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معلومات عن الشركة وأنشتطها الرئيسية

هننز ا الريردي لل جوهزمف ("ملمننز ا" " ،ملمننز ا ملم") ،ها هننز ا مسننقه ا بننعودوا مسننجلا فا ملزوقض ،بقل لكا
ملعزب ا ملسعودوا بقلسجا ملتجقري رئم  ،1010221531يملصقدر بتقروخ  26ج قدى ملثقاا 1427هنن (مل ومفج  22وول و
2006م) .وقع مل كتل ملزة سنا للمنز ا فا مل ققا ملصن قع ا ملثقا ا  ، 41270 . ،ملزوقض  ، 11521مل لكا ملعزب ا
ملسعودوا.
وت ثا امننقا ملمننز ا ملم يملمننز قف ملتقبعا (مل مننقر إل مم معق ً " بقل ج وعا") فا إاتقج يتصنن ع يتمننك ا يلنن قيا
مل مننننروالف ملذهب ا يمل جوهزمف يملحجقر ملكزو ا يأاقم ملذهل مل مننننرولا بقلحجقر ملكزو ا ب وجل ملقزمر ملورمري
رئم  ، /1354يملصننننقدر بتقروخ  21مبزوا 2008م مل ومفج  15رب ع ملثقاا 1429هننننننن ن  .ق تقوم ملمننننز ا بتوروع
مل ظقرمف ملمن سن ا يملسنقعقف يمإل سنسنومرمف يملئالم يملعقور يمل تجقف ملجلدوا يتصندوز مل منروالف ملذهب ا يبنبقةك
ملذهل يملفضا.
ت قرس ملمننز ا ع ل قتمق من لال فزيعمق مل تمننزة فا مختلف أاحقء مل لكا ملعزب ا ملسننعودوا ،يفا ملكووت يمن لال
هننز قتمق ملتقبعا فا مل لكا ملعزب ا ملسننعودوا يمإلمقرمف ملعزب ا مل تحدة يج موروا مصننز ملعزب ا يديلا ئقز ي بننلق ا
ع قن .تامي قفا هذه ملفزيع يملمز قف ملتقبعا تجقرة مل جوهزمف يملذهل يملفضا.
يت تلك ملمنننز ا ملم مق اسنننبته  ٪100مبقهنننزة من حصنننا رأس مل ق فا ا هنننز ا تقبعا بقبنننتث قء هنننز ا الريردي
لل جوهزمف هننز ا ذمف مسننويل ا محديدة " الريردي ئقز" .يتبلغ مل لك ا مل بقهننزة للمننز ا ملم فا هننز ا الريردي
لل جوهزمف هننز ا ذمف مسننويل ا محديدة اسننبا  ،٪49يمع ذلك ،ب ق ًء على مالتفق مل بزم مع مل سننقهم مل زهننح لمننز ا
الريردي لل جوهزمف هننز ا ذمف مسننويل ا محديدة ،ح ث أن ملمننز ا مخولا للحصننو على اسننبا أربقح تبلغ  ٪98من
مل قفع مإلئتصنقدوا لمنز ا الريردي لل جوهزمف هنز ا ذمف مسنويل ا محديدة .ملمنز ا ملققبضنا لل ج وعا ها " هنز ا
الريردي ملققبضا " هز ا ذمف مسويل ا محديدة يمقزهق فا مل لكا ملعزب ا ملسعودوا.
يتامي مل ج وعا أامقتمق من لال ملمز قف ملتقبعا مل وضحا ب قاقتمق

ق ولا:

أ)

شركة أورو إيجيبت ("أورو")
هننز ا أيري ،ها هننز ا مسننقه ا تابننسننت فا ج موروا مصننز ملعزب ا ب وجل ملسننجا ملتجقري رئم ، 7877
يملصقدر بتقروخ  27و قوز لعقم 2003م  ،يتت ثا ملامقا ملزة س ا للمز ا فا إاتقج يتجقرة ملذهل .

ب)

شركة الزوردي مصر للمجوهرات (" الزوردي مصر")
هننز ا الريردي مصننز لل جوهزمف ،ها هننز ا ذمف مسن ويل ا محديدة تابننسننت فا ج موروا مصننز ملعزب ا
ب وجل ملسننجا ملتجقري رئم  ، 14997يملصننقدر بتقروخ  8و قوز 2005م ،يتت ثا ملامننقا ملزة سنن ا لمننز ا
الريردي إوج بت لل جوهزمف فا إاتقج يتجقرة ملذهل.

