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التكوين والنشاط
شر ررركة الخزل السر ررعودية ("الشر ررركة" ) هي شر ررركة مسر رراهمة سر ررعودية تبسر ررسر ررت بموجي المرسر رروم الملكي رقم (م )16/وتاريخ
1397/04/25هرررررر الموافق 1977/04/14م ،ومسررجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السررعودية بموجي السررجل التجار رقم
 1010014590وتاريخ 1398/02/15هر الموافق 1978/01/24م.
تتمثل النشاطات الرئيسية للشركة في إنتاج وبيع المنتجات الخزفية وسخانات المياه والمكونات ذات الصلة .باإلضافة إلى أن الشركة تقوم
باستيراد اآلالت والمعدات ذات الصلة وغيرها من الملحقات.
تتضمن هذه القوائم المالية موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة وفروعها ،كما تتضمن موجودات ومطلوبات ونتائج الشركات
التابعة لها (يشار اليهم معا بلفظ "المجموعة").
يقع المركز الرئيسي للشركة في الرياض ،طريق الملك فهد ،حي العليا ،ص.ب  3893الرياض  11481المملكة العربية السعودية.
تبدأ السنة المالية للمجموعة مرن بدايرة شهرر يناير وتنتهي بنهاية شهرر ديسمبر مرن كل سنة ميالدية.
فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة:

االسم

بلد التأسيس

نسبة الملكية ٪
 31ديسمبر  31ديسمبر
2019م
2020م

النشاط الرئيسي

شركة الخزل لألنابيي

المملكة العربية
السعودية

االستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة
لألنابيي

٪66.09

٪61.12

شركة الخزل
لالستثمار *

المملكة العربية
السعودية

االستيراد والتصدير وخدمات التسويق وتجارة
الجملة والتجزئة

٪95

٪95

شركة ارزان للتشغيل
والصيانة *

المملكة العربية
السعودية

التشغيل والصيانة

٪100

٪100

* لم تبدأ هذه الشركات عملياتها التجارية في  31ديسمبر 2020م.
زيادة نسبة الملكية في شركة الخزف لألنابيب
في تاريخ  30أغسرطس  2020م ،قام المسراهمين في شرركة الخزل لألنابيي بزيادة رأس مال الشرركة بمبل  52مليون لاير سرعود ،
منها  38.9مليون لاير سرعود لشرركة الخزل السرعودية ،و 13.1مليون لاير سرعود للمسراهمين االخرين في شرركة الخزل لألنابيي
(مشرار إليها بوصرف "رأس مال إضرافي من قبل حقوق الملكية غير المسريطرة للشرركة التابعة" في هذه القوائم المالية الموحدة) ،تم زيادة
رأس المال عن طريق تحويل أرصدة الحسابات الجارية الدائنة لمساهمي شركة الخزل لألنابيي إلى رأس مال ،نتيجة لذلك زادت نسبة
ملكية شركة الخزل السعودية لشركة الخزل لألنابيي من  ٪61.12إلى .٪66.09
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
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 -1التكوين والنشاط (تتمة)
تمارس الشركة نشاطها من خالل سجلها التجاري الرئيسي وسجالتها التجارية الفرعية التالية:
رقم السجل ا لفرعي
1131007399
1132010819
3550007463
1010452859
1010410332
1010928163
1010216239
1010180983
1010217302
1010217304
1010217307
1113101345
1111101021
1010603755
1122102594
1010467492
1010623110
1010646071
1011143932
1116624418
1010014590
1010931921
1010632532
2057473580
1010667227

تاريخ السجل
1408/11/16هر
1437/6/16هر
1408/8/17هر
1439/10/21هر
1435/6/10هر
1439/3/19هر
1427/1/16هر
1423/7/23هر
1427/2/20هر
1427/2/20هر
1427/2/20هر
1423/7/23هر
1441/2/3هر
1441/3/15هر
1441/5/20هر
1438/4/21هر
1441/5/20هر
1441/11/30هر
1442/2/12هر
1442/2/12هر
1398/2/15هر
1439/4/29هر
1441/7/17هر
1441/4/1هر
1442/3/2هر

رقم السجل لفرعي

موقع الفرع
بريدة
الرس
تبوك
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الرياض
الخرج
الرياض
الرياض
شقراء
المزاحمية
الرياض
المجمعة
الرياض
الرياض
الرياض
الخرج
الرياض
الرياض
الرياض
المدينة المنورة
الخفجي
الرياض

