ال") ،أل ش ال مسا ال دعوديل مسجلل فأل رل ياض ،االاالكل رلع ا ل رلسعوديل االسجل
رلتجاري رم  ،3030113913ةرلصادر اتاريخ  13جاادى رلثاهأل  3117ـ (رلاورفق  11يول و 1003م).
يتاثل هشنا رلشن ال ريم ةرلشن اات رلتااعل (رلاشنار إل ر معا ً " االاجاوعل") فأل إهتا ة صنق ع ة شك ل ة اغل رلاشغوالت
رلنننه ب نننل ةرلاجو رت ةريحجنننار رلك يانننل ةأ ق رلنننه نننب رلاشننننننغولنننل انننايحجنننار رلك يانننل ااوجنننب رلق رر رلوزرري
رم /3191ص ،ةرلصادر اتاريخ  39را ع رلثاهأل  3111ـنننن (رلاورفق  13أا يل 1008م) .ااا قوم رلش ال اتوزيع رلقظاررت
رلشاس ل ةرلساعات ةرإلاسسورررت ةريمالم ةرلعطور ةرلاقتجات رلجلديل ة صدي رلاشغوالت رله ب ل ةدبا ك رله ب ةرلقضل.
اارس رلشنننننن ال عال ا را مو خال ف ةعرا رلاقتشنننننن ة فأل مختلف أهحاء رلاالكل رلع ا ل رلسننننننعوديل ،ةفأل رلكويا ةمو خال
شن اا را رلتااعل فأل رلاالكل رلع ا ل رلسنعوديل ةرإلماررت رلع ا ل رلاتحدة ةجاروريل مص رلع ا ل ةدةلل مط  .لرة اافل ه
رلق ةع ةرلش اات رلتااعل جارة رلاجو رت ةرله ب ةرلقضل.
ة اتلك رلشن ال ريم ما هسننبت  ٪300مباشن ة مو حصننل رأس رلاا فأل ال شن ال ااعل اادننتثقاء شن ال الزةردي للاجو رت
ش ن ال ذرت مسنننةل ل محدةدة " الزةردي مط " .ة بلغ رلالك ل رلاباش ن ة للش ن ال ريم فأل ش ن ال الزةردي للاجو رت ش ن ال
ذرت مسننةل ل محدةدة هسبل  ،٪11ةمع ذلك ،اقا ًء على رال قاق رلاب م مع رلاسا رلا شح لش ال الزةردي للاجو رت ش ال
ذرت مسننةل ل محدةدة ،ح ث أن رلشن ال مخولل للحصنو على هسنبل أراا بلغ  ٪18مو رلاقافع رإلمتصناديل لشن ال الزةردي
للاجو رت شن ال ذرت مسننةل ل محدةدة .رلشن ال رلقااضنل للاجاوعل أل " شن ال الزةردي رلقااضنل " ش ال ذرت مسنةل ل
محدةدة ةمق ا فأل رلاالكل رلع ا ل رلسعوديل.
ة لرة رلاجاوعل أهشطترا مو خال رلش اات رلتااعل رلاوضحل ا اها را ااا يلأل:
أ)

شركة أورو إيجيبت ("أورو")
شن ال أةرة ،أل ش ال مسا ال فدسا فأل جاروريل مص رلع ا ل ااوجب رلسجل رلتجاري رم  ، 7877ةرلصادر
اتاريخ  17يقاي لعام 1001م  ،ة تاثل ريهشطل رل س ل للش ال فأل إهتا ة جارة رله ب .

ب)

شركة الزوردي للمجوهرات (" الزوردي مصر")
شن ال الزةردي مصن للاجو رت ،أل شن ال ذرت مسنننةل ل محدةدة فدننسننا فأل جاروريل مصن رلع ا ل ااوجب
رلسجل رلتجاري رم  ، 31117ةرلصادر اتاريخ  8يقاي 1009م ،ة تاثل ريهشطل رل س ل لش ال الزةردي إيج با
للاجو رت فأل إهتا ة جارة رله ب.

جـ)

شركة الزوردي دبي للمجوهرات ("الزوردي دبي")
ش ن ال الزةردي داأل للاجو رت ،أل ش ن ال ذرت مسنننةل ل محدةدة فدننسننا ادةلل رإلماررت رلع ا ل رلاتحدة (داأل)
ااوجب رلسنننجل رلتجاري رم  ، 310131ةرلصنننادر اتاريخ  30هوفاب 1008م ،ةيتاثل رلقشنننا رل سنننأل لشننن ال
الزةردي داأل للاجو رت فأل جارة مقتجات رله ب.

د)

شركة الزوردي للمجوهرات ("الزوردي أبو ظبي")
الزةردي أاو ظبأل للاجو رت ،أل شن ال ذرت مسنةل ل محدةدة فدسا ادةلل رإلماررت رلع ا ل رلاتحدة (أاو ظبأل)
ااوجب رلسنننجل رلتجاري رم  ،3030111ةرلصنننادر اتاريخ  31أاتوا 1001م ،ةيتاثل رلقشنننا رل سنننأل لشننن ال
الزةردي أاو ظبأل للاجو رت فأل جارة مقتجات رله ب.
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معلومات عن الشركة والنشاطات ( تال)

هـ)

شركة الزوردي للمجوهرات ("الزوردي قطر")
شن ال الزةردي مط للاجو رت ،أل ش ال ذرت مسنةل ل محدةدة فدسا ادةلل مط ااوجب رلسجل رلتجاري رم
 30733ةرلصنننادر اتاريخ  13مايو لعام 1031م ،ةيتاثل رلقشنننا رل سنننأل لشننن ال الزةردي مط للاجو رت فأل
جارة مقتجات رله ب.

و)

شركة المجوهرات الماسية
شن ال رلاجو رت رلاادن ل ،أل شن ال ذرت مسننةل ل محدةدة ،ادنسنا فأل رلاالكل رلع ا ل رلسعوديل ااوجب رلسجل
رلتجاري رم  3030113711ةرلصادر اتاريخ  19رجب لعام  3118ـ (رلاورفق  8أغسطس لعام 1007م) ،ة تاثل
ريهشطل رل س ل للش ال فأل جارة مقتجات رله ب ةرلقضل ةرإلحجار رلك يال.

ز)

شركة كيناز
ش ن ال ا قاز ،أل ش ن ال ذرت مسنننةل ل محدةدة ادننسننا فأل رلاالكل رلع ا ل رلسننعوديل ااوجب رلسننجل رلتجاري رم
 ،3030191971ةرلصادر اتاريخ  13ذة رلقعدة لعام  3111ـنننننن (رلاورفق  3أاتوا لعام 1031م ) ة تاثل ريهشطل
رل س ل للش ال فأل جارة مقتجات رله ب ةرلقضل ةرإلحجار رلك يال.

ح)

شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري م.د.م.س ״ الزوردي م.د.م.س ״
شن ال الزةردي م.د.م.س شن ال ذرت مسنةل ل محدةدة مسجلل لدى م ال داأل للسلع رلاتعددة ادةلل رإلماررت رلع ا ل
رلتجاري رم  308111 DMCCاتاريخ  13فب ري 1039م ةيتاثل رلقشننننننا رل سننننننأل
رلاتحدة ااوجب رلت خ
لش ال الزةردي م.د.م.س فأل جارة رللنلن ةريحجار رلك يال ةرلاجو رت ةرلاشغوالت رله ب ل.

أسس اإلعداد
.8
بيان اإللتزام
1-8
إعدرد رلقور رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة ةفقا لاع ار رلاحادننبل رلدةلأل رم " 11رلتق ي رلاالأل ريةلأل" رلاعتاد فأل
رلاالكل رلع ا ل رلسننننعوديل مو مبل رلر لل رلسننننعوديل للاحادننننب و رلقاهوه و ةرلاعاي ةرإل نننندرررت ريخ ى رلاعتادة مو
رلر لل .ة ق أ رلقور رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة االتلرمو مع رلقور رلاال ل رلاوحدة رلادمقل ريخ ة للاجاوعل للسنننننقل
رلاقتر ل فأل  13ديسنننناب  ،1037ةل تضنننناو ه رلقور رلاعلومات رلاطلوال لاجاوعل ااملل مو رلقور رلاال ل حسننننب
رلاعاي رلدةل ل للتق ي رلاالأل .ةمع ذلك فقد رشننننتالا على إيضنننناحات قسنننن يل لشنننن أحدرث ةمعامالت جو يل لقر
رلتغ رت فأل رلا ال رلاالأل للاجاوعل ةأدر را مقه رلقور رلاال ل رلاوحدة رلادمقل ريخ ة.
ة عتب ننه رلقور رلاجاوعننل ريةلى مو رلقور رلاننال ننل ريةل ننل رلاوجلة رلاوحنندة رلتأل طب ق رلاع ننار رلنندةلأل للتق ي
رلاالأل رم  39ةرلاع ار رلدةلأل للتق ي رلاالأل رم  .1ااا رإلفصننا عو رلتغ رت فأل رلس ن ادننات رلاحادننب ل رلرامل فأل
رإليضا رم .1
اا رلاورفقل على رلقور رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة ةإعتااد ا للقت ة رلاقتر ل فأل  13مارس 1038م لإل نننندرر مو
مبل مجلس رإلدررة اتاريخ  11را يل 1038م.
إعداد القوائم المالية
8-8
إعندرد رلقور رلانال نل ريةل نل رلاوجلة رلاوحندة ةفقنا ً لابندأ رلتكلقنل رلتاريخ ل اإدنننننننتثقاء مخصننننننن مكاففة هرايل رلخدمل
للاوظق و ةرلنهي قدي مو مبل خب إاتورري مسنننننننتقل .ة ع ض جا ع رلق اال يا رلسنننننننعودي ةرلهي يعتب عالل
رلع ض رل س ل للش ال ريم ،ااا ة ق يبرا يم ب لاير دعودي ما عدر راح ل رلسر .
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أسس اإلعداد (تتمة)

 1-8إستخدام التقديرات واإلفتراضات
يتطلب إعدرد رلقور رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة ةفقا ً للاعاي رلدةل ل للتق ي رلاالأل رلاعتادة فأل رلاالكل رلع ا ل رلسعوديل
ردتخدرم قدي رت ةرفت رضات مع قل امل نث على مبالغ رلاوجودرت ةرلاطلواات رلاع ةضل ةرإلفصاحات رلاتعلقل االاوجودرت
ةرإللتلرمات رلاحتالل اتاريخ رلتق ي ةرلابالغ رلاثبتل لإلي ردرت ةرلاص ةفات خال فت ة رلتق ي  ،ةيت ق رلتقدي رت
ةرإلفت رضات اشكل مستا ااالدتقاد إلى رلخب ة رلسااقل ةعورمل أخ ى ،ااا فأل ذلك ومعات لألحدرث رلاستقبل ل رلتأل يعتقد أهرا
معقولل فأل ظل رلظ ةف رلحال ل .قوم رلاجاوعل اعال قدي رت ةرفت رضات تعلق االاستقبل .ةهادرر ً ما تساةى رلتقدي رت
رلاحادب ل مع رلقتا ج رلقعل ل.
السياسات المحاسبية الهامة
.1
تورفق رلس ادات رلاحادب ل رلرامل رلاستخدمل فأل إعدرد رلقور رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة مع لك رلاتبعل فأل إعدرد رلقور
رلاال ل رلاوحدة رلسقويل للاجاوعل للسقل رلاقتر ل فأل  13ديساب  1037اادتثقاء رعتااد طب ق رلاعاي رلجديدة رلقعالل إعتبارر ً
إ درر لكق ل س فعاالً اعد.
مو  3يقاي  .1038ةل طبق رلاجاوعل مبك ر ً أي مع ار أة قس أة عديل آخ
ة رإلفصا عو ب عل ة فث لك رلتغ رت فأل رإليضا رم  ،1ةعلى رل غ مو طب ق ه رلتغ رت للا ة ريةلى فأل
عام 1038م ،إال أه ل س لرا فث جو ي على رلقور رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة للاجاوعل ،ااا ةيتومع أن قعكس
رلتغ رت فأل رلس ادات رلاحادب ل على رلقور رلاال ل رلاوحدة للاجاوعل للسقل رلاقتر ل فأل  13ديساب 1038م.
..

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة

المعايير الجديدة المطبقة في  1يناير 8112م
1-.
رعتادت رلاجاوعل اشكل رةلأل رلاع ار رلدةلأل للتق ي رلاالأل رم " 39رإلي ردرت مو رلعقود مع رلعاالء" (رهظ أ) ةرلاع ار
رلدةلأل للتق ي رلاالأل رم " 1ريدةرت رلاال ل" (رهظ ب) إاتدرءر ً مو  3يقاي 1038م .ةل عتاد رلاجاوعل اشكل مسبق
أي معاي أة قس رت أة عديالت إ درر ا ةل سا فعالل اعد.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 15اإليرادات من العقود مع العمالء"
(أ)
يستحدث رلاع ار رلجديد هاوذجا ً مو خاس خطورت لاحادبل رإلي ردرت رلتأل قشف مو رلعقود مع رلعاالء .يت رإلعت رف
ااإلي ردرت االتعب عو حويل رلبضا ع أة رلخدمات رلاوعودة إلى رلعا ل االابلغ رلهي يعكس رلاقاال رلاالأل رلهي تومع
رلاجاوعل أن يكون مستحقا ً لرا مقاال لك رلبضا ع أة رلخدمات .ة تحقق رإلي ردرت عقد رة مع د ط ة رلعا ل على رلبضا ع
أة رلخدمات .ةيحل رلاع ار رلدةلأل للتق ي رلاالأل رم  39محل مع ار رلاحادبل رلدةلأل رم " 33عقود رإلهشاءرت" مع ار
رلاحادبل رلدةلأل رم " 38رإلعت رف ااإلي رد" ااإلضافل إلى رلتقس رت ذرت رلصلل.
إن طب ق هر رلاع ار ل س ل فث جو ي على هتا ج رلاجاوعل ح ث رن رلش ة ةريحكام رلتعامديل ت اشكل
مع رلعاالء .ةمد ش رلس ادل رلاحادب ل رلحال ل لإلي ردرت اشكل مقصل ااا يلأل:

يح

اإليرادات من الذهب
يش رإلي رد مو رله ب إلى م ال ةزن رله ب رلاباع إلى عاالء رلجالل .يت رالعت رف ااإلي رد ةما إ درر رلقور ة سل
اا ات رلاشغوالت رله ب ل رلاهاورة فأل رلقور عقد فديل رلاجاوعل إللتلرمرا رلاتقق عل فأل رلعقد اسع رله ب فأل
ريدورق رلعالا ل.
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اإليرادات من العمليات
يش رإلي رد مو رلعال ات إلى مكون رلق ال رلاضافل على مطعل رلاجو رت رلاساى اف عاب خدمل رلعاالل ،ااإلضافل إلى م ال
رإلضافات ةا ع مجو رت ريلااس ةرإلي ردرت ريخ ى رلقا جل مو خال مقورت رلب ع االجالل ةرلتجل ل.
يت رإلعت رف اإإلي ردرت مو رلعال ات ةفقا ً للق ال رلعادلل للاقاال رلاستل أة رلهم رلاديقل فأل ةما رلوفاء اإلتلرم ريدرء،
ةرلهي يت عقد سل رلبضا ع رلاوعود ارا إلى رلعاالء .يت خق ض رإلي ردرت االخصومات رلااقوحل ذرت رلصلل االبضا ع
رلاباعل.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 6األدوات المالية"
(ب)
ردتبد رلاع ار رلجديد لألدةرت رلاال ل مع ار رلاحادبل رلدةلأل رم " 11ريدةرت رلاال ل :رإلعت رف ةرلق اس" .يستحدث
رلاع ار غ رت أداد ل على رلتوج رلسااق اشفن صق ف ةم اس ري و رلاال ل ،ااا ةيقدم هاوذ لخسا رإل تااه ل
رلاتومعل إلهخقاض م ال رلاوجودرت رلاال ل.
تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية
)1
يحتقظ رلاع ار رلدةلأل للتق ي رلاالأل رم  1اشكل اب االاتطلبات رلقا ال فأل مع ار رلاحادبل رلدةلأل رم  11لتصق ف
ةم اس رلاطلواات رلاال ل .غ أه يلغأل فلات مع ار رلاحادبل رلدةلأل رم  11للاوجودرت رلاال ل رلاحتقظ ارا لتاريخ
رإلدتحقاق ةرلق ةض ةرلهم رلاديقل ةرلاتاحل للب ع.
إن رعتااد رلاع ار رلدةلأل رم  1ل س ل فث جو ي على د ادات رلاجاوعل رلاحادب ل رلاتعلقل االاوجودرت رلاال ل
ةرلاطلواات رلاال ل ة صق ف رلاوجودرت .يت صق ف ةم اس ري ل رلاالأل عقد رإلعت رف ريةلأل االتكلقل رلاطقفة ،االق ال
رلعادلل مو خال رلدخل رلشامل رآلخ – إدتثااررت فأل أدةرت رلديو ،االق ال رلعادلل مو خال رلدخل رلشامل رآلخ –
ردتثااررت فأل أدةرت حقوق رلالك ل ،أة رلق ال رلعادلل مو خال ريراا أةرلخسا  .إن صق ف رلاوجودرت رلاال ل حا
رلتدفق رلققدي
رلاع ار رلدةلأل رم  1عادة ما يكون اقا ًء على هاوذ رلعال رلهي يت ف إدررة رلاوجودرت رلاال ل ةخصا
رلقا ج عو رلتعامد.
و أدها ةأن ال يت صق قرا االق ال رلعادلل مو خال رل اح أة

يت م اس رلاوجودرت االتكلقل رلاطقفة إذر إدتوفا اال رلش
رلخسارة:
أ -أن يت رإلحتقاظ ارا مو خال هاوذ ريعاا رلهي يردف إلى رإلحتقاظ االاوجودرت لتحص ل دفقات هقديل مو
رإل قام ات رلتعامديل.
ب -أن قشف إلتلرما را رلتعامديل فأل ورريخ محددة للتدفقات رلققديل رلتأل اثل فقط مدفوعات ي ل رلابلغ ةرلقا دة على
أ ل رلابلغ رلقا .
جا ع رلاوجودرت رلاال ل رلتأل ال يت ص نق قرا حسننب رلق اس االتكلقل رلاطقفة أة رلق ال رلعادلل مو خال رلدخل رلشننامل رآلخ
ااا ذا أعال يت م ادرا االق ال رلعادلل مو خال ريراا أةرلخسا  .ةيشال ذلك جا ع رلاوجودرت رلاال ل رلاشتقل.
عقد رإلعت رف رلابد أل يحق للاجاوعل أن ع و اشكل هرا أل أ الً مال ا ً يلبأل اشكل أة اآخ رلاتطلبات رلتأل يقاس ااوجبرا
االتكلقل أة االق ال رلعادلل مو خال رلدخل رلشنننننننامل رآلخ ااا فأل رلق ال رلعادلل مو خال ريراا أة رلخسنننننننا  ،فأل حا
رلق ام اهلك يتع و على رلاجاوعل حهف عدم رلتطااق رلاحادبأل رلهي يقشف أة خق ض اشكل اب .

يت م اس ري ل رلاالأل (ما ل يكو مو رلهم رلاديقل رلتجاريل رلتأل حتوي على عقص اويل ام يت م اد اشكل أةلأل
اسع رلاعاملل) أةل ا ً االق ال رلعادلل .ااإلضافل إلى رلتكلقل رلاباش ة رلاتعلقل ااإلدتحورذ على رال ل ةرلتأل م ادرا االق ال
رلعادلل مو خال ريراا ةرلخسا
ةيت طب ق رلس ادات رلاحادب ل رلتال ل على رلق اس رلالحق للاوجودرت رلاال ل.
 رلاوجودرت رلاال ل االق ال رلعادلل مو خال ريراا أةرلخسا  :يت م اس ه رلاوجودرت االق ال رلعادلل الحقا ً ،ةيتإثبات افأل ريراا ةرلخسا ااا فأل ذلك أي فا دة أة وزيعات أراا فأل ما ال ريراا أةرلخسا .
 رلاوجودرت رلاال ل االتكلقل رلاطقفة :يت م اس لك ري و الحقا ً االتكلقل اادتخدرم يقل رلقا دة رلقعالل .ةيت خق ضجال
رلتكلقل رلاطقفة مو خال خسارة رإلهخقاض فأل رلق ال .يت إثبات رإلي رد رلقا ج عو رلقور د ةأراا ةخسا
رلعاالت ةخسارة رإلهخقاض فأل ما ال ريراا أةرلخسا  .ةيت إثبات أي أراا أة خسا ها جل عو إدتبعاد
رلاوجودرت رلاال ل فأل ما ال ريراا أة رلخسا .
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إنخفاض قيمة الموجودات المالية
)8
أدى طب ق رلاع ار رلدةلأل رم  1إلى غ
رلاوجودرت رلاال ل مو خال إدتبدر هاوذ
رلاستقبل ل لخسارة رإل تاان رلاتومعل.

جو ي فأل مقرج ل رلاجاوعل للاحادبل عو خسا إهخقاض رلق ال فأل
رلخسارة رلاتكبدة حسب مع ار رلاحادبل رلدةلأل رم  11ااقرج ل رلقظ ة