جر)

شركة الزوردي دبي للمجوهرات ("الزوردي دبي")
هننز ا الريردي دبا لل جوهزمف ،ها هننز ا ذمف مسننويل ا محديدة تابننسننت بديلا مإلمقرمف ملعزب ا مل تحدة
(دبا) ب وجل ملسنجا ملتجقري رئم  ، 620369يملصنقدر بتقروخ  23دوسن بز 2008م ،يوت ثا مل منقا ملزة سنا
لمز ا الريردي دبا لل جوهزمف فا تجقرة م تجقف ملذهل.

د)

شركة الزوردي للمجوهرات ("الزوردي أبو ظبي")
الريردي أبو ظبا لل جوهزمف ،ها هنز ا ذمف مسنويل ا محديدة تابنسنت بديلا مإلمقرمف ملعزب ا مل تحدة (أبو
ظبا) ب وجل ملسننجا ملتجقري رئم  ،1060233يملصننقدر بتقروخ  1ووا ه 2004م ،يوت ثا مل مننقا ملزة سننا
لمز ا الريردي أبو ظبا لل جوهزمف فا تجقرة م تجقف ملذهل.
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معلومات عن الشركة والنشاطات (تت ا)

هر)

شركة الزوردي للمجوهرات ("الزوردي قطر")
هنز ا الريردي ئقز لل جوهزمف ،ها هنز ا ذمف مسنويل ا محديدة تابنسنت بديلا ئقز ب وجل ملسنجا ملتجقري
رئم  60716يملصقدر بتقروخ  21مقوو لعقم 2013م ،يوت ثا مل مقا ملزة سا لمز ا الريردي ئقز لل جوهزمف
فا تجقرة م تجقف ملذهل.

و)

شركة المجوهرات الماسية
هننز ا مل جوهزمف مل قبن ا ،ها هننز ا ذمف مسننويل ا محديدة ،تقبننسننت فا مل لكا ملعزب ا ملسننعودوا ب وجل
ملسننجا ملتجقري رئم  1010236734يملصننقدر بتقروخ  25رجل لعقم 1428هننننن ن (مل ومفج  8أيسننقل لعقم
2007م) ،يتت ثا ملامقا ملزة س ا للمز ا فا تجقرة م تجقف ملذهل يملفضا يمإلحجقر ملكزو ا.

ز)

شركة كيناز
هنز ا قر ،ها هنز ا ذمف مسنويل ا محديدة تقبنسنت فا مل لكا ملعزب ا ملسنعودوا ب وجل ملسجا ملتجقري رئم
 ،1010352574يملصننننقدر بتقروخ  21ذي ملقعدة لعقم 1433هننننننن ن (مل ومفج  6أ توبز لعقم 2012م ) يتت ثا
ملامقا ملزة س ا للمز ا فا تجقرة م تجقف ملذهل يملفضا يمإلحجقر ملكزو ا.

ح)

شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري م.د.م.س ״ الزوردي م.د.م.س ״
هننز ا الريردي م.د.م.س هننز ا ذمف مسننويل ا محديدة مسننجلا لدى مز ا دبا للسننلع مل تعددة بديلا مإلمقرمف
ملعزب ا مل تحدة ب وجل ملتزل ص ملتجقري رئم  108442 DMCCبتقروخ  26فبزموز 2015م يوت ثا مل منننقا
ملزة سا لمز ا الريردي م.د.م.س فا تجقرة مللولو يملحجقر ملكزو ا يمل جوهزمف يمل مروالف ملذهب ا.

ط)

الزوردي للمجوهرات ذ.م.م ("الزوردي عُمان")
الريردي ع قن ،ها هنننز ا ذمف مسنننويل ا محديدة مسنننجلا فا بنننلق ا ع قن ب وجل ملسنننجا ملتجقري رئم
1320525
بتقروخ  30مقوو لعقم 2018م يتت ثا ملامننقا ملزة سن ا للمننز ا فا تصن ع يتجقرة مل جوهزمف مل صن وعا من
ملحجقر ملكزو ا.

ي)

شركة ازدياد العربية التجارية (" إزدياد")
هز ا مردوقد ملعزب ا ملتجقروا (" إردوقد") ها هز ا ذمف مسويل ا محديدة مسجلا فا مل لكا ملعزب ا ملسعودوا
ب وجل ملسجا ملتجقري رئم  1010458294بتقروخ  25ذي ملحجا  1439نهن (مل ومفج  5ب بت بز لعقم 2018م)
يتت ثا ملامنقا ملزة سن ا للمنز ا فا تجقرة مل جوهزمف ،يملعقور ،ي م سنسنومرمف ملزجق ي مل سنقء ،يمل تجقف
ملجلدوا،ي إدمرة مالمت قرمف ي ملعالمقف ملتجقروا.