4032050268
4032244282
4032011466
4030290458
4030040747
4030382117
4030375051
4031101336
4628100074
4650026206
2252023606
2050093084
2050132490
2050017836
2051032588
2055007583
2511116088
2251495759
5950021703
5900010926
5855018515
4603152042
5851876005
5906332463
3350018888
1128007072

تاريخ السجل
1437/7/11هر
1442/2/12هر
1408/9/4هر
1437/10/28
1404/1/13هر
1441/10/8هر
1441/5/26هر
1439/1/29هر
1441/7/17هر
1418/8/23هر
1415/9/19هر
1434/8/25هر
1441/5/26هر
1408/8/16هر
1427/4/17هر
1427/5/9هر
1441/5/2هر
1441/3/9هر
1433/4/26هر
1427/6/21هر
1425/1/15هر
1442/3/11هر
1442/3/11هر
1441/5/20هر
1428/1/24هر
1428/3/19هر

موقع الفرع
الطائف
الطائف
الطائف
جدة
جدة
جدة
جدة
مكة المكرمة
المدينة المنورة
المدينة المنورة
الهفول
الدمام
الدمام
الدمام
الخبر
الجبيل
حفر الباطن
الهفول
نجران
جيزان
خميس مشيط
القنفذة
البيشة
صبيا
حائل
عنيزة

اشارة إلى األحداث المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد 19-وما ترتي عليه من تبثر لقطاعات األعمال على المستوى العالمي ،قامت الشركة
باتخاذ العديد من التدابير واالجراءات الالزمة لحماية الشركة والعاملين بها ومواصلة العمل على تحسين اداء الشركة.
وعلى الرغم من تلك التحدي ات التي واجهتها المجموعة أسروة بباقي الشرركات ،التزال عمليات المجموعة غير متبثرة بشركل كبيرذ وذلك
لقيام الشررركة بتطبيق السررياسررات لمواجه األزمة بشرركل جيد واالسررتفادة من المبادرات والمحفزات التي قدمتها الحكومة وسررول تتقدم
المجموعة باإلفصررراح عن أ تغيرات جوهرية مسرررتقبال في حال حدوثها  ،ال تعتقد اإلدارة بوجود أ عامل يسررربي التغير في ظرول
الجائحة قد يؤثر على العمليات التشغيلية للمجموعة خالل سنة 2021م.
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شركة الخزف السعودية
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-2

أسس ا لمحاسبة
1-2بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات
األخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 2-2إعداد القوائم المالية الموحدة
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم االعترال بها بالقيمة
الحالية لاللتزامات المستقبلية ،والموجودات ال مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يتطلي من اإلدارة وضع األحكام وال تقديرات واالفتراضات التي قد
تؤثر على السياسات المحاسبية والمبال المصرح عنها بالقوائم المالية ،إن هذه التقديرات واالفتراضات الهامة قد تم اإلفصاح عنها
بإيضاح رقم (.)4
 3-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعود  ،وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة ،تم تقريي جميع المبال الظاهرة
في هذه القوائم المالية ألقرب ألف ،مالم يذكر خالف ذلك.

-3

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
1-3المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي اعتمدتها المجموعة
لم يتم اصدار ا معايير جديدة ،ولكن يوجد تعديالت على المعايير وتسر هذه التعديالت اعتبارا من  1يناير 2020م وهي كالتالي:
-

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )3تجميع األعمال".
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" )1عرض القوائم المالية".
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" ) 8السياسات المحاسبية ،والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء".
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" ) 16عقود اإليجار" استجابة لتبثيرات كوفيد –  19على المستبجرين.

أضافت التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار" فيما يتعلق باستجابة تبثيرات كوفيد –  19على
المستبجرين وسيلة عملية للمعالجة المحاسبية ،حيث أصدر مجلس معايير المحاسبية الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم ( )16والتي تسمح للمستبجر باختيار ما اذا كان سيتم تعديل تبثيرات كوفيد –  19على العقد ذو الصلة ،يجي على المنشآت التي
تطب ق التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16أن تفصح ببنها طبقت التعديالت ،كما يجي عليها أن تفصح ما اذا كانت
قد استخدمت الوسيلة العملية للمعالجة المحاسبة.
تعتقد اإلدارة ان أثر هذه التعديالت غير جوهر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،باستثناء
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" ) 16عقود اإليجار" استