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معلومات عن الشركة والنشاطات

شركة الزوردي للمجوهرات ("الشركة") ،هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض ،بالمملكة العربية
السااااااعوديااة بااالسااااااجاال التجاااري رقم  ،1010221531والصااااااااادر بتاااري  26جمااادى الثاااني 1427هـ
(الموافق  22يوليو 2006م).
يتمثل نشااااط الشاااركة األم والشاااركات التابعة (المشاااار إليهم معا ً " بالمجموعة") في إنتاج وتصااانيع وتشاااكيل
وصاااااياغة المشااااايوالت الذهبية والمجوهرات واألحجار الكريمة وأطقم الذهب المشااااايولة باألحجار الكريمة
بموجب القرار الوزاري رقم /1354ص ،والصاااادر بتاري  15ربيع الثاني 1429هـااااااااا (الموافق  21أبريل
2008م) .كما تقوم الشااااركة بتوزيع النظارات الشاااامسااااية والساااااعات واإلكسااااسااااوارات واألقالم والعطور
والمنتجات الجلدية وتصدير المشيوالت الذهبية وسبائك الذهب والفضة.
تمارس الشركة عملياتها من خالل فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية ،وفي الكويت
ومن خالل شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية
ودولة قطر .تزاول كافة هذه الفروع والشركات التابعة تجارة المجوهرات والذهب والفضة.
وتمتلك الشاااركة األم ما نسااابته  ٪100مباشااارة من حصاااة رأس المال في كل شاااركة تابعة باساااتثناء شاااركة
الزوردي للمجوهرات شااركة ذات مسااؤولية محدودة " الزوردي قطر" .وتبلغ الملكية المباشاارة للشااركة األم
في شركة الزوردي للمجوهرات شركة ذات مسؤولية محدودة نسبة  ،٪49ومع ذلك ،بنا ًء على االتفاق المبرم
مع المساااهم المرشااح لشااركة الزوردي للمجوهرات شااركة ذات مسااؤولية محدودة ،حيث أن الشااركة مخولة
للحصااااول على نساااابة أرباح تبلغ  ٪98من المنافع اإلقتصااااادية لشااااركة الزوردي للمجوهرات شااااركة ذات
مسؤولية محدودة .الشركة القابضة للمجموعة هي " شركة الزوردي القابضة " شركة ذات مسؤولية محدودة
ومقرها في المملكة العربية السعودية.
وتزاول المجموعة أنشطتها من خالل الشركات التابعة الموضحة بياناتها كما يلي:
أ)

شركة أورو إيجيبق ("أورو")
شااركة أورو ،هي شااركة مساااهمة تأسااساات في جمهورية مصاار العربية بموجب السااجل التجاري رقم
 ، 7877والصاااااادر بتاري  27يناير لعام 2003م  ،وتتمثل األنشاااااطة الرئيساااااية للشاااااركة في إنتاج
وتجارة الذهب .

ب)

شركة الزوردي للمجوهرات (" الزوردي مصر")
شركة الزوردي م صر للمجوهرات ،هي شركة ذات م سؤولية محدودة تأ س ست في جمهورية م صر
العربية بموجب السااجل التجاري رقم  ، 14997والصااادر بتاري  8يناير 2005م ،وتتمثل األنشااطة
الرئيسية لشركة الزوردي إيجيبت للمجوهرات في إنتاج وتجارة الذهب.

جـ)

شركة الزوردي دبي للمجوهرات ("الزوردي دبي")
شركة الزوردي دبي للمجوهرات ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بدولة اإلمارات العربية
المتحدة (دبي) بموجب السااااااجل التجاري رقم  ، 620369والصاااااااادر بتاري  10نوفمبر 2008م،
ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة الزوردي دبي للمجوهرات في تجارة منتجات الذهب.

د)

شركة الزوردي للمجوهرات ("الزوردي أبو ظبي")
الزوردي أبو ظبي للمجوهرات ،هي شااركة ذات مسااؤولية محدودة تأسااساات بدولة اإلمارات العربية
المتحدة (أبو ظبي) بموجب ال سجل التجاري رقم  ،1060233وال صادر بتاري  19أكتوبر 2003م،
ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة الزوردي أبو ظبي للمجوهرات في تجارة منتجات الذهب.
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معلومات عن الشركة والنشاطات (تتمة)

هـ)

شركة الزوردي للمجوهرات ("الزوردي قطر")
شاااركة الزوردي قطر للمجوهرات ،هي شاااركة ذات مساااؤولية محدودة تأساااسااات بدولة قطر بموجب
السااااجل التجاري رقم  60716والصااااادر بتاري  21مايو لعام 2013م ،ويتمثل النشاااااط الرئيسااااي
لشركة الزوردي قطر للمجوهرات في تجارة منتجات الذهب.

و)

شركة المجوهرات الماسية
شركة المجوهرات الماسية ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تاسست في المملكة العربية السعودية
بموجب السجل التجاري رقم  1010236734والصادر بتاري  25رجب لعام 1428هـااا(الموافق 8
أغسااطس لعام 2007م) ،وتتمثل األنشااطة الرئيسااية للشااركة في تجارة النظارات الشاامسااية ومنتجات
الفضة.

ز)

شركة كيناز
شركة كيناز ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة تاسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل
التجاري رقم  ،1010352574والصادر بتاري  21ذو القعدة لعام 1433هـاا(الموافق  6أكتوبر لعام
2012م ) وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تجارة الساعات والعطور.

ح)

شركة الزوردي جروب فور جولد أند جوالري م.د.م.س ״ الزوردي م.د.م.س ״
شركة الزوردي م.د.م.س شركة ذات م سؤولية محدودة م سجلة لدى مركز دبي لل سلع المتعددة بدولة
اإلمارات العرب ية المت حدة بموجب الترخيص الت جاري رقم  108442 DMCCب تاري  26فبراير
 2015م ويتمثل النشاااااااط الرئيسااااااي لشااااااركة الزوردي م.د.م.س في تجارة اللؤلؤ واألحجار الكريمة
والمجوهرات والمشيوالت الذهبية.

بيان اإللتزام
-2
ً
تشمل القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  ،كال من قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة ،وقائمة
الربح أو الخسارة األولية الموجزة الموحدة  ،وقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة الموحدة ،وقائمة التييرات
في حقوق المساهمين األولية الموجزة الموحدة  ،وقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة الموحدة،
واإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  ،تم إعداد تلك القوائم المالية األولية الموجزة
الموحدة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  " 34التقارير المالية المرحلية " المعتمدة في المملكة العربية
السعودية .هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة هي أول قوائم مالية أولية موجزة للمجموعة تم إعدادها
وفق المعاييرالدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .واعتمدت المجموعة التحول للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية بتاري  1يناير لعام 2016م .تتضمن متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1
"تطبيق المعايير الدولية ألول مرة" والتى تم تطبيقها في إعداد تلك القوائم المالية .إشارة إلى إيضاح رقم 18
والذي يبين أثر إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على تلك القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
للشركة .وال تشتمل تلك القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة على كافة البيانات والمعلومات المطلوبة
لمجموعة كاملة من القوائم المالية السنوية.
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بيان اإللتزام

أصاادرت هيئة السااوق المالية "الهيئة" قرار مجلس المفوضااين بتاري  16أكتوبر 2016م الموافق  15محرم
1438هـااا الذي يلزم الجهات المدرجة بتطبيق نموذج التكلفة عند قياس أصول الممتلكات والمصانع والمعدات
والعقارات االسااتثمارية واألصااول غير الملموسااة عند تنبي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لفترة مدتها
ثالث سنوات تبدأ من تاري تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،مع االستمرار في التقيد باشتراطات
اإلفصاااااح عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السااااعودية والتي تتطلب أو
تحث على اإلفصااااااااح عن القيمة العادلة ضاااااامن بند الملحوظات إلى القوائم المالية .وقد التزمت الشااااااركة
باالشتراطات الواردة في هذه القوائم المالية.
تمت الموافقة واإلعتماد للقوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في  30ساااااابتمبر لعام 2017م
لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة بتاري  12صفر1439ه الموافق  1نوفمبر2017م.
-3