أسس اإلعداد
.2
بيان اإللتزام
1-2
تم إعدمد ملقومةم مل قل ا مليل ا مل وجاة مل وحدة يفقق ل ع قر مل حقببا ملديلا رئم " 34ملتقزوز مل قلا مليلا" مل عت د
فا مل لكا ملعزب ا ملسنعودوا من ئبا ملم ةا ملسنعودوا لل حقبنب ن ملققاوا ن يمل عقو ز يمإللندمرمف مللزى مل عت دة
من ملم ةا .يتقزأ ملقومةم مل قل ا مليل ا مل وجاة مل وحدة بقلتاممن مع ملقومةم مل قل ا مل وحدة مل دئقا ملل زة لل ج وعا
للس ا مل تم ا فا  31دوس بز 2019م ,يلم تتض ن هذه ملقومةم مل علومقف مل قلوبا ل ج وعا قملا من ملقومةم مل قل ا
مل عدة يفقق لل عقو زملديل ا للتقزوزمل قلا .يمع ذلك فقد مهنننت لت على إوضنننقحقف تفسنن زوا لمنننزح أحدمث يمعقمالف
جوهزوا لفمم ملتر زمف فا مل ز ا مل قلا لل ج وعا يأدمةمق م ذ ملقومةم مل قل ا مل وحدة مل دئقا ملل زة.
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أسس اإلعداد (تتمة)
بيان اإللتزام (تتمة)

ت ت مل ومفقا على ملقومةم مل قل ا مليل ا مل وجاة مل وحدة يإعت قدهق للفتزة مل تم ا فا  31مقرس 2020م لإللنندمر
من ئبا مجلل مإلدمرة بتقروخ  8ووا و 2020م.
إعداد القوائم المالية
2-2
تم إعدمد ملقومةم مل قل ا مليل ا مل وجاة مل وحدة يفقق ً ل بدأ ملتكلفا ملتقروخ ا بإبننننتث قء مخصننننص مكقفاة امقوا ملخدما
لل وظف ن يملذي تم تقندوزه من ئبنا لب ز إ تومري مسننننتقنا .يبعض مل وجودمف يمل قلوبقف مل نقل نا ملتا وتم ئ نقبننننمنق
بقلق ا ملعقدلا .يتم عزض ج ع ملق م بقلزوق ملسنننعودي يملذي وعتبزع لا ملعزض ملزة سننن ا للمنننز ا ملم ،ق يتم
تقزوبمق لئزب لاير بعودي مق عدم ربح ا ملسمم.
 3-2إستخدام التقديرات واإلفتراضات
ً
وتقلل إعدمد ملقومةم مل قل ا مليل ا مل وجاة مل وحدة يفقق لل عقو زملديل ا للتقزوزمل قلا مل عت دة فا مل لكا ملعزب ا ملسعودوا
مبتخدمم تقدوزمف يمفتزمضقف مع ا هقما توثزعلى مبقلغ مل وجودمف يمل قلوبقف ،مإلوزمدمف يمل صزيفقف .ياقدرمً مق
تتسقيى تلك ملتقدوزمف مل حقبب ا مع مل تقةج ملفعل ا.
إن ملحكقم ملمقما ملتا متخذتمق مإلدمرة فا تقب ج ملس قبقف مل حقبب ا لل ج وعا يمل صقدرملزة س ا لعدم مل ق ن بمان
ملتقدوزمف قات ها افسمق ملتا تم مإلفصقح ع مق فا ملقومةم مل قل ا ملس ووا مل وحدة ملل زة.
ئقمت مل ج وعا ب زمجعا مل صقدر ملزة س ا لعدم مل ق ن بمان ملتقدوزمف ملتا تم ملكمف ع مق فا ملب قاقف مل قل ا ملس ووا
مل وحدة ملل زة على للف ا جقةحا وف د  .19يتعتقد مإلدمرة أن ج ع مصقدر عدم مل ق ن بمان ملتقدوزمف تظا م قثلا
لتلك ملتا تم ملكمف ع مق فا ملقومةم مل قل ا مل وحدة ملس ووا .بتست ز مإلدمرة فا مزمئبا ملوضع يبت عكل أي تر زمف
مقلوبا فا فتزمف إعدمد ملتققروزمل ستقبل ا.
السياسات المحاسبية الهامة
.3
تتومفج ملس قبقف مل حقبب ا ملمقما مل ستخدما فا إعدمد ملقومةم مل قل ا مليل ا مل وجاة مل وحدة مع تلك مل تبعا فا إعدمد
ملقومةم مل قل ا مل وحدة ملس ووا لل ج وعا للس ا مل تم ا فا  31دوس بز 2019م .يلم تقبج مل ج وعا مبكزمً أي مع قر
أي تفس ز أي تعدوا آلز تم إلدمره لك ه ل ل فعقالً بعد.
.4