ةمد ماما رلاجاوعل اتطب ق رلاقرج ل رلابسطل للاع ار إلحتساب خسا رإل تاان رلاتومعل للهم رلاديقل ،ةلدى رلاجاوعل
مقظومل مو رلقورعد لتق خسا رإل تاان مبق ل على رلخب رت رلسااقل لخسا رال تاان رلخا ل االاجاوعل ااا شال
عورمل رلتومع رلاستقبلأل ذرت رلصلل االهم رلاديقل ةرلب لل رالمتصاديل رلتأل عال ف را رلاجاوعل.
الموجودات المالية ذات القيمة اإلئتمانية المنخفضة
قوم رلاجاوعل اتاريخ إعدرد رلتقاري رلاال ل اتق ما إذر ااها رلاوجودرت رلاال ل رلادرجل االتكلقل رلاطقفة مد أ بحا ذرت
م ال إ تااه ل مقخقضل .يعتب ري ل رلاالأل "مقخقض رلق ال رإل تااه ل" عقدما يكون لحصو حدث ما أة أاث أث ضار
على رلتدفقات رلققديل رلاستقبل ل رلاقدرة لأل ل رلاالأل.
عرض اإلنخفاض في القيمة
يت خص مخص خسا رإل تاان للاوجودرت رلاال ل رلتأل قاس االتكلقل رلاطقفة مو إجاالأل رلق ال رلدفت يل للاوجودرت
رلاال ل.
يت ع ض رلخسا رال تااه ل للهم رلاديقل فأل ما ال ريراا أةرلخسا ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة ضاو مصاريف رلب ع
ةرلتسويق.
التحول
)1
ماما رلاجاوعل اتطب ق رلاع ار رلدةلأل رم  1ية م ة دةن أي إدتثقاءرت ح ث أن طب ق رلاع ار رلجديد ل س ل أث
جو ي على رلس ادات رلاحادب ل رلا بطل االاطلواات رلاال ل ةرلاوجودرت رلاال ل ة صق ف رلاوجودرت رلاال ل .ةمد اا
رلتق اات رلاتعلقل اتحديد هاوذ رلعال رلهي يت ااوجب رإلحتقاظ ااي ل رلاالأل ةفقا ً للحقا ق ةرلظ ةف رلقا ال فأل اريخ
رلتطب ق ريةلأل للاع ار.
المعايير الجديدة الصادرة الغير فعالة بعد
8-.
ف اا يلأل رلاعاي رلجديدة ةرلتعديالت على رلاعاي رلقعالل للقت رت رلسقويل رلتأل بدأ فأل أة اعد  3يقاي 1031م رلتأل ساح
االتطب ق رلابك  .غ أن رلاجاوعل ل ق اتطب قرا مبك ر ً فأل إعدرد رلقور رلاال ل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  " 12عقود اإليجار"
أ)
ً
ً
يقدم رلاع ار رلدةلأل للتق ي رلاالأل رم  33للاستفج يو هاوذجا ةح در للاحادبل عو عقود رإليجار .يقوم رلاستاج ااإلعت رف
احق رإلدتخدرم رلهي ياثل حق فأل إدتخدرم ري ل ذة رلصلل ااإلضافل إلى إلتلرم رإليجار رلهي ياثل إلتلرم اسدرد دفعات
رإليجار .وجد إعقاءرت إخت اريل لعقود رإليجار مص ة ريجل ةعقود رإليجار للاوجودرت ذرت رلق ال رلاقخقضل .بقى
يقل رلاحادبل رلاتبعل مو رلانج مشاارل للاع ار رلحالأل – أي يستا رلانج فأل صق ف عقود رإليجار إلى عقود إيجار
اويلأل أة عقود إيجار شغ لأل.
أهرا رلاجاوعل رلتق رالةلأل لألث رلاحتال على مور ارا رلاال ل رلاوحدة ةلكو رلتق رلاقصل ل يكتال اعد ،ة تومع رإلدررة
رعتااد رلاع ار رلدةلأل رم  33فأل رلقور رلاال ل رلاوحدة رلخا ل االاجاوعل فأل رلسقل رلاال ل رلتأل بدأ مو  3يقاي 1031م.
إن طب ق رلاع ار رلدةلأل رم  33مد يكون ل فث جو ي على رلابالغ رلاسجلل ةرإلفصاحات رلورردة فأل رلقور رلاال ل
للاجاوعل .ةمع ذلك فاو غ رلعالأل إحتساب قدي معقو لتفث رت طب ق هر رلاع ار لح و قق ه رلاجاوعل لا رجعل
مقصلل.
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ب)

التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي (دورة 8115م – 8117م)

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 1دمج األعمال" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 11الترتيبات المشتركة"
يوضح يقل محادبل رلش ال عو زيادة حصرا فأل رلعال ات رلاشت ال رلتأل ستوفأل ع يف ريعاا رلتجاريل:
 إذر إحتقظ ف ما (أة حصل على) د ط ة مشت ال فال يعاد م اس رلحصل رلاحتقظ ارا دااقاً. إذر حصل ف ما على د ط ة فإن رلاعاملل أل دمج أعاا يت رلحصو عل را مو خال م رحل ةيقوم رلط ف رلاستحوذاإعادة م اس رلحصل رلاحتقظ ارا دااقا ً االق ال رلعادلل.
معيار المحاسبة الدولي رقم " 18ضرائب الدخل"
يب و رلاع ار أن اافل بعات ض ر ب رلدخل رلقا جل مو وزيعات أراا (ااا ف را رلادفوعات لالدةرت رلاال ل رلاصققل احقوق
ملك ل) يت رإلعت رف ارا اشكل ثااا ضاو رلاعاملل رلتأل هتج عقرا أراا ماالل للتوزيع فأل ريراا أة رلخسا أة رلدخل رلشامل
رآلخ أة حقوق رلالك ل.
معيار المحاسبة الدولي رقم " 81تكاليف اإلقتراض"
يوضح رلاع ار أن مجاوعل رلق ةض رلعامل رلاستخدمل إلحتساب كال ف رإلمت رض رلان لل ستثقأل فقط رلق ةض رلاحددة لتاويل
رلاوجودرت رلان لل رلتأل ال زرلا حا رلتطوي أة رإلهشاء .أما رلق ةض رلاحددة لتاويل رلاوجودرت رلان لل رلجا لة رآلن
لإلدتخدرم رلاحدد أة رلب ع رة أي موجودرت غ من لل ف ت إدررجرا فأل لك رلاجاوعل رلعامل .ةهظ ر ً ين كال ف طب ق ااث
رجعأل مد يقوق رلالريا ف ت طب ق رلتغ رت افث مستقبلأل على كال ف رإلمت رض رلاتكبدة فأل رة اعد اريخ طب ق رلاقشفة
للتعديالت.
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي حالة عدم التأكد حول معالجات ضريبة الدخل
جـ)
يسعى رلتقس لتوض ح رلاحادبل عو معالجل ض يبل رلدخل رلتأل ل يت مبولرا اعد مو مبل أهظال رلض ر ب .إن رإلختبار ريدادأل
و ما إذر اان مو رلاحتال أن قبل أهظال رلض ر ب رلاعالجل رلض يب ل رلتأل إختار را رلاجاوعل.
التعديالت األخرى
د)
رلاعاي رلجديدة ةرلتعديالت على رلاعاي أدها ل يت طب قرا حتى رآلن ةال يتومع أن يكون لرا فث جو ي على رلقور رلاال ل
رلاوحدة للاجاوعل:
رلادفوعات مقدما ً مع رلتعويض رلسالب ( عديالت على رلاع ار رلدةلأل للتق ي رلاالأل رم .)1
 خصاويلل رالجل فأل رلش اات رللم لل ةرلاشاريع رلاشت ال ( عديالت على مع ار رلاحادبل رلدةلأل رم .)18
 رلحص عديالت رلخطط أة رإلختصار أة رلتسويل ( عديالت على مع ار رلاحادبل رلدةلأل رم .)31الممتلكات والمعدات
-5
قا ل رإلضافات ةرإلدتبعادرت  /رلتحويالت على رلااتلكات ةرلاعدرت خال رلقت ة على رلقحو رلتالأل:
 11مارس 8112م
(غير مدققة)
لاير سعودي
اإلضافات – بالتكلفة
رلااتلكات ةرلاعدرت رلتشغ ل ل
835163211
ريعاا رل أداال ل م د رلتقق ه
71535..
13885315.
االستبعادات  /التحويالت
رلااتلكات ةرلاعدرت رلتشغ ل ل – اصافأل رلق ال رلدفت يل
()5613668
ريعاا رل أداال ل م د رلتقق ه  -االتكلقل
().83227
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 13مارس 1037م
(غ مدمقل)
لاير دعودي
111711110
117011311
913711181
()3101713
()1981109
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( 13ديسنناب
الغ رأس ما رلاجاوعل رلاص ن ا ةرلادفوع ااا فأل  10دننبتاب 1037م  110،000،000لاير دننعودي
1033م 110،000،000 :لاير دنعودي ة  3يقاي 1033م 110،000،000 :لاير دنعودي) ،مقس إلى  11،000،000در
ة  3يقاي 1033م 11،000،000 :در )
ااا فأل  10دبتاب 1037م ( 13ديساب 1033م 11،000،000 :در
اق ال ردا ل  30لاير دعودي للسر رلورحد.
 11مارس 8112م
(غير مدققة)
لاير سعودي
أدر مصدرة ةمدفوعل االكامل
فأل ادريل رلقت ة  /رلسقل
أ درت خال رلقت ة  /رلسقل
مجاوع ريدر رلاصدرة ةرلادفوعل االكامل خال رلقت ة  /رلسقل
-7