أسس اإلعداد

أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للشركة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية كما هو موضح في السياسات
المحاسبية ذات الصله وأسس القياس الملخصة أدناه بإستثناء مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين والذي
تم تقدير قيمته من قبل خبير إكتواري مستقل.
وتستند التكلفة التاريخية عموما ً على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل الحصول على السلع والخدمات.
أسس توحيد القوائم المالية
إن القوائم المالية التابعة للمجموعة توحد كالً من القوائم المالية للشركة االم والقوائم المالية لجميع الشركات
التابعة لها في تاري التقرير .وتنتهي السنة المالية لجميع الشركات التابعة في  31ديسمبر.
يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة من التاري الذي تحصل فيه المجموعة على كامل السيطرة على تلك
الشركة التابعة وحتى إنقضاء تلك السيطرة .يتم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس القوائم المالية الفردية
للشركة والقوائم المالية للشركات التابعة.
يتم إستبعاد كافة المعامالت واألرصدة بين شركات المجموعة عند إجراء توحيد القوائم المالية ،بما في ذلك
األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة .حيث يتم إستبعاد الخسائر غير
المحققة الناتجة من بيع األصول عند عملية التوحيد ،ويتم إختبار األصول أيضا ً إلنخفاض القيمة من منظور
المجموعة .يتم تعديل المبالغ المثبتة في القوائم المالية للشركات التابعة إذا تطلب االمر وذلك للتأكد من مدى
المالئمة مع السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل المجموعة.
قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل للشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة يتم إثباتها
من التاري الفعلي للشراء أو من التاري الفعلي لإلستبعاد حسب ما هو مطبق.
تقوم المجموعة بتوزيع إجمالي الدخل أو الخسائر الشاملة للشركات التابعة بين مالكي الشركة االم والحصص
غير المسيطر عليها على أساس حصص ملكية كل منها إذا كانت مادية.
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أسس اإلعداد (تتمة)

تجميع األعمال
تقوم المجموعة بتطبيق طريقة اإلستحواذ في المحاسبة عن عملية تجميع األعمال ،يتم إحتساب المبلغ المالي
المحول من قبل المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة من تاري اإلستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات
المحولة ،والمطلوبات المفترضة ،وحصص رأس المال الصادرة عن المجموعة والتي تشمل القيمة العادلة ألي
أصل أو إلتزام قد ينشأ عن الترتيبات المالية المحتملة ،ويتم إحتساب تكاليف اإلستحواذ عند تكبدها.
يتم قياس الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة بالقيمة العادلة في تاري اإلستحواذ.
عملة العرض والنشاط
يتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر عملة العرض والنشاط للشركة
االم.
العمليات الخارجية
في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة ،يتم ترجمة جميع الموجودات والمطلوبات ومعامالت
شركات المجموعة التي تمت بالعمالت األجنبية وبيير الريال السعودي إلى الريال السعودي عند إجراء التوحيد
بينما تبقي عملة العرض للشركات ضمن المجموعة بدون تييير خالل فترة التقرير.
عند إجراء التوحيد ،يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات إلى الريال السعودي باستخدام سعر صرف العمالت
األجنبية في تاري اعداد التقارير المالية (سااعر االقفال في نهاية الفترة) ،التسااويات المرتبطة بالشااهرة والقيمة
العادلة والتي تنشاااااأ عند الشاااااراء والحيازة لشاااااركة أجنبية يتم التعامل معها على كونها موجودات ومطلوبات
للشاااااركة األجنبية ويتم ترجمتها إلى الريال الساااااعودي بساااااعر اإلقفال في نهاية الفترة ،ويتم ترجمة اإليرادات
والمصااااريف بالريال الساااعودي بمتوساااع ساااعر الصااارف للعمالت األجنبية خالل فترة التقرير ،ويتم تحميل
فروقات الناتجة عن الترجمة وتسااجيلها في قائمة الدخل الشااامل ،ويتم إثباتها في احتياطي ترجمة العمالت في
حقوق الملكية .
عند إستبعاد العمليات الخارجية ،يتم إثبات فروقات ترجمة العملة المتراكمة ذات الصلة في حقوق المساهمين،
ويتم تبويبها بقائمة األرباح أو الخسائر ويتم اإلعتراف بها كجزء من الربح أو الخسارة من االستبعاد.
التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
-4
ً
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المطبقة في
المملكة العربية السعودية استخدام بعض التقديرات واالفتراضات الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات
والمطلوبات المبلغ عنها واإلفصاح عن الموجودات واإللتزامات المحتملة بتاري التقرير والمبالغ المثبتة
لإليرادات والمصروفات خالل فترة التقرير .يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باالستناد إلى الخبرة
السابقة وعوامل أخرى ،بما في ذلك توقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الحالية.
تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل .ونادرا ما تتساوى التقديرات المحاسبية الناتجة عن
ذلك مع النتائج الفعلية.
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الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصااام اإلساااتهالكات المتراكمة والخساااائر المتراكمة إلنخفاض القيمة.
وتشمل التكلفة أي مصاريف تُحمل مباشرة لجلب األصول للموقع والظروف التي تمكنها من التشييل بالطريقة
المتوقعة من إدارة المجموعة.
يتم إحتساب اإلستهالك بطرح القيمة المتبقية لألصل من الكلفة األصلية على مدى العمر اإلنتاجي المقدر وذلك
بإساااتعمال طريقة القساااع الثابت ،ويتم مراجعة العمر اإلنتاجي ،والقيمة المتبقية وطريقة اإلساااتهالك في نهاية
فترة التقرير السنوية مع مراعاة تأثير أي تيييرات في التقديرات المحتسبة على أساس مستقبلي.
يتم إحتساب استهالك التحسينات على المأجور على أساس القسع الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات
أو مدة عقد اإليجار ،أيهما أقصر.
تعتبر مصااااريف اإلصاااالح والصااايانة مصاااروفا ً إيراديا ً ضااامن قائمة األرباح أو الخساااائر المرحلية الموجزة
الموحدة عند تكبدها ،أما مصاريف التحسينات التي تزيد من العمر اإلنتاجي لألصل يتم رسملتها.
يتم رسااملة تكلفة اسااتبدال جزء من الممتلكات والمعدات ضاامن القيمة الدفترية إذا كان من المحتمل أن المنافع
االقتصادية المستقبلية في هذا البند سوف تتدفق للمجموعة ،ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق به.
يتم التوقف عن إثبات بند من الممتلكات والمعدات عند االسااااااتبعاد او عندما ال تكون هنالك منافع إقتصااااااادية
م ستقبلية يتوقع ان تن شأ من اال ستخدام الم ستمر لأل صل ،األرباح او الخ سائر التي قد تن شأ عن بيع أو إ ستبعاد
بند الممتلكات والمعدات ،يتم قياسااها بالفرق بين صااافي المتحصااالت المسااتبعدة والقيمة الدفترية لألصاال ويتم
إثباتها في قائمة األرباح أو الخسائر األولية الموجزة الموحدة.
تطبق المجموعة معدالت اإلستهالك السنوية وفقا لألعمار االنتاجية التالية للممتلكات والمعدات:
تصنيف الموجودات
مباني
آالت ومعدات
أثاث ومفروشات
سيارات
معدات مكتبية
عاااادد وأدوات ومااااوجااااودات
أخرى
تحسينات على المأجور

العمر اإلنتاجي بالسنوات
50
10
7-6
4
7
7-4
مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي أيهما أقصر
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المشاريع تحق التنفيذ
يتم إظهار المشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا ً خسائراالنخفاض في القيمة .يتم تسجيل جميع النفقات المتكبدة
أثناء فترة التركيب واإلنشاء ،ويتم تحميلها إلى بند المشاريع تحت التنفيذ ،ثم تحول تكلفة المشاريع تحت التنفيذ
إلى الفئة المناسبة من بند الممتلكات والمعدات عندما تكون جاهزة لالستخدام .وتشمل تكلفة المشاريع تحت
التنفيذ تكاليف الشراء والتكاليف التي تعزى بشكل مباشر وغير مباشر إلى جلب المشاريع تحت التنفيذ لليرض
او االستخدام المقصود منه.
األصول غير الملموسة
يتم االعتراف باألصل غير الملموس بالتكلفة التي تساوي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع وقت االستحواذ على
األصل.
تطبق المجموعة معدالت اإلطفاء السنوية وفقا لألعمار االنتاجية المقدرة التالية لالصول اليير ملموسة:
تصنيف الموجودات
تراخيص إمتياز
برامج حاسب آلي