تطبيق المعايير الدولية للتقاريرالمالية الجديدة والمعدلة

المعايير الجديدة التي تم إصدارها و لم يتم تطبيقها كما في  1يناير 2020م
معتبقرم من  1و قوز  2020يئد
لم وتم إلدمر معقو ز جدودة  ،يمع ذلك  ،ه قك عدد من ملتعدوالف على مل عقو ز ملتا تسزي
ً
تم هزحه فا ملب قاقف مل قل ا ملس ووا مل وحدة لل ج وعا  ،يلكن ل ل لمق تاث ز مقدي على ملقومةم مل قل ا مليل ا مل وجاة
مل وحدة لل ج وعا.
.5

الذمم المدينة
 31مارس
2020م
(غير مدققة)
لاير سعودي
831,152,993
()25,661,137
805,491,856

ملذمم مل دو ا  -إج قلا
مخصص لسقةز مالةت قن مل توئعا
ملذمم مل دو ا  -لقفا
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 31دوس بز
2019م
(ي ز مدئقا)
لاير بعودي
684,580,488
()19,323,187
665,257,301
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الذمم المدينة (تتمة)

ت منا ملذمم مل دو ا من م ح ع الء مل ج وعا من تجقر ملج لا تسنم الف بقلجا لسندمد إلتاممقتمم ،ب ق فا ذلك إلتاممقتمم من
هننزمء ملذهل ،يتعد هذه مل ب عقف مآلجلا إبننتجقبا ل تقلبقف تعقما هننز قف ملذهل مع ع الةمق فا ئققع ملج لا ،يتعد هذه
مل عقملا متومفقا مع أحكقم ملمنزوعا مإلبنالم ا يفقق لزأي ملمنزوعا ملصنقدرعن مللج ا مالبنتمنقروا ملمنزع ا ل جلل ملرزف
ملسننننعودونا ،يفقنق ً ل نق ذهنل إل نه عندد من عل نقء ملمننننزوعنا مل تقندم ن يمل عنقلننننزون ابقنق ً ل نق تولننننلنت إل نه مل ج وعنا من
إجت قعقتمق معمم (و ظز إوضننننقح  .)14يتقتصننننز مل ج وعا فا تعقملمق بقلب ع مآلجا على مب عقف ملج لا فقط ،يال تتعقما
بقلجا فا مب عقف ملتجاةا.
رأس المال
.6
بلغ رأس مق مل ج وعا مل صزح به يمل دفوع ق فا  31مقرس 2020م  430،000،000لاير بعودي ( 31دوس بز
2019م 430،000،000 :لاير بعودي) ،مقسم إلى  43،000،000بمم ق فا  31مقرس 2020م ( 31دوس بز 2019م:
 43،000،000بمم) بق ا مب ا  10لاير بعودي للسمم ملومحد.
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تسهالت مرابحات طويلة األجل
 31مارس
2020م
لاير سعودي
94,000,000
()19,000,000
75,000,000

تسم الف مزمبحقف اوولا مآلجا
اقئصقً :ملجاء مل تدمي
ملجاء ي ز مل تدمي

 31دوس بز
2019م
لاير بعودي
94,000,000
()19,000,000
75,000,000

حصنلت ملمنز ا على تسنم الف ت ووا مزمبحا اوولا مالجا من إحدي ملب وك لت ووا مإلبنتحومذ على هنز ا مردوقد ملعزب ا
ملتجقروا .تبلغ مدة هذه ملتسننم الف  7ب ن ومف ب عد ملعقةد ملسننقةد ب ن ملب وك فا مل لكا ملعزب ا ملسننعودوا بقإلضننقفا إلى
معد متفج عل ه مع ملب ك علا أن وتم ملسدمد بائسقا اصف ب ووا.
.8

تسهيالت مرابحات قصيرة األجل
إيضاح

تسم الف ذهل (مزمبحا)
تسم الف اقدوا (تور )