.131113111
--.131113111

 13ديساب 1037م
(مدمقل)
لاير دعودي
1110001000
--1110001000

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

الوصف العام
ق دنننن ادننننل رلاجاوعل على ردننننتحقاق مكاففة هرايل رلخدمل لجا ع رلاوظق و رلهيو يكالون فت ة رلخدمل رلان لل ااوجب هظام
رلعال فأل رلاالكل رلع ا ل رلسعوديل.
ةيسنننننتقد رلاخصننننن رلسنننننقوي على رلتق رالاتورري .ة إج رء أحدث ق راتورري مو مبل مجاوعل رلخوررزمأل للخدمات
 10دبتاب 1037م.
رالاتورريل ،خب راتورري مستقل ،اادتخدرم رلاقرج ل رالاتورريل لوحدة رال تاان رلاتومعل فأل
ح ال مكاففة هرايل رلخدمل للاوظق و خال رلقت ة  /رلسقل أل ااا يلأل:
 11مارس 8112م
(غير مدققة)
لاير سعودي
17321736.6
138113252
()135113876
()836553115
5318.
1.3.123115

فأل ادريل رلقت ة  /رلسقل
رلاحال للقت ة  /رلسقل
رلادفوعات خال رلقت ة  /رلسقل
(خسارة)  /راح راتورري
ف ةمات أدعار رلص ف ريجقب ل
فأل هرايل رلقت ة  /رلسقل

 13ديساب 1037م
(مدمقل)
لاير دعودي
1111811333
111191378
()117931991
113931738
81113
1713171111

االفتراضات االكتوارية الرئيسية
 11مارس 8112م
(غير مدققة)
لاير سعودي

 13ديساب 1037م
(مدمقل)
لاير دعودي

االفتراضات المالية
معد رلخص
رلليادة فأل رل ر ب على رلادى رلطويل
افتراضات ديموغرافية
معدالت رلدةررن للاوظق و

٪12375-٪13.5
٪11-٪1385

٪38179-٪1119
٪30-٪1119

ثقيل

ثق ل

يت إثبات جا ع ح اات مكاففة هرايل رلخدمل فأل ريراا أة رلخسننا ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة اادننتثقاء رلاكادننب رالاتورريل رلتأل
يت إدررجرا فأل ما ال رلدخل رلشامل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة.
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تسهيالت بنكية قصيرة األجل
إيضاح

م راحات لتاويل ش رء رله ب
مقا ل رلسلع
سر الت مص ة ريجل (ذ ب)
سر الت هقديل

3-8
1-8
1-8
1-8

 11مارس 8112م
(غير مدققة)

 13ديساب 1037م
(مدمقل)

لاير سعودي
1317235783518
.13252322.
1131113111
5831113111
131763.113172

لاير دعودي
3130313711183
----1810001000
3131113711183

3-8

لدى رلاجاوعل سنر الت م راحل إدالم ل للحصو على رله ب مو اقوك مختلقل لرا فت ة ردتحقاق ت رة ا و شر
ةرحد إلى ثالثل أشننننر ةلغ ض اويل متطلبات رأس رلاا رلعامل (1033م 1 :إلى  1أشننننر ) ااعدالت راح متقق
عل را .إن جا ع ه رلتسننر الت تورفق مع أحكام رلش ن يعل رإلدننالم ل ،ح ث أن رلبقوك قوم اش ن رء دننلع أخ ى غ
رله ب أة رلقضل ه اال عو رلاجاوعل ،ث قوم اب ع ه رلسلع ة ستخدم رلاقاال لش رء رله ب للاجاوعل.
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شننتال على ر قام ات لش ن رء رله ب اسننع مع و ثااا ،ةا ع م ة أخ ى فأل اريخ مسننتقبلأل يت رة ا و شننر ةرحد
إلى سننعل أشننر فأل عام 1037م (1033م :شننر ةرحد رلى  3أشننر ) اققس دننع رله ب مضننافا إل رلعاولل رلاتقق
عل را .يت فم و ه رال قام ات عو يق إيدرع ضااهات هقديل.
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شنننتال على سنننر الت رله ب مو رلبقوك لتاويل متطلبات رأس رلاا رلعامل للاجاوعل اقت ة إدنننتحقاق ت رة مو
شر إلى  3أشر .
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شننننننتانل على سننننننر الت م راحل إدننننننالم ل هقديل مو اقوك مختلقل اغ ض اويل متطلبات رأس رلاا رلعامل فقط
ااعدالت راح متقق عل را ةاقت رت ردتحقاق ت رة مو خاسل رلى دتل شرور.
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الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة للفترة
الغننا رللانناة رلاحالننل على رلاجاوعننل للقت ة رلاقتر ننل فأل  13مننارس 1038م مبلغ  110111101لاير دننننننعودي (1037م:
 111171918لاير دعودي).
ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات األجنبية التابعة للفترة
الغا ضنننننن يبل رلدخل رلاحالل على رلشنننننن اات رلتااعل للقت ة رلاقتر ل فأل  13مارس 1038م مبلغ  1111311لاير دننننننعودي
(1037م:عكس مبلغ  9301111لاير دعودي).
تعلق ضن يبل رلدخل اشن ال أةرة إيج با ةشن ال الزةردي للاجو رت ("الزةردي مط ") ح ث
أرااحراا رلخاضعل للض يبل رلاقدرة اقسبل  ٪1119ة  ٪30على رلتورلأل.
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ردننتحقاق رلضن يبل على