العمر اإلنتاجي بالسنوات
5
2

يتم التوقف عن إثبات بند في األصول غير الملموسة عند االستبعاد أو عندما ال يوجد منافع مستقبلية يتوقع أن
تنشأ من اإلستخدام .األرباح أو الخسائر التي قد تنشأ عن التوقف عن اإلعتراف باالصل غير الملموس يتم
قياسها بالفرق بين صافي المتحصالت المستبعدة والقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة األرباح أو
الخسائر األولية الموجزة الموحدة.
الذمم المدينة
يتم إظهار الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي أو كمية الذهب بعد خصم مخصص المبالغ اليير قابلة للتحصيل.
عندما يتم تسوية الذمم المدينة التي تم تحصيلها نقدا أو بالذهب ،يتم تقدير الديون المشكوك في تحصيلها عندما
يصبح تحصيل المبلغ المتبقي غير ممكن .يتم شطب الديون المعدومة عندما تعتبر الذمم المدينة ذات الصلة غير
قابلة للتحصيل.
يتم إعادة قياس الذمم المدينة التي سيتم تسويتها بالذهب في كل فترة تقرير ويتم إثبات أي فرق في القيمة الدفترية
في قائمة األرباح أو الخسائر األولية الموجزة الموحدة.
المخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صااااااافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ،تمثل القيمة القابلة للتحقق السااااااعر البيعي
المقدر للمخزون بعد خصااااام كافة التكاليف المقدرة لإلتمام والبيع ،ويتم تحديد تكاليف البنود االخرى للمخزون
كما يلي:
•
•
•

المواد الخام والمساااتهلكات وغيرها من مواد التصااانيع يتم تحديدها طبقا ً لتكلفة الشاااراء باساااتخدام طريقه
الوارد أوالً يصرف أوالً.
البضاعة قيد التصنيع والبضاعة الجاهزة يتم تحديدها بتكلفة المواد المباشرة ،باإلضافة إلى أجور العمالة
والمصاريف غير المباشرة طبقا ً إلى معدل النشاط العادي.
البضاعة المعاد بيعها يتم تحديدها طبقا ً ألسس محددة.
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النقد وما في حكمه
يتشكل النقد وما في حكمه من بنود يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية
للتيير في القيمة .يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة من النقد بالصندوق
واالرصدة لدى البنوك ويتم تسجيلها مبدئيا ً والحقا ً بالقيمة العادلة.
وألغراض قائمة التدفقات النقدية :يتشكل النقد وما في حكمه من النقد بالصندوق ومن األرصدة النقدية المحتفظ
بها لدى البنوك ولها تاري استحقاق يبلغ  90يوما أو أقل ،وهي متاحة لالستخدام من قبل المجموعة ما لم ينص
على خالف ذلك.
األدوات المالية
يتم االعتراف باألصول والخصوم المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لهذه األدوات .يتم
قياس األصول والخصوم المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة .ويتم إضافة تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر
بشراء األصول والخصوم المالية أو إصدارها (بخالف األصول المالية والخصوم المالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر) إلى القيمة العادلة لألصول المالية والخصوم المالية أو ت ُخصم منها ،حسب
االقتضاء ،عند االعتراف األولي .وإن تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشراء األصول المالية
والخصوم المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم االعتراف بها مباشرة في األرباح أو
الخسائر.
األصول المالية
يتم تصاانيف األصااول المالية إلى الفئات التالية :األصااول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسااائر،
واالساااتثمارات المحتفظ بها حتى تاري االساااتحقاق ،واألصاااول المالية المتاحة للبيع ،القروض والذمم المدينة.
يعتمد التصاااانيف على طبيعة وهدف األصااااول المالية ويتم تحديده في وقت االعتراف األولي .ويتم االعتراف
بكل عمليات بيع وشااااراء األصااااول المالية بالطرق العادية أو عدم االعتراف بها على أساااااس تاري التعامل.
وعمليات الشاااااراء أو البيع بالطرق المعتادة هي مشاااااتريات أو مبيعات األصاااااول المالية التي تتطلب تساااااليم
األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو العرف في السوق.
طريقة معدل الفائدة/العائد الفعلي
طريقااة معاادل الفااائاادة/العااائااد الفعلي هي طريقااة احتساااااااااب التكلفااة المطفااأة ألداوات الاادين وتوزيع إيرادات
الفوائد/العوائد على الفترة ذات العالقة .معدل الفائدة/العائد الفعلي هو المعدل الذي يسااااااتخدم لخصاااااام المبالغ
النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة ،التي تشكل جزءا ال يتجزأ
من معدل الفائدة/العائد الفعلي ،وتكاليف المعاملة ،واألقساط أو الخصومات األخرى) ،من خالل العمر المتوقع
ألداة التسهيل أو المرابحة ،أو فترة أقصر -عند االقتضاء  -إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي.
القروض والذمم المدينة
تعد القروض والذمم المدينة بمثابة أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد والتي ال تكون
مدرجة في أي سوق نشطة .يتم قياس القروض والذمم المدينة بما في ذلك الذمم التجارية المدينة وغيرها
واألرصدة البنكية والنقد بالتكلفة ال ُمطفأة وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بعد خصم أي خسارة انخفاض في
القيمة والتي يتم اإلعتراف بها في األرباح أو الخسائر .يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة/العائد
الفعلي ،باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل حينما يكون تأثير الخصم غير جوهري.
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األدوات المالية (تتمة)
انخفاض قيمة األصول المالية
يتم تقييم األصول المالية ،بخالف األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،لتحديد مؤشرات
انخفاض القيمة في نهاية كل فترة إعداد التقارير .وتعتبر األصول المالية منخفضة القيمة عندما يكون هناك دليل
موضوعي على أن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لالستثمار قد تأثرت وذلك نتيجة وقوع حدث أو أكثر بعد
التسجيل المبدئي لألصول المالية.
وبالنسااابة الساااتثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع ،فإن االنخفاض الجوهري أو المتواصااال في القيمة العادلة
لألوراق المالية إلى ما دون تكلفتها يُعتبر دليالً موضوعيًا على انخفاض القيمة.
بالنسبة لجميع األصول المالية األخرى ،يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة ما يلي:
• مشكالت مالية كبيرة للجهة ال ُمصدِّرة أو الجهة المقابلة؛ أو
• اإلخالل بالعقد ،مثل التخلف عن السداد أو التقصير في سداد الفوائد أو المدفوعات الرئيسية؛ أو
• من المحتمل أن المدين سيدخل في مرحلة اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي؛ أو
• اختفاء السوق النشطة لتلك األصول المالية بسبب المشكالت المالية.
وبالنسااابة لفئات معينة من األصاااول المالية ،مثل الذمم التجارية المدينة ،فيتم تقييم األصاااول لتحديد االنخفاض
في القيمة على أساس جماعي حتى وإن تم تقييمها على أنها ال تنخفض بصورة منفصلة.
وقد يتضاامن الدليل الموضااوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة ،خبرة الشااركة السااابقة في تحصاايل
ا لدف عات ،والز يادة في عدد ا لدف عات الم تأخرة في المحف ظة عن متوسااااااع فترة االئت مان الممنو حة ،و كذ لك
التييرات الملحوظة في الظروف االقتصادية العالمية والمحلية التي ترتبع بالتقصير حول الذمم المدينة.
بالنساااابة لألصااااول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ،فإن حجم خسااااارة االنخفاض في القيمة التي تم تحقيقه هو
الفرق بين القيمة الدفترية لألصااااااول والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المسااااااتقبلية المقدرة مخصااااااومة بمعدل
الفائدة/العائد الفعلي األصلي لألصول المالية .بالنسبة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة ،يتم قياس حجم خسارة
االنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصااااااول والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المسااااااتقبلية
المقدرة مخصومة بمعدل العائد الحالي السوقي ألصول مالية مماثلة.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصاااااول المالية من خالل خساااااارة االنخفاض في القيمة بشاااااكل مباشااااارة لجميع
األصاااول المالية باساااتثناء الذمم التجارية المدينة حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل اساااتخدام حسااااب
مخصااص .وعندما تعتبر الذمم التجارية المدينة غير قابلة للتحصاايل ،يتم تخفيضااها مقابل حساااب المخصااص.
وتقيد المبالغ المسااتردة الالحقة للمبالغ المشااطوبة سااابقًا مقابل الحساااب المخصااص .ويتم تسااجيل التييرات في
القيمة الدفترية للحساب المخصص في األرباح أو الخسائر.
بالنساابة لألصااول المالية التي يتم قياسااها بالتكلفة المطفأة ،إذا انخفضاات خسااارة االنخفاض في القيمة ،في فترة
الحقة ،وكان من الممكن ربع االنخفاض بشااااكل موضااااوعي بحدث وقع بعد تسااااجيل انخفاض القيمة ،فإنه يتم
عكس خسااارة االنخفاض في القيمة المسااجلة سااابقًا من خالل األرباح أو الخسااائر إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه
القيمة الدفترية لالسااااااتثمار ،في تاري عكس االنخفاض في القيمة ،ما لو كانت عليه التكلفة المطفأة لو لم يتم
تسجيل االنخفاض في القيمة.
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األدوات المالية (تتمة)
استبعاد األصول المالية
تقوم المجموعة باساااتبعاد األصاااول المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصااال أو عندما
تقوم بتحويل األصول المالية وعلى نح ٍو فعلي كافة المخاطر والمزايا لملكية األصول إلى طرف آخر.
إن لم تقم الشركة فعليًا بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية واستمرت في السيطرة على األصول
المحولة ،تقوم الشااااركة بتسااااجيل حصااااتها المحتفظ بها في األصااااول وااللتزامات ذي الصاااالة للمبالغ التي قد
تضطر لسدادها ،إذا احتفظت الشركة فعليًا بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصول المالية المحولة.
عند استبعاد األ صول المالية  ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لأل صول ومجموع المقابل الم ستلم والذمم المدينة
والمكاسب أو الخسائر المتراكمة التي تم تسجيلها في اإليرادات الشاملة األخرى والمتراكمة في حقوق الملكية
تُسجل في األرباح أو الخسائر.
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
التصنيف بصفة مطلوبات مالية أو حقوق الملكية
يتم تصنيف المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل الشركة على أنها إما مطلوبات مالية أو
حقوق ملكية وفقًا لمضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية.
أدوات حقوق الملكية
أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت حصة متبقية في أصول أي كيان بعد خصم كافة المطلوبات الخاصة بها.
ويتم تسااجيل أدوات حقوق الملكية الصااادرة عن الشااركة بالمتحصااالت المسااتلمة بعد خصاام تكاليف اإلصاادار
المباشرة.
المطلوبات المالية
تُصاااااانف المطلوبات المالية إما على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخساااااااارة أو
"المطلوبات المالية األخرى".
المطلوبات المالية األخرى
يتم قياس المطلوبات المالية األخرى (بما في ذلك القروض والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى)
مبدئيًا وفعليًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة/العائد الفعلية.
تعد طريقة الفائدة/العائد الفعلية إحدى طرق حساااب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتخصاايص مصااروفات
الفوائد على مدى الفترة ذات الصاااالة .وإن معدل الفائدة/العائد الفعلي هو المعدل الذي يخصاااام بدقة المدفوعات
النقدية الم ستقبلية المقدرة (بما في ذلك كافة الر سوم والنقاط المدفوعة أو الم ستلمة والتي ت شكل جز ًءا ال يتجزأ
من معدل الفائدة الفعلي ،وتكاليف المعامالت ،واألقسااااااط أو الخصاااااومات األخرى) على مدى الفترة المتوقعة
للمطلوبات المالية ،أو (عند االقتضاء) فترة أقصر ،إلى صافي القيمة الدفترية عند التسجيل المبدئي.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