1-8

1-8
2-8

 31مارس
2019م
(غير مدققة)
لاير سعودي
850,500,338
132,513,438
983,013,776

 31دوس بز
2018م
(مدئقا)
لاير بعودي
1,024,049,730
93,940,918
1,117,990,648

بلغ إج قلا تسنم الف هنزمء ملذهل لل ج وعا فا  31مقرس 2020م مق ئ ته  0.85مل قر لاير بنعودي مققراا
بنننننن  1.0مل قر لاير بننعودي فا  31دوسنن بز 2019م .إن ج ع متفقئ قف ملتسننم الف مل قل ا ملققة ا فا هننكا
متفقئ قف مزمبحا يتور لت ووا تورود ملذهل ملخقلص.
لدى مل ج وعا تسننم الف مزمبحا إبننالم ا للحصننو على ملذهل من ب وك مختلفا لمق فتزمف مبننتحقق تتزميح
ب ن هنمز يمحد إلى ثالثا أهنمز يلرزض ت ووا متقلبقف رأس مل ق ملعقما (2019م 1 :إلى  3أهمز) ب عدالف
ربح متفج عل مق .إن ج ع هذه ملتسم الف تتومفج مع أحكقم ملمزوعا مإلبالم ا ،يفقق لممقدمف ملمزوعا مل صدرة
من لجقن ملمنننزوعا ملدملل ا لتلك ملب وك ب ق فا ذلك تسنننم الف مل زمبحا (تور ) لت ووا هنننزمء ملذهل  ،ح ث
تمنتزي ملب وك بنلعًق ي ز ملذهل أي ملفضنا ثم تب عمق لل ج وعا على أبنقس مةت قاا .تب ع مل ج وعا ملبضنقةع إلى
ازف ثقلث  ،يوقوم ملب ك على ملفور بمزمء ملذهل بقبتخدمم عقةدمف مل ب عقف مل قدوا للسلعا.

2-8

ت ثنا تسننننم الف مزمبحنا إبننننالم نا اقندونا من ب وك مختلفنا برزض ت وونا متقلبنقف رأس مل نق ملعنقمنا فقط
يب عدالف ربح متفج عل مق يبفتزمف مبتحقق تتزميح من  1ملى  6همور.
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الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة للفترة
بلرنت ملا نقة مل ح لنا على مل ج وعنا للفتزة مل تم نا فا  31منقرس 2020م مبلغ  2,935,641لاير بننننعودي (2019م:
 3,442,201لاير بعودي).
ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات األجنبية التابعة للفترة
بلرت ضننزوبا ملدلا مل ح لا على ملمننز قف ملتقبعا للفتزة مل تم ا فا  31مقرس 2020م مبلغ  716,098لاير بننعودي
(2019م :مبلغ  2,248,589لاير بعودي).
تتعلج ضزوبا ملدلا بمز ا أيري إوج بت يهز ا الريردي لل جوهزمف ذ.م.م ("الريردي مصز") ح ث تم مبتحقق
ملضزوبا على أربقحم ق ملخقضعا للضزوبا مل قدرة ب سبا  .٪22.5هز ا الريردي لل جوهزمف ذ.م.م ("الريردي ئقز")
ي هز ا الريردي لل جوهزمف ذ.م.م ("الريردي ع قن") تم إبتحقق ملضزوبا علا أربقحمم ملخقضعا للضزوبا مل قدرة
ب سبا  ٪ 10ي ٪ 15على ملتوملا.
حالة الربط الزكوي
ئقمننت ملمنننز ا بتقننندوم إئننزمرمف ملا نننقة لج نننع ملسنن ومف حتنننى عنننقم 2019م يحصننلت علنننى هنننمقدمف ملا نننقة ذمف
ملصننلا .لننال هننمز مننقوو 2020م  ،تلقننت ملمننز ا ربننط ملا ننقة لعننقم 2018م مننع روننقدة فننا إلتننامم ملا ننقة بق ننا
 26.4مل ننون لاير بننعودي .يب وجننل لننومةح ملا ننقة ملسننعودوا  ،وحننج للمننز ا تقنندوم مبننتة قف ضنند هننذم ملتق نن م فننا
ووم نق مننن مبننتالم ملتق ن م يبننتقدم ملمننز ا مبننتة قفًق ضنند هننذم ملتق ن م لننال فتننزة ملس ن قح .تعتقنند مإلدمرة أن
يضننون ً 60
مل خصص ملحقلا مل تعلج بإلتامم ملا قة قفٍ لترق ا أي تعزض إللتامم إضقفا ئد و ما ات جا لمذم ملتق م.
فننا عننقم 2017م ،تلقننت مل ج وعننا ربننوا رکووننا للس ن ومف مننن 2005م إلنن ی 2014م مننع ملتاممننقف رکووننا إضننقف ا
ب ننق وقننقرب  10.6مل ننون لاير بننعودي يئنند ئنندمت مل ج وعننا إعتننزمض علننى هننذه ملزبننوا  .فننا يئننت الحننج بعنند
مل قئمننا مننع بننلقا ملا ننقة  ،تننم تخفنن ض ملتق نن م إلننى  6.0مالونن ن لاير بننعودي يملتننا تننم مالتفننق عل مننق يتسننووتمق
مننن ئبننا ملمننز ا لننال عننقم 2019م .ب ننق ًء علننى ذلننك  ،ال توجنند مققلبننقف أي تق ننقف بمننان ملا ننقة مسننتحقا علننى
ملمننز ا حتننى عننقم 2014م .ال تننام ملس ن ومف مننن 2015م إلننى 2017م ئ نند مل زمجعننا مننن ئبننا ملم ةننا ملعقمننا للا ننقة
ي ملدلا.
حالة تقييم ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة األجنبية
تم إعفقء هز ا أيري موج بت مل سجلا فا ج موروا مصز ملعزب ا من ضزوبا ملدلا حتى  31دوس بز 2014م يفقق للققاون مل صزي
رئم  8لس ا 1997م .حصلت هز ا ميري موج بت على مئزمرمف ضزوب ا يبددف مقلوبقتمق ملضزوب ا على أامقتمق ملر ز معفقة حتى
عقم 2014م .ئقمت هز ا ميري موج بت بسدمد ج ع ملضزمةل مل ستحقا على أامقتمق ي ز مل عفقة حتى تقروخه.