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  11مارس 8112م
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الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)

حالة الربط الزكوي
مدما رلاجاوعل رإلم رررت رللاويل ةدفعا رللااة رلاستحقل عل را حتى عام 1033م ةحصلا على رل او رللاويل رلخا ل
ارا .خال مارس 1037م ،لقا رلاجاوعل راو زکويل للسقورت مو 1009م إلی 1031م مع رلتلرمات زکويل إضاف ل ااا
يقارب  3013مل ون لاير دعودي .عتقد رإلدررة أن رلاخص رلحالأل رلاتعلق اااللتلرمات رللاويل اافأل لاورجرل أي إلتلرمات
مد قشف هت جل لره رل او  .ةااوجب أهظال رللااة فأل رلاالكل رلع ا ل رلسعوديل ،يحق للاجاوعل قدي إعت رض على ه رل او
خال  30يوما ً مو اريخ إدتالمرا ةمد مدما رلاجاوعل إعت رض على ه رل او فأل فت ة رلساا اهلك.
حالة تقييم ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة األجنبية
إعقاء ش ال أةرة ريج با رلاسجلل فأل جاروريل مص رلع ا ل مو ض يبل رلدخل حتى  13ديساب 1031م ةفقا للقاهون
رلاص ي رم  8لسقل 3117م .حصلا ش ال رةرة ريج با على رم رررت ض يب ل ةدددت مطلواا را رلض يب ل على أهشطترا
رلغ معقاة حتى عام 1033م .رلسقورت مو 1031م حتى 1031م م د رلقح مو مبل مصلحل رلض ر ب رلعامل فأل جاروريل
مص ةل يت رفع أي رم رر لره رلسقورت حتى رآلن .ماما ش ال رةرة ريج با اسدرد جا ع رلض ر ب رلاستحقل على أهشطترا
غ رلاعقاة حتى اريخ .
إعقاء ش ال الزةردي مص رلاسجلل فأل جاروريل مص رلع ا ل مو ض يبل رلدخل على هتا ج أعاالرا رلتجاريل ةرلصقاع ل
لادة عش دقورت رعتبارر مو عام 1008م.
مدما ش ال الزةردي للاجو رت ش ال ذرت مسنةل ل محدةدة ("الزةردي مط ") ،رلاسجلل فأل دةلل مط  ،إم ررر ا رلض يبأل
لعام 1033م.
ش ال الزةردي للاجو رت ش ال ذرت مسنةل ل محدةدة ("الزةردي داأل") ةش ال الزةردي للاجو رت ذرت مسنةل ل
محدةدة ("الزةردي أاو ظبأل") ،الزةردي ج ةب جولد رهد جوالري م.د.م.س "الزةردي م.د.م.س" رلاسجلون فأل دةلل
رإلماررت رلع ا ل رلاتحدة ،يعالون فأل الد معقأل مو رلض ر ب ،لهلك ل يت قدي أي إم رررت ض يب ل.
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أرباح السهم – األساسية والمخفضة
 11مارس 8112م
(غير مدققة)
لاير سعودي

ربحية السهم االساسية والمخفضة
افأل رل اح للقت ة (اال يا رلسعودي)

 13مارس 1037م
(مدمقل)
لاير دعودي

631863111

1311881001

رلاتودط رلا جح لعدد ريدر رلعاديل خال رلقت ة

.131113111

1110001000

راح ريدر ريداد ل ةرلاخقضل (اال يا رلسعودي)

1381

0193

ال يوجد فث مخقض على رلعا د ريدادأل للسر فأل رلاجاوعل ح ث أه ال يوجد لدى رلاجاوعل أدر عاديل محتالل ماالل للتحويل
ااا فأل  10دبتاب 1037م  10دبتاب 1033م.

39

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  11مارس 8112م
معامالت وأرصدة أطراف ذات العالقة
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ري رف ذرت رلعالمل رلاسا ا و ،أعضاء مجلس رإلدررة ،رإلدررة رلعل ا للاجاوعل ،ةرلش اات رلتأل يكوهون ف را رلاالك
رل س و.
ت رلاصادمل على ش ة رلاعامالت مع ري رف ذرت رلعالمل مو مبل إدررة رلاجاوعل .ااا ة ت ه رلاعامالت فأل رلس اق
رلطب عأل يعاا رلاجاوعل ةمو رلاتومع سويترا فأل د اق رلعال رلطب عأل .د ادات رلتسع ةش ة ه رلاعامالت ت على
أداس جاري.
إن رلاعامالت مع ري

رف ذرت رلعالقل خال رلقت ة أل ااا يلأل:
طبيعة
المعاملة

قيمة التحويالت
 11مارس 8112م
(غير مدققة)
لاير سعودي

مكافآت أعضاء مجلس
رالدررة ةموظقأل رإلدررة
رلعل ا
رإلدررة

األرصدة

 13مارس 1037م
(غ مدمقل)
لاير دعودي

 11مارس 8112م
(غير مدققة)

 13ديساب 1037م
(مدمقل)

مكاففة
ردنننننننننوم
إدتشاريل

831823226

111311791

1283111

1311000

1853285

3191319

1853285

3191319

8385.351.