األدوات المالية (تتمة)
استبعاد المطلوبات المالية
تقوم الشااااااركة باسااااااتبعاد المطلوبات المالية فقع عندما يتم الوفاء بالتزامات الشااااااركة أو إليائها أو انتهاء
صااالحيتها .ويتم تسااجيل الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المسااتبعدة والمقابل المدفوع والمسااتحق
في الربح أو الخسارة.
ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم تقديم فاتورة
بها من قبل المورد أم لم تقدم بها فواتير.
المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزامات (قانونية أو ضمنية) ناتجة عن حدث سابق،
وتكون تكاليف تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به .تتم مراجعة المخصصات بتاري كل
تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.
اإللتزامات المحتملة
يتم اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة عندما يكون لدى المجموعة التزام محتمل نتيجة لحدث سابق لن يتم تأكيد
وجوده إال بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر ألحداث مستقبلية غير مؤكدة ال تكون بالكامل ضمن سيطرة
المجموعة ،أو ان يكون لدى المجموعة التزامات قانونية أو ضمنية حالية تنشأ عن أحداث سابقة ،ولكن ليس
من المحتمل أن يتطلب ذلك تدفق للموارد التي تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام أو أن مبلغ االلتزام
ال يمكن قياسه بشكل موثوق به بصورة كافية.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها وفقا لنظام العمل في المملكة العربية السعودية .ويستند استحقاق
هذه المكافآت إلى الراتب النهائي للموظف ومدة الخدمة ،مع إتمام الحد األدنى من فترة الخدمة للموظف .يتم
تسجيل التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة ،ويتم عمل مخصص سنوي بناء على تقييم خبير
اكتواري مستقل وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم " 19منافع الموظفين" على اساس المنهجية
اإلكتوارية لوحدة االئتمان المتوقعة .وقد أجري التقييم األخير بتاري  30سبتمبر 2017م.
يتم إثبات جميع تكاليف الخدمة السابقة كمصروف فوراً .ويتم إثبات جميع األرباح والخسائر اإلكتوارية المتعلقة
بالتزامات المنافع والمزايا المحددة في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة الموحدة.
الزكاة والضرائب
يتم احتسااااب الزكاة بإسااام المجموعة والشاااركات التابعة لها ،المملوكة بالكامل وفقا لألنظمة المالية الساااعودية.
تقوم الشاارتات التابعة األجنبية بتقديم التزامات ضااريبة الدخل ،إن وجدت ،وفقا لألنظمة الضااريبية للدولة التي
تعمل فيه .يتم تحميل مخصااااصااااات الزكاة وضااااريبة الدخل على قائمة األرباح أو الخسااااائر األولية الموجزة
الموحدة وقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة الموحدة.
يتم إحتساب ضريبة الدخل المؤجلة للشرتات التابعة األجنبية الخاضعة للضريبة باستخدام طريقة االلتزام علی
جميع الفروقات المؤقتة في تاري التقرير بين االوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الزكاة والضرائب (تتمة)
يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة وفقا للمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها للفترة التي يتم
فيها تحقق األصل أو تسوية اإللتزام ،استنادا لألنظمة التي تم سنها في البلدان المعنية في تاري التقرير
توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات عند الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية ،ويتم تسجيل
توزيعات األرباح األولية عند اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات الواردة من بيع الذهب عندما تنتقل المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية إلى المشتري؛ من
المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلی المجموعة؛ يمكن قياس سعر البيع بشكل موثوق
به؛ أن ال تحتفظ المجموعة بأي دور إداري بالطريقة التي عادة ً ما تتواجد في حالة الملكية أو أي رقابة فعلية
على السلع المباعة؛ ويمكن قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها فيما يتعلق بالمعاملة بشكل موثوق به؛
بناء على ما تقدم :يتم االعتراف بالمبيعات عندما يتم إصدار فواتير للبضائع (بأسعار سوق الذهب في ذلك
الوقت) وتسليمها إلى العمالء ،يتم خصم جميع الخصومات ذات الصلة من إجمالي اإليردات.
يتم إثبات اإليرادات األخرى عند اكتسابها.
المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في وقت
المعامالت ذات الصلة .يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات بالعملة األجنبية في تاري قائمة المركز المالي
األولية الموجزة الموحدة إلى الريال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في ذلك التاري  .يتم إثبات
فروقات الترجمة المحققة وغير المحققة من العمالت األجنبية في قائمة األرباح أو الخسائر األولية الموجزة
الموحدة.
ترجمة العمليات األجنبية
يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات بالقوائم المالية للشاااركات التابعة األجنبية إلى الريال الساااعودي باساااتخدام
أسااعار الصاارف في تاري اعداد قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة  ،بينما يسااتخدم متوسااع أسااعار
الصرف لكل فترة لترجمة اإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر .يتم ترجمة مكونات حقوق الملكية ،ما
عدا األرباح المبقاة ،بنا ًء على األساااعار الساااائدة في تاري حدوث كل منها .يتم تساااجيل التعديالت الناتجة عن
ترجمة العمليات األجنبية ،إذا كانت جوهرية ،في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة الموحدة.
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المصاريف
إن مصاريف البيع والتسويق هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد باألنشطة التسويقية والترويجية .يتم تصنيف
كافة المصاريف األخرى كمصروفات عمومية وإدارية وتكلفة الخدمات.
عقود اإليجار التشغيلية
يتم االعتراف بدفعات اإليجار التشييلي كمصروف في قائمة األرباح أو الخسائر األولية الموجزة الموحدة على
أساس القسع الثابت على مدى فترة اإليجار.
إعادة تقييم الذهب
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالذهب بالريال السعودي بأسعار السوق ذات العالقة السائدة في وقت المعامالت
المعنية .يتم إعادة تقييم أرصدة الموجودات والمطلوبات التي تتم بالذهب ما عدا مخزون الذهب ،بسعر السوق
السائد بتاري قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة .يتم إثبات جميع المكاسب والخسائر المحققة وغير
المحققة الناتجة عن إعادة تقييم البنود المتعلقة بالذهب في قائمة األرباح أو الخسائر األولية الموجزة الموحدة.
ربحية السهم األساسية والمخففة
تقدم المجموعة أرباحا أساسية ومخففة للسهم الواحد لمساهميها .يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية
بقسمة صافي الدخل أو الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين في الشركة األم على المتوسع المرجح لعدد
األسهم العادية القائمة خالل السنة .يتم تحديد ربحية السهم الواحد المخففة من خالل تسوية صافي الدخل أو
الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين والمتوسع المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتأثير األسهم العادية
المحتملة المخففة ،إن وجدت.
تقارير القطاعات التشغيلية
القطاع هو جزء مميز من المنشأة التي تعمل إما في تقديم منتجات أو خدمات (قطاع أعمال) أو في تقديم منتجات
أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة (قطاع جيرافي) ،والذي يخضع لمخاطر ومنافع مختلفة عن تلك المنافع
والمخاطر الخاصة بالقطاعات األخرى.
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تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
-6
لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تم إصدارها وذات صلة
بالمجموعة ولكنها ليست فعالة بعد:
سننارية لفترات سنننوية
تبدأ في أو بعد