تم إعفقء هز ا الريردي مصز مل سجلا فا ج موروا مصز ملعزب ا من ضزوبا ملدلا على اتقةج أع قلمق ملتجقروا
يملص قع ا ل دة  10ب ومف ت تما فا  31دوس بز 2018م.
ئدمت هز ا الريردي لل جوهزمف ذ.م.م ("الريردي ع قن") ،مل سجلا فا بلق ا ع قن  ،أي إئزمر ضزوبا للس ا مل تم ا
فا  31دوس بز 2019م يلم وتم مالاتمقء من مإلئزمر ملضزوبا للمز ا حتى مآلن.
ئدمت هز ا الريردي لل جوهزمف هز ا ذمف مسويل ا محديدة ("الريردي ئقز") ،مل سجلا فا ديلا ئقز ،إئزمرمهق
ملضزوبا لعقم 2019م يئد تم مالاتمقء من ملزبواقف ملضزوب ا للمز ا حتى عقم 2015م.
هز ا الريردي لل جوهزمف هز ا ذمف مسويل ا محديدة ("الريردي دبا") يهز ا الريردي لل جوهزمف ذمف مسويل ا
محديدة ("الريردي أبو ظبا") ،الريردي جزيب جولد ماد جوالري م.د.م.س "الريردي م.د.م.س" مل سجلون فا ديلا
مإلمقرمف ملعزب ا مل تحدة ،وع لون فا بلد معفا من ملضزمةل ،لذلك لم وتم تقدوم أي إئزمرمف ضزوب ا.
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(خسائر)  /أرباح السهم – األساسية والمخفضة

(خسارة)  /ربحية السهم االساسية والمخفضة
لقفا (لسقرة)  /ملزبح للفتزة ملعقةدة ل سقه ا ملمز ا ملم
(بقلزوق ملسعودي)
مل توبط مل زجح لعدد ملبمم ملعقدوا لال ملفتزة
(لسقرة)  /ربح ملبمم ملبقب ا يمل خفضا (بقلزوق
ملسعودي)

 31مارس 2020م
(غير مدققة)
لاير سعودي

 31مقرس 2019م
(ي ز مدئقا)
لاير بعودي

()1,611,768

11,961,028

43,000,000

43.000.000

()0.04

0.28

ال ووجد تاث ز مخفض على ربح ا ملسمم فا مل ج وعا ح ث أاه ال ووجد لدى مل ج وعا أبمم عقدوا محت لا ئقبلا للتحووا
ق فا  31مقرس 2020م ي  31مقرس 2019م .
.11

معامالت وأرصدة أطراف ذات العالقة

ملازمف ذمف ملعالئا هم مل سقه ن ،أعضقء مجلل مإلدمرة ،مإلدمرة ملعل ق لل ج وعا ،يملمز قف ملتا وكواون ف مق مل الك
ملزة س ن .ت ت مل ومفقا على هزيا مل عقمالف مع ملازمف ذمف ملعالئا من ئبا إدمرة مل ج وعا .تدلا مل عقمالف مع
ملازمف ذمف ملعالئا فا ملس ق مإلعت قدي لع ق مل ج وعا .يمن مل توئع أن وتم تسدود هذه ملرلدة فا ملس ق مإلعت قدي
لألع ق .هزيا يب قبقف ملتسع ز لمذه مل عقمالف تتم يفقق لمزيا ملتعقما ملعقد مع ملر ز.
إن مل عقمالف مع ملازمف ذمف ملعالئا لال ملفتزة يملرلدة
طبيعة
المعاملة