111181171

5173285

1111319

التعهدات واإللتزامات
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تعهدات
أ نندرت رلاجاوعل خطااات ضنناان تورفق مع رلش ن يعل رإلدننالم ل اابلغ  119مل ون لاير دننعودي ااا فأل  13مارس 1038م
( 13ديساب 1037م 111 :مل ون لاير دعودي) ف اا يتعلق اعال ا را.
إلتزامات رأسمالية
رلاجاوعل لديرا رإللتلرمات رلتال ل رلاتعلقل االقققات رل أدنننننناال ل رلبالغل  111مل ون لاير دننننننعودي ااا فأل  13مارس 1038م
( 13ديساب 1037م 111 :مل ون لاير دعودي).
التزامات التاجير التشغيلي
رلحد رالدهى مو راليجاررت رلاستقبل ل رلاستحقل ااوجب عقود راليجاررت رلتشغ ل ل رلغ ماالل لاللغاء ااا يلأل:
 11مارس 8112م
(غير مدققة)
لاير سعودي
1532183686
1232113811
135663.17
1231.135.2

خال دقل ةرحدة
اعد دقل ةرحدة ةال ليد عو خاس دقورت
أاث مو خاس دقورت
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 13ديساب 1037م
(مدمقل)
لاير دعودي
3313791381
3313181101
119711718
1311131113

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  11مارس 8112م
القطاعات التشغيلية
-11
ققس رلاجاوعل إلى مطاعات ريعاا رلتال ل ة أل ش اات رلجالل ةرلتجل ل .ت م رمبل مطاعات رلتشغ ل ه مو مبل اهع
رلق رر رل سأل للاجاوعل .يت ردتبعاد اافل رإلي ردرت ةرير دة ريخ ى درخل رلاجاوعل عقد رلتوح د .ةف اا يلأل قا ل
رإلي ردرت رلقطاع ل:
الثالثة أشهر المنتهية في
 11مارس 8112م
(غير مدقق)
رإلي ردرت
 ذ ب شغ ل لإجاالأل رل اح
ماتلكات ةمعدرت
إجاالأل رلاوجودرت
إجاالأل رلاطلواات
رلثالثل أشر رلاقتر ل فأل
 13مارس 1037م
(غ مدمق)
رإلي ردرت
 ذ ب شغ ل لإجاالأل رل اح
ماتلكات ةمعدرت
إجاالأل رلاوجودرت
إجاالأل رلاطلواات

بالجملة

بالتجزئة

المجموع

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

.16321.3158
7232113.76
5132.83761
2.31223262
1351736273256
()131563115361.

--1238123726
1.32153225
1836113525
16.32.83582
()18.35613725

.16321.3158
115318638.2
223.523272
7731113.21
1371832113127
()1382135673226

االجالل

االتجل ل

رلاجاوع

لاير دعودي

لاير دعودي

لاير دعودي

18117831118
1019301038
3013101111
9119881177
3111711801001
()3107711111091

--1311131931
3111911809
3010111173
37311031337
()30118311939

18117831118
31311031987
7113901011
3113131818
3130818831313
()3138713081337

 -1.األدوات المالية
قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة
يت جا ع رلاوجودرت ةرلاطلواات رلاقادل االق ال رلعادلل فأل ما ال رلا ال رلاالأل ريةل ل رلاوجلة رلاوحدة إلى ثالثل مستويات
مو رلتسلسل رلر مأل للق ال رلعادلل .يت حديد هر رلتجا ع اقا ًء على أدهى مستوى مو رلادخالت رلرامل رلاستخدمل فأل م اس رلق ال
رلعادلل ااا يلأل:
 رلاستوى  :3ريدعار رلادرجل (غ رلاعدلل) فأل ريدورق رلقشطل للاوجودرت ةرلاطلواات رلاااثلل.
 رلاستوى  :1مدخالت غ ريدعار رلادرجل رلاتضاقل فأل رلاستوى  3ةرلتأل ياكو مالحظترا لأل ل أة راللتلرم ،إما مباش ة
(مثل ريدعار) أة اشكل غ مباش (أي مشتقل مو ريدعار).
 رلاسنتوى  :1مدخالت رلاوجودرت أة رلاطلواات لأل نل أة رإللتلرم رلتأل ال ستقد إلى ا اهات رلسوق رلالحوظل (رلادخالت
غ رلالحوظل)
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شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  11مارس 8112م
-1.

األدوات المالية (تتمة)

يوضح رلجدة رلتالأل رلق ال رلعادلل للاوجودرت ةرلاطلواات رلاال ل ااا فأل ذلك مستويا را فأل رلتسلسل رلر مأل للق ال رلعادلل .ال
تضاو معلومات رلق ال رلعادلل للاوجودرت ةرلاطلواات رلاال ل رلتأل ل يت م ادرا االق ال رلعادلل إذر ااها رلق ال رلدفت يل مقارال
للق ال رلعادلل ادرجل معقولل.
 11مارس 8112م
(غير مدقق)
الموجودات المالية
رلهم رلاديقل
مطلوبات مالية
سنننننننر ن ننالت اننقننك ن نننل
مصنننننننننن نننن ة ريجننننل
ةم راحات
 13ديساب 1037م
(مدمقل)
رلاوجودرت رلاال ل
رلهم رلاديقل
مطلواات مال ل
سننننننرن نالت انقنك نننل
مصننننننننن نننن ة ريجننننل
ةم راحات

المستوى االول

القيمة العادلة ( بالريال السعودي )
المستوى الثالث
المستوى الثاني

المجموع

51.38113.75

---

---

51.38113.75

131173.113172

---

---

131173.113172

18911101878

---

---

18911101878

3130313711183

---

---

3130313711183
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