المعايير الدولية للتقرير المالي  IFRSالجديدة المعدلة
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية (الصاايغ المعدلة في 2009
و 2010و 2013و)2014
تعاااديالت على المعياااار الااادولي إلعاااداد التقاااارير الماااالياااة رقم ( )7األدوات الماااالياااة:
اإلفصاحات المتعلقة بتطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )7األدوات المالية :اإلفصااااااااحات المتعلقة
باإلف صاحات اإل ضافية عن محا سبة التحوط (والتعديالت الالحقة) الناتجة عن إدخال جزء
خاص بمحاسبة التحوط في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16عقود اإليجار

 1يناير 2018
عااناااد الااتااطااباايااق األول
للمعيار ()IFRS 9
عااناااد الااتااطااباايااق األول
للمعيار ()IFRS 9
 1يناير 2018
 1يناير 2019

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
تتوقع اإلدارة أن يتم تبني المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  15و  9في القوائم المالية الموحدة للمجموعة
للسنة التي تبدأ في  1يناير 2018م .وسيتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16للسنة التي تبدأ في 1
يناير2018م أو  1يناير 2019م .ومن المحتمل أن يكون لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  9و 15
و  16أثرا ً كبيرا ً على الم بالغ المقرر عن ها واإلفصاااااااا حات الواردة في القوائم ال مال ية للمجمو عة في ما يتعلق
باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء واألصاااول المالية والخصاااوم المالية للمجموعة .ومع ذلك ،ال يمكن
عمليا ً تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذه المعايير حتى تقوم المجموعة بإجراء مراجعة تفصيلية.
الممتلكات والمعدات
-7
تفاصيل اإلضافات واإلستبعادات  /التحويالت على الممتلكات والمعدات خالل الفترة على النحو التالي:
 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
لاير سعودي
اإلضافات – بالتكلفة
الممتلكات والمعدات التشييلية
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

7.211.810
6.646.518
13.858.328

االستبعادات  /التحويالت
الممتلكات والمعدات التشييلية – بصافي القيمة الدفترية

()572.627

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  -بالتكلفة

()6.152
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 30سبتمبر 2016م
(غير مدققة)
لاير سعودي
22.766.198
--22.766.198
()3.561.518
---
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
رأس المال
-8
بلغ رأس مال المجموعة المصرح به والمدفوع كما في  30سبتمبر 2017م  430،000،000لاير سعودي
( 31ديسمبر 2016م 430،000،000 :لاير سعودي و  1يناير 2016م 430،000،000 :لاير سعودي)،
مقسم إلى  43،000،000سهم كما في  30سبتمبر 2017م ( 31ديسمبر 2016م 43،000،000 :سهم
و  1يناير 2016م 43،000،000 :سهم) بقيمة اسمية  10لاير سعودي للسهم الواحد.
 30سبتمبر 2017م (غير مدققة)

 31ديسمبر 2016م (مدققة)

لاير سعودي

لاير سعودي

أسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل
43.000.000

في بداية الفترة  /السنة

---

أصدرت خالل الفترة  /السنة

43.000.000

مجموع األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل خالل الفترة  /السنة

43.000.000
--43.000.000

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-9
الوصف العام
تنص سياسة المجموعة على استحقاق مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين الذين يكملون فترة الخدمة المؤهلة
بموجب نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
ويستند المخصص السنوي على التقييم االكتواري .وتم إجراء أحدث تقييم اكتواري من قبل مجموعة الخوارزمي
للخدمات االكتوارية ،خبير اكتواري مستقل ،باستخدام المنهجية االكتوارية لوحدة االئتمان المتوقعة في
 30سبتمبر 2017م.
حركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل الفترة  /السنة هي كما يلي:
في بداية الفترة  /السنة
المحمل للفترة  /السنة
المدفوعات خالل الفترة  /السنة
(خسارة)  /ربح اكتواري
فروقات أسعار الصرف األجنبية
في نهاية الفترة  /السنة

 30سبتمبر 2017م (غير مدققة)
لاير سعودي
32.289.166
3.325.587
()2.607.869
4.172.854
11.284
37.191.022

 31ديسمبر 2016م (مدققة)
لاير سعودي
31.129.252
4.974.028
()3.672.639
613.315
()754.790
32.289.166

 30سبتمبر 2017م (غير مدققة)
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016م (مدققة)
لاير سعودي

االفتراضات االكتوارية الرئيسية
االفتراضات المالية
معدل الخصم
معدل زيادة الرواتب للفترة  /السنة األولى
الزيادة في الراتب على المدى الطويل
افتراضات ديموغرافية
معدل الوفيات
معدالت الدوران للموظفين

٪18.75-٪2.9
٪0
٪10-٪3.25

٪14.5-٪3.2
٪0
٪10-٪3.25

اس ال أي سي (1- )2001-05

اس ال أي سي (1- )2001-05

ثقيل

ثقيل

يتم إثبات جميع حركات مكافأة نهاية الخدمة في األرباح أو الخسائر األولية الموجزة الموحدة باستثناء المكاسب
االكتوارية التي يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة الموحدة.
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تسهيالت بنكية قصيرة األجل
إيضاح

مرابحات لتمويل شراء الذهب
مقاصة السلع
تسهيالت قصيرة األجل (ذهب)
تسهيالت مرابحة نقدية (تورق)

 30سبتمبر 2017م
(غيرمدققة)
لاير سعودي
1.007.861.428
35.857.644
31.031.582
46.000.000
1.120.750.654

1-10
2-10
3-10
4-10

 31ديسمبر 2016م
(مدققة)
لاير سعودي
906.881.904
68.716.653
27.972.911
17.000.000
1.020.571.468

1-10

لدى المجموعة تسهيالت مرابحة إسالمية للحصول على الذهب من بنوك مختلفة لها فترة استحقاق
تتراوح بين شهر واحد إلى ثالثة أشهر وليرض تمويل متطلبات رأس المال العامل (2016م 2 :إلى
 4أشهر) بمعدالت ربح متفق عليها .إن جميع هذه التسهيالت تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،
حيث أن البنوك تقوم بشراء سلع أخرى غير الذهب أو الفضة نيابة عن المجموعة ،ثم تقوم ببيع هذه
السلع وتستخدم المقابل لشراء الذهب للمجموعة.

2-10

تشتمل على اتفاقيات لشراء الذهب بسعر معين ثابت ،وبيعه مرة أخرى في تاري مستقبلي يتراوح
بين شهر واحد إلى تسعة أشهر في عام 2017م (2016م :شهر واحد الى  6أشهر) بنفس سعر الذهب
مضافا إليه العمولة المتفق عليها .يتم تأمين هذه االتفاقيات عن طريق إيداع ضمانات نقدية.