مكننقفننعف أعضننننننقء مجلل
مالدمرة يموظفا مإلدمرة ملعل ق
مإلدمرة

مكقفاة
ربننننننوم
إبتمقروا

ق فا امقوا ملفتزة  /ملس ا ها

ق ولا:
األرصدة

قيمة التحويالت

 31دوس بز
2019م
(مدئقا)
لاير بعودي

 31مارس
2020م
(غير مدققة)
لاير سعودي

 31مقرس
2019م
(ي ز مدئقا)
لاير بعودي

 31مارس
2020م
(غير مدققة)
لاير سعودي

2,156,792

2,322,058

377,000

368,000

125,625

125.625

125,625

125,625

2,282,417

2,447,683

502,625

493,625

القطاعات التشغيلية
.12
ت قسم مل ج وعا إلى ئققعقف ملع ق ملتقل ا يها هز قف ملج لا يملتجاةا .تتم مزمئبا ئققعقف ملتمر ا هذه من ئبا لقاع
ملقزمر ملزة سا لل ج وعا .وتم مبتبعقد قفا مإلوزمدمف يملرلدة مللزى دملا مل ج وعا ع د ملتوح د .يف ق ولا تفقل ا
مإلوزمدمف ملقققع ا:
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2020م (غير مدققة)
مإلوزمدمف – ذهل
 تمر ل اإج قلا ملزبح
م تلكقف يمعدمف
إج قلا مل وجودمف
إج قلا مل قلوبقف

بالجملة
لاير سعودي
519,343,781
67,639,407
47,676,150
67,102,691
1,768,448,730
()1,515,270,685
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بالتجزئة
لاير سعودي
46,709,855
22,891,977
20,057,739
372,103,808
()207,291,315

المجموع
لاير سعودي
519,343,781
114,349,262
70,568,127
87,160,430
2,140,552,538
()1,722,562,000

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
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القطاعات التشغيلية (تتمة)

ملننثننالثننا أهنننننمننز مل ن ن ننتننم ن ننا فننا
 31مقرس 2019م (ي ز مدئقا)
مإلوزمدمف – ذهل
 تمر ل اإج قلا ملزبح
م تلكقف يمعدمف
إج قلا مل وجودمف
إج قلا مل قلوبقف

.13

بقلج لا
لاير بعودي
520,512,783
93,422,226
69,170,937
63,653,554
1,605,290,821
()1,370,526,845

بقلتجاةا
لاير بعودي
59,594,614
26,799,829
27,023,001
432,853,806
()226,836,880

مل ج وع
لاير بعودي
520,512,783
153,016,840
95,970,766
90,676,555
2,038,144,627
()1,597,363,725

األدوات المالية

قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة
وتم تج ع مل وجودمف يمل قلوبقف مل ققبا بقلق ا ملعقدلا فا ئقة ا مل ز ا مل قلا مليل ا مل وجاة مل وحدة إلى ثالثا مستووقف
من ملتسلسا ملمزما للق ا ملعقدلا .وتم تحدود هذم ملتج ع ب ق ًء على أداى مستوى من مل دلالف ملمقما مل ستخدما فا ئ قس
ملق ا ملعقدلا ق ولا:
•
•
•

مل ستوى  :1ملبعقر مل درجا (ي ز مل عدلا) فا ملبوم مل مقا لل وجودمف يمل قلوبقف مل قثلا.
مل ستوى  :2مدلالف ي ز ملبعقر مل درجا مل تض ا فا مل ستوى  1يملتا و كن مالحظتمق لأللا أي ماللتامم ،إمق
مبقهزة (مثا ملبعقر) أي بمكا ي ز مبقهز (أي ممتقا من ملبعقر).
مل سنننتوى  :3مدلالف مل وجودمف أي مل قلوبقف لأللنننا أي مإللتامم ملتا ال تسنننت د إلى ب قاقف ملسنننو مل لحوظا
(مل دلالف ي ز مل لحوظا)

ووضح ملجدي ملتقلا ملق ا ملعقدلا لل وجودمف يمل قلوبقف مل قل ا ب ق فا ذلك مستووقتمق فا ملتسلسا ملمزما للق ا ملعقدلا.
ال تتض ن معلومقف ملق ا ملعقدلا لل وجودمف يمل قلوبقف مل قل ا ملتا لم وتم ئ قبمق بقلق ا ملعقدلا إذم قات ملق ا ملدفتزوا
مققربا للق ا ملعقدلا بدرجا معقولا.
 31مارس 2020م
(غير مدققة)

القيمة العادلة ( بالريال السعودي )
المستوى االول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

المجموع

الموجودات المالية
ملذمم مل دو ا

684,749,822

-

-

684,749,822

مطلوبات مالية
ذمم دمة ا للذهل
تسننننمن نالف منزمبنحننقف
ئص زة ملجا

443,226,394

-

-

443,226,394

850,500,338

-

-

850,500,338

 31دوس بز 2019م
(مدئقا)
مل وجودمف مل قل ا
ملذمم مل دو ا

558,640,395

-

-

558,640,395

مقلوبقف مقل ا
ذمم دمة ا للذهل
تسننننمن نالف منزمبنحننقف
ئص زة ملجا

193,896,938

-

-

193,896,938

1,024,049,730

-

-

1,024,049,730
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التوافق مع أحكام الشريعة االسالمية