 3-10تشتمل على تسهيالت الذهب من البنوك لتمويل رأس المال العامل .حيث قامت المجموعة بسداد هذه
التسهيالت خالل الفترة و بمعدل ربح  SIBORمضافا إليها معدالت ربح متفق عليها بفترة استحقاق
 3أشهر .تقوم المجموعة بدفع ضمانات نقدية بمعدالت ربح متفق عليها على القيمة االسمية للتسهيل
والتي يمكن استردادها في تاري االستحقاق.
 4-10تشتمل على تسهيالت مرابحة إسالمية نقدية من بنوك مختلفة بيرض تمويل متطلبات رأس المال العامل
فقع بمعدالت ربح متفق عليها وبفترات استحقاق تتراوح من خمسة الى ستة شهور.
-11

إيرادات اخرى – بالصافي
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2016م
 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
لاير سعودي
لاير سعودي

أرباح فروقات ترجمة
الااعاامااالت األجااناابااياااة
(إيضاح )1-11
أخرى

1-11

()283.111
()36.616
()319.727

()2.023.166
()533.135
()2.556.301

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2016م
 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
لاير سعودي
لاير سعودي
()16.989
()229.392
()246.381

11.070.563
()1.160.786
9.909.777

يعود سبب األرباح من فروقات ترجمة العمالت األجنبية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2016م إلى إنخفاض قيمة الجنيه المصري.
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الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة للفترة
بليت الزكاة المحملة على المجموعة للفترة مبلغ  8.148.890لاير سعودي (2016م 7.860.548 :لاير
سعودي).
ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات األجنبية التابعة للفترة
بليت ضريبة الدخل المحملة على الشركات التابعة للفترة  595.927لاير سعودي (2016م:عكس مبلغ
 799.206لاير سعودي).
تتعلق ضريبة الدخل بشركة أورو إيجيبت وشركة الزوردي للمجوهرات ("الزوردي قطر") حيث تم استحقاق
الضريبة على أرباحهما الخاضعة للضريبة المقدرة بنسبة  ٪22.5و  ٪10على التوالي.
حالة الربط الزكوي
قدمت المجموعة اإلقرارات الزكوية ودفعت الزكاة المستحقة عليها حتى عام 2016م .خالل مارس 2017م،
تلقت المجموعة ربوط زتوية للسنوات من 2005م إلی 2014م مع التزامات زتوية إضافية بما يقارب 10.6
مليون لاير سعودي .تعتقد اإلدارة أن المخصص الحالي المتعلق بااللتزامات الزكوية كافي لمواجهة أي إلتزامات
قد تنشأ نتيجة لهذه الربوط .وبموجب أنظمة الزكاة في المملكة العربية السعودية ،يحق للمجموعة تقديم إعتراض
على هذه الربوط خالل  60يوما ً من تاري إستالمها وقد قدمت المجموعة إعتراض على هذه الربوط في فترة
السماح بذلك.
حالة تقييم ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة األجنبية
تم إعفاء شركة أورو ايجيبت المسجلة في جمهورية مصر العربية من ضريبة الدخل حتى  31ديسمبر 2014م
وفقا للقانون المصري رقم  8لسنة 1997م .حصلت شركة اورو ايجيبت على اقرارات ضريبية وسددت
مطلوباتها الضريبية على أنشطتها اليير معفاة حتى عام 2011م .السنوات من 2012م حتى 2014م قيد
الفحص من قبل مصلحة الضرائب العامة في جمهورية مصر ولم يتم رفع أي اقرار لهذه السنوات حتى اآلن.
قامت شركة اورو ايجيبت بسداد جميع الضرائب المستحقة على أنشطتها غير المعفاة حتى تاريخه.
تم إعفاء شركة الزوردي مصر المسجلة في جمهورية مصر العربية من ضريبة الدخل على نتائج أعمالها
التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات اعتبارا من عام 2008م.
قدمت شركة الزوردي للمجوهرات شركة ذات مسؤولية محدودة ("الزوردي قطر") ،المسجلة في دولة قطر،
إقراراها الضريبي لعام 2016م.
شركة الزوردي للمجوهرات شركة ذات مسؤولية محدودة ("الزوردي دبي") وشركة الزوردي للمجوهرات
ذات مسؤولية محدودة ("الزوردي أبو ظبي") ،الزوردي جروب جولد اند جوالري م.د.م.س "الزوردي
م.د.م.س" المسجلون في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يعملون في بلد معفي من الضرائب ،لذلك لم يتم تقديم
أي إقرارات ضريبية.
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أرباح السهم – األساسية والمخفضة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2016م
 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
(غير مدققة)

ربحية السهم االساسية
والمخفضة
صاااااااااافاي الارباح لالاافااتاارة
(بالريال السعودي)
المتوسااااااع المرجح لعااادد
األسهم العادية خالل الفترة
ربح األساااااهم األسااااااساااااية
والمخفضاااااااااة (باااالرياااال
السعودي)

لاير سعودي

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2016م
 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
(غير مدققة)

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

501.914

28.747.767

28.913.827

72.718.123

43.000.000

43.000.000

43.000.000

43.000.000

0.01

0.67

0.67

1.69

ال يوجد تأثير مخفض على العائد األساسي للسهم في المجموعة حيث أنه ال يوجد لدى المجموعة أسهم عادية
محتملة قابلة للتحويل كما في  30سبتمبر 2017م  30سبتمبر 2016م.
 -14معامالت وأرصدة أطراف ذات العالقة
األطراف ذات العالقة هم المساهمين ،أعضاء مجلس اإلدارة ،اإلدارة العليا للمجموعة ،والشركات التي يكونون
فيها المالك الرئيسيين .سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت موافق عليها من قبل إدارة المجموعة.
إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة هي كما يلي:
لفترة التسعة أشهر
 30سبتمبر 2016م
 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
لاير سعودي
لاير سعودي
6.112.271
6.705.762
125.625
376.875

مكافآت أعضاء مجلس االدارة وموظفي اإلدارة العليا
رسوم إستشارية – مجلس اإلدارة

أرصدة األطراف ذات العالقة في تاري التقرير كما يلي:

المستحق إلى موظفي اإلدارة العليا
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 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016م
(مدققة)
لاير سعودي

491.625

441.615

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
التعهدات واإللتزامات

-15
تعهدات
أصدرت المجموعة خطابات ضمان تتوافق مع الشريعة اإلسالمية بمبلغ  2.2مليون لاير سعودي كما في 30
سبتمبر 2017م ( 31ديسمبر 2016م 2.1 :مليون لاير سعودي) فيما يتعلق بعملياتها.
إلتزامات رأسمالية
المجموعة لدي ها اإللتزامات التالية المتعلقة بالنفقات الرأساااااامالية البالية  5.9مليون لاير سااااااعودي كما في
 30سبتمبر 2017م ( 31ديسمبر 2016م 12.4 :مليون لاير سعودي).
التزامات التاجير التشغيلي
الحد االدنى من االيجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود االيجارات التشييلية اليير قابلة لاللياء كما يلي:
 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
لاير سعودي
13.939.693
15.669.477
4.219.996
33.829.166

خالل سنة واحدة
أكثر من سنة وال تزيد عن خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

 31ديسمبر 2016م
(مدققة)
لاير سعودي
15.107.537
13.698.270
2.326.954
31.132.761

 -16القطاعات التشغيلية
تنقسم المجموعة إلى قطاعات األعمال التالية وهي شركات الجملة والتجزئة .تتم مراقبة قطاعات التشييل هذه
من قبل صانع القرار الرئيسي للمجموعة .يتم استبعاد كافة اإليرادات واألرصدة األخرى داخل المجموعة عند
التوحيد .وفيما يلي تفاصيل اإليرادات القطاعية:
لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2017م (غير مدقق)
اإليرادات
 ذهب تشييليةإجمالي الربح
ممتلكات ومعدات
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2016م (غير مدقق)
اإليرادات
 ذهب تشييليةإجمالي الربح
ممتلكات ومعدات
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

بالجملة

بالتجزئة

المجموع

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

1.136.146.809
201.312.045
133.581.180
46.388.127
1.554.823.510
()1.208.863.366

--78.979.559
37.137.074
27.277.351
77.770.964
()18.886.993

1.136.146.809
280.291.604
170.718.254
73.665.478
1.632.594.474
()1.227.750.359

بالجملة

بالتجزئة

المجموع

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

1.482.932.685
297.014.359
209.846.098
74.891.969
1.950.717.151
()1.501.832.868
24

--62.112.665
21.856.079
8.476.506
69.082.575
()9.303.516

1.482.932.685
359.127.024
231.702.177
83.368.475
2.019.799.729
()1.511.136.384
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األدوات المالية

قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة
يتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة إلى
ثالثة مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .يتم تحديد هذا التجميع بنا ًء على أدنى مستوى من المدخالت
الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة كما يلي:
• المستوى :1األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.
• المستوى :2مدخالت غير األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها لألصل أو
االلتزام ،إما مباشرة (مثل األسعار) أو بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).
• المسااااتوى  :3مدخالت الموجودات أو المطلوبات لألصاااال أو اإللتزام التي ال تسااااتند إلى بيانات السااااوق
الملحوظة (المدخالت غير الملحوظة)
يوضح الجدول التالي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة .ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة
العادلة إذا كانت القيمة الدفترية مقاربة للقيمة العادلة بدرجة معقولة.
القيمة العادلة ( بالريال السعودي )
المستوى االول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المجموع

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
الموجودات المالية
الذمم المدينة

477.579.883

---

---

477.579.883

مطلوبات مالية
تساااااااهاايااالت باانااكااياااة
قصااااااااياارة األجااال و
مرابحات

---

1.074.750.654

---

1.074.750.654

 31ديسمبر 2016م
(مدققة)
الموجودات المالية
الذمم المدينة

---

339.455.429

---

339.455.429

مطلوبات مالية
تساااااااهيالت بنكياااة
قصاااااايرة األجااال و
مرابحات

---

1.003.571.468

25

---

1.003.571.468

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -18توزيعات األرباح
في  13رجب 1438هـ الموافق  10أبريل 2017م ،إعتمدت المجموعة توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 21.5
مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م من قبل اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمجموعة.
تم دفع هذه األرباح بتاري  28رجب 1438هـ الموافق  25أبريل 2017م.
-19

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى

 1-19إعادة التصنيف
من أجل عرض أفضااااال ،تم إعادة تصااااانيف بعض المبالغ من الفترات الساااااابقة لتتفق مع العرض في السااااانة
الحالية.
تفاصيل إعادة التصنيف هي كالتالي:

من

إلى

موجودات متاااداولاااة
أخرى
تااكاالاافاااة ماامااتاالااكاااات
ومعدات
اإلسااااااتهالك المتراكم
للممتلكات والمعدات

الموجودات غير المتاااداولاااة
األخرى
تااكاالاافاااة الاامااوجااودات غااياار
الملموسة
اإلطفاااء المتراكم للموجودات
غير الملموسة

 31ديسمبر 2016م

 30سبتمبر 2016م

 1يناير 2016م

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

787.822

903.551

846.614

6.327.916

6.501.045

6.482.846

()6.169.040

()6.385.029

()6.322.257

تاري تحويل المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو  1يناير 2016م .نتيجة للتحويل :تم تييير البنود
كما في  31ديسمبر 2016م 30 ،سبتمبر 2016م 1 ،يناير 2016م في كل من قائمة المركز المالي الموحدة
وقائمة األرباح أو الخسائر الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة النحو التالي:

26

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
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تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى (تتمة)

 2-19تسوية قائمة المركز المالي

إيضاح

كما في في  31ديسمبر 2016م
فروق التحويل
 31ديسمبر 2016م
للمعايير الدولية
 31ديسمبر 2016م
(المعاد إظهارها)
للتقرير المالي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

 30سبتمبر 2016م
لاير سعودي

كما في  30سبتمبر 2016م
فروق التحويل
 30سبتمبر 2016م
للمعايير الدولية
(المعاد إظهارها)
للتقرير المالي
لاير سعودي
لاير سعودي

1يناير 2016م
لاير سعودي

كما في  1يناير 2016م
فروق التحويل
للمعايير الدولية
للتقرير المالي
لاير سعودي

 1يناير 2016م
(المعاد إظهارها)
لاير سعودي

الموجودات
الموجودات غير
المتداولة
ماااااماااااتااااالاااااكاااااات
ومعدات
األصاااااااول غير
الملموسة
موجودات غير
متداولة أخرى
إجننننننننمننننننننالنننننننني
النننننمنننننوجنننننودات
الغير متداولة
النننننمنننننوجنننننودات
المتداولة
المخزون
ذمم مدينة
ماااااااااوجاااااااااودات
متداولة أخرى
ضمانات نقدية
الاناقااااد ومااااا فاي
حكمه
إجننننننننمننننننننالنننننننني
النننننمنننننوجنننننودات
المتداولة
إجننننننننمننننننننالنننننننني
الموجودات

1-19

68.313.293

()158.876

68.154.417

1-19

424.143

158.876

583.019

---

787.822

787.822

---

787.822

69.525.258

1-19

--68.737.436

805.705.663
424.993.112
1-19

30.106.526

----()787.822

83.484.491

83.484.491

805.705.663
424.993.112

870.167.828
825.405.444

29.318.704

29.880.751

()116.016

83.368.475

116.016

116.016

---

903.551

903.551

---

903.551

84.388.042

----()903.551

75.197.606

75.197.606

870.167.828
825.405.444

975.644.876
389.908.346

28.977.200

36.580.839

()160.588

75.037.018

160.588

160.588

846.614

846.614

846.614

76.044.220

----()846.614

975.644.876
389.908.346
35.734.225

170.955.709

---

170.955.709

176.710.483

---

176.710.483

116.672.019

---

116.672.019

38.518.470

---

38.518.470

34.150.729

---

34.150.729

173.438.279

---

173.438.279

1.469.491.658

1.936.315.235

1.935.411.684

1.692.244.359

1.539.016.916

2.019.799.726

2.019.799.726

1.767.441.965

1.470.279.480

1.539.016.916

()787.822

---

27

()903.551

---

()846.614

---

1.691.397.745

1.767.441.965

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -19تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى (تتمة)
 2-19تسوية قائمة المركز المالي (تتمة)
إيضاح

كما في في  31ديسمبر 2016م
فروق التحويل
 31ديسمبر 2016م
للمعايير الدولية
 31ديسمبر 2016م
(المعاد إظهارها)
للتقرير المالي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

 30سبتمبر 2016م
لاير سعودي

كما في  30سبتمبر 2016م
فروق التحويل
 30سبتمبر 2016م
للمعايير الدولية
(المعاد إظهارها)
للتقرير المالي
لاير سعودي
لاير سعودي

1يناير 2016م
لاير سعودي

كما في  1يناير 2016م
فروق التحويل
للمعايير الدولية
للتقرير المالي
لاير سعودي

 1يناير 2016م
(المعاد إظهارها)
لاير سعودي

حننننقننننوق الننننمننننلننننكننننيننننة
والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
اإلحتياطي النظامي
األرباح المبقاة
إحتياطي ترجمة عمالت
أجنبية
إجمالي حقوق الملكية

5-19

المطلوبات
الننننمننننطننننلننننوبننننات غننننيننننر
المتداولة
مخصاااااااص مكافأة نهاية
الخدمة للموظفين
ضريبة مؤجلة
إجمنالي المطلو بات غير
المتداولة

7-19

المطلوبات المتداولة
ذ مم وأرصاااااااااادة دائنااااة
اخرى
تساااهيالت بنكية قصااايرة
األجل و مرابحات
الااازكاااااة وماااطااالاااوبااااات
ضريبة الدخل
إجننمننننالنني الننمننطننلننوبنننات
المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمنننالي حقوق الملكينننة
والمطلوبات

430.000.000
17.265.738
131.610.117

----()481.064

430.000.000
17.265.738
131.129.053

430.000.000
10.056.720
139.707.022

----()4.717.387

()175.822.294

()101.230

()175.923.524

()66.364.147

()18.866

()66.383.013

403.053.561

()582.294

402.471.267

513.399.595

()4.736.253

508.663.342

31.706.277
557.998

5-19

582.889
---

32.289.166

33.192.925

4.736.253
---

557.998

1.383.070

32.264.275

582.889

32.847.164

34.575.995

60.576.514

()595

60.575.919

63.545.717

---

4.736.253

430.000.000
10.056.720
134.989.635

430.000.000
10.056.720
89.855.476
()38.891.595
491.020.601

37.929.178

31.398.243

----270.525
--270.525

()268.991
---

430.000.000
10.056.720
90.126.001
()38.891.595
491.291.126

31.129.252

1.383.070

991.046

39.312.248

32.389.289

()268.991

32.120.298

991.046

63.545.717

111.214.761

()1.534

111.213.227

1.020.571.468

---

1.020.571.468

1.397.356.135

---

1.397.356.135

1.114.782.660

---

1.114.782.660

22.551.098

---

22.551.098

10.922.284

---

10.922.284

18.034.654

---

18.034.654

1.103.699.080

()595

1.103.698.485

1.471.824.136

---

1.135.963.355

585.294

1.136.545.649

1.506.400.131

1.539.016.916

2.019.799.726

1.539.016.916

---

28

4.736.253
---

1.471.824.136

1.244.032.075

()1.534

1.244.030.541

1.511.136.384

1.276.421.364

()270.525

1.276.150.839

2.019.799.726

1.767.441.965

---

1.767.441.965

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -19تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى (تتمة)
 3-19تسوية قائمة األرباح والخسائر الموحدة
إيضاح