تعت نند مل ج وعننا فننا ب قبننقتمق ل ب عننقف ملننذهل بقلج لننا علننا ب ننع مل جننوهزمف ملذهب ننا علننى أبننقس مةت ننقاا مققبننا
ملننذهل أي ملننذهل مل سننحو ملننذي وسننقيي يراننه بقإلضننقفا إلننى ربننوم إضننقف ا لقلننا بقلص ن قعا ملف ننا  ،ب ننق ًء علننى
رأي ملمننزوعا ملننذي وسنن ح بب ننع مل جننوهزمف ملذهب ننا علننى أبننقس مةت ننقاا .يهننذه يجمننا اظننز مج وعننا مننن عل ننقء
أوض نق عننددًم مننن ملعل ننقء مل عقلننزون  ،ب ن مم
ملفقننه مإلبننالما  ،م ن مم مإلمننقم مبننن ت ننا يتل ننذه مبننن ملق ن م  ،ملننذي وضننم
ً
عننندد منننن أعضنننقء ملم ةنننا ملمنننزع ا لل حقبنننبا يه ةنننا ملزئقبنننا مل قل نننا لل وبسنننقف مل قل نننا مإلبنننالم ا (،)AAOIFI
يإلنندمر ملفتننوى ملمننزع ا مننن ئبننا ملم ةننا مالبتمننقروا ملمننزع ا ل جلننل ملرننزف ملسننعودوا .ب ننق ًء علننى الننل مننن
مللج ننا ملوا ننا لل عننقدن ملث ننا يملحجننقر ملكزو ننا ف ننق وتعلننج بب ننع تجننقر ملننذهل يمل صنن ع ن لل جننوهزمف ملذهب ننا
 ،ح ننث ونن ص مبننت تقجمم علننى جننومر ب ننع مةت ننقن ملننذهل يملفضننا بنن ن تجننقر ملتجاةننا يتجننقر ملج لننا يمل صنن ع ن ،
مع مزمعقة مإلرهقدمف ملتقل ا:
•
•
•

وض ن جومر ل قعا ملحلا ملذهب ا.
وض ن أن ملالزفا مل لفقا لمق ئ ا ب زة يل ست يققء ي ز يمئعا لحكقم ملزبق .ي
وض ن أن ملذهل مل ص وع من ملالزفا مقلوب للمزمء يحده يل ل ملذهل ملخقلص فقط.

ً
لزئننق اللتننامم
هننذه يمحنندة مننن مالبننت تقجقف مل مننزيعا بمننان ملتعقمننا فننا تجننقرة مل جننوهزمف ملذهب ننا يال تعتبننز
مل ج وعا بقومعد ملمزوعا يال توثز على تص ف ملمزوعا لامقا مل ج وعا.
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األحداث الهامة

تنننم تا ننند يجنننود ف نننزيس تنننقجا جدوننند ( )COVID-19فنننا أيمةنننا عنننقم 2020م يماتمنننز عبنننز م نننقاج جرزمف نننا
متعننددة ،م ننق تسننبل فننا مضننقزمبقف فننا ملامننقا ملتجقروننا يمل مننقا مالئتصننقدي .مبننتجقبا الاتمننقر COVID-19
يمننق و ننتج ع ننه مننن مضننقزمبقف فننا ملامننقا مالجت قع ننا يمالئتصننقدوا  ،ئقمننت إدمرة مل ج وعننا بتعبةننا فزوننج إدمرة
ملرمننقف لتق نن م ملتنناث ز مل حت ننا علننى أع قلمننق فننا مل لكننا ملعزب ننا ملسننعودوا يمل ننقاج ملجرزمف ننا مللننزى ح ننث
تقننوم مل ج وعننا ب قربننا مامننقتمق .ننق متخننذف مإلدمرة بلسننلا مننن مإلجننزمءمف ملوئقة ننا لضنن قن لننحا يبننالما
موظف مق يع الةمق يمجت عمق مليبع ي ذلك لض قن مبت زمروا ع ل قتمق.
اظننزم لن منندى يمنندة هننذه ملتنناث زمف ال تننام ي ننز مو نندة يتعت نند علننى ملتقننورمف مل سننتقبل ا ملتننا ال و كننن ملت بننو
ً
بمننق بدئننا فننا هننذم ملوئننت ،بتوملننا مإلدمرة يمجلننل مإلدمرة مزمئبننا مل خننقاز مل حت لننا حننو تورونند مل ننومد يملقننوى
ملعقملنننا يمسنننتووقف مل خننناين يملحننند ملدانننى إلاققنننقع مزمفنننج مإلاتنننقج فنننا ج نننع مل نننقاج ملجرزمف نننا  ،يبقلتنننقلا
تحدوث ألحقب مل صلحا لالاحزمفقف مل قدوا  ،يفقًق لل تقلبقف ملت ظ ا مل حل ا.
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