اإليرادات
الذهب
التشييل
تكلفة اإليرادات
الذهب
التشييل
إجمالي الربح
مصنننننننننننناريننننننف
التشغيل
مصااااريف البيع
والتسويق
مصاااااااااااارياااااف
إدارية وعمومية
إيننننننننننننننننننننننرادات
تشغيلية
إيننرادات أخننرى
(/مصاريف)
إيارادات أخارى
 بالصافيتكلفة التسهيالت
و المرابحات
صننننننننافي الربح
قننننبننننل الننننزكنننناة
وضريبة الدخل
الزكاة
ضريبة الدخل
صنننننننننافي دخنننل
السنة  /الفترة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
فروق التحويل
 31ديسمبر 2016م
للمعايير الدولية
 31ديسمبر 2016م
(المعاد إظهارها)
للتقرير المالي
لاير سعودي
لاير سعودي
1.612.905.847
405.396.857
2.018.302.704

6-19

6-19

()1.612.905.847
()161.502.272
243.894.585

--647.002
647.002

1.612.905.847
405.396.857
2.018.302.704

332.448.416
73.879.416
406.327.832

()1.612.905.847
()160.855.270
244.541.587

()332.448.416
()28.804.184
45.075.232

------28.949.168
()138.277
28.801.891

332.448.416
73.879.416
406.327.832

1.482.932.685
359.127.024
1.842.059.709

()303.499.248
()28.942.461
73.886.123

()1.482.932.685
()127.827.206
231.299.818

--------402.360
402.360

1.482.932.685
359.127.024
1.842.059.709
()1.482.932.685
()127.424.846
231.702.178

()134.175.266

209.514

()133.965.752

()26.488.221

()47.627

()26.535.848

()101.863.265

129.479

()101.733.786

()42.790.703

215.667

()42.575.036

()7.529.973

()46.093

()7.576.066

()32.342.255

134.119

()32.208.106

66.928.616

1.072.183

68.000.799

11.057.038

28.717.171

39.774.209

97.094.328

665.958

97.760.286

58.434.152

()940

58.433.212

()2.556.301

---

()2.556.301

9.911.310

()1.533

9.909.777

()34.405.815

()1.209.518

()35.615.333

()7.791.622

()306.921

()8.098.543

()26.966.234

()924.364

()27.890.598

90.956.953

()138.275

90.818.678

709.115

28.410.250

29.911.365

80.039.404

()259.939

79.779.465

()17.562.193
()1.304.585

()2.298.433
1.926.835

-----

()2.298.433
1.926.835

()7.860.548
799.206

71.951.900

337.517

28.410.250

28.747.767

72.978.062

()17.562.193
()1.304.585
6-19

-------

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2016م
فروق التحويل
 30سبتمبر 2016م
للمعايير الدولية
 30سبتمبر 2016م
(المعاد إظهارها)
للتقرير المالي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2016م
فروق التحويل
 30سبتمبر 2016م
للمعايير الدولية
 30سبتمبر 2016م
(المعاد إظهارها)
للتقرير المالي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

72.090.175

----()138.275

29

----()259.939

()7.860.548
799.206
72.718.123

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
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تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى (تتمة)

 4-19تسوية قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016م
فروق التحويل
 31ديسمبر 2016م
للمعايير الدولية
 31ديسمبر 2016م
(المعاد إظهارها)
للتقرير المالي
لاير سعودي

صننننننننننا في ا لر بح
للسنة  /للفترة
الدخل الشامل
الننبنننننود الننتنني لنن
يننننننتننننننم إعننننننادة
تصننننننننيفهننننا في
قنننائمنننة الربح أو
الخسارة
إعادة قياس مكافأة
نهااااايااااة الخاااادماااة
للموظفين
البنود التي سوف
يننننننتننننننم إعننننننادة
تصننننننننيفهننننا في
قنننائمنننة الربح أو
الخسارة
فروقاااات ترجماااة
العمالت األجنبيااة
التشييلية
إيرادات شننننننناملة
للسننننة  /الفترة –
صافي الضريبة
إج مالي اإليرادات
الشننناملة للسننننة /
الفترة

72.090.175

لاير سعودي

لاير سعودي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2016م
فروق التحويل
 30سبتمبر 2016م
للمعايير الدولية
 30سبتمبر 2016م
(المعاد إظهارها)
للتقرير المالي
لاير سعودي

()138.275

71.951.900

---

()613.315

()613.315

---

---

()137.031.929

()137.031.929

---

88.802

---

()137.645.244

()137.645.244

---

1.268.460

1.268.460

()137.783.519

()65.693.344

29.678.710

30.016.227

72.090.175

337.517

لاير سعودي

لاير سعودي

337.517

30

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2016م
فروق التحويل
 30سبتمبر 2016م
للمعايير الدولية
 30سبتمبر 2016م
(المعاد إظهارها)
للتقرير المالي
لاير سعودي
72.978.062

28.410.250

28.747.767

1.179.658

1.179.658

88.802

---

---

---

72.978.062

لاير سعودي

لاير سعودي

()259.939

72.718.123

()4.727.972

()4.727.972

()27.491.418

()27.491.418

()32.219.390

()32.219.390

()32.479.329

40.498.733

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)

لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
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تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى (تتمة)

 5-19تسوية حقوق الملكية
إيضاح
أرباح غير محققة من إعادة تقييم الذهب
تأثير إعادة قياس المطلوبات على قائمة األرباح أو الخسائر
الخسائر من إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تأثير إعادة قياس المطلوبات على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة
التأثير على احتياطي ترجمة عمالت اجنبية

 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي
595
()137.335
()613.315
268.991
()101,230
()582,294

19.7
19.7
19.7
19.7

 1يناير 2016م

 30سبتمبر 2016م

(المعاد إظهارها)

لاير سعودي
1.534
----268.991
--270.525

لاير سعودي
--()258.406
()4.727.972
268.991
()18.866
()4.736.253

 6-19تسوية األرباح
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

األرباح وفقا ً لمعايير الهيئة السااااااعودية للمحاساااااابين
القانونيين
تأثير إعادة ق ياس المطلوبات على قائ مة األرباح أو
الخسائر
أرباح غير محققة من إعادة تقييم الذهب
تأثير التيير في سياسة المخزون
الربح وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي
الدخل الشامل
إجمالي الدخل الشامل

الربح قبل الزكاة
وضريبة الدخل

الربح للسنة

لاير سعودي

لاير سعودي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2016م
الربح قبل
الربح للسنة
الزكاة وضريبة
الدخل

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2016م
الربح قبل الزكاة
وضريبة الدخل

الربح للفترة

لاير سعودي

لاير سعودي

90.956.953

72.090.175

709.115

337.517

80.039.404

72.978.062

()137.335

()137.335

()538.918

()538.918

()258.406

()258.406

()940
--90.818.678

()940
--71.951.900
()137.645.244
()65.693.344

--28.949.168
29.119.365

--28.949.168
28.747.767
1.268.460
30.016.227

()1.533
--79.779.465

()1.533
--72.718.123
()32.219.390
40.498.733
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لاير سعودي

لاير سعودي

شركة الزوردي للمجوهرات والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
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تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى (تتمة)

 7-19مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
قامت المجموعة بإجراء تقييم اكتواري لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين كجزء من االنتقال إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي:
 31ديسمبر 2016م
لاير سعودي
تااأثير إعااادة قياااس المطلوبااات على قااائمااة
األرباح او الخسائر
الخساااااااائر من إعااادة قياااس مكااافااآت نهااايااة
الخدمة للموظفين
تأثير إعادة قياس المطلوبات على الرصاااااايد
االفتتاحي لألرباح المبقاة
فروقات الصرف

 30سبتمبر 2016م

لاير سعودي

 1يناير 2016م
لاير سعودي

137.335

258.406

---

613.315

4.727.972

---

()268.991

()268.991

()268.991

101.230
582.889

18.866
4.736.253

--()268.991

 8-19تسوية قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 30سبتمبر 2016م
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشييلية
صافي النقد في األنشطة االستثمارية
صافي النقد في األنشطة التمويلية
صننننننافي التغير في النقد وما في حكمه خالل
الفترة
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
فروقات الصرف على النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

فروق التحويل
للمعايير الدولية
للتقرير المالي

 30سبتمبر 2016م
(المعاد إظهارها)

لاير سعودي
()39.831.982
()16.396.912
()55.000.000

لاير سعودي
37.493.825
()4.160.478
()60.038.464

لاير سعودي
()2.338.157
()20.557.390
()115.038.464

()111.228.894

()26.705.117

()137.934.011

173.438.279
()28.058.656
34.150.729

--26.705.117
---

173.438.279
()1.353.539
34.150.729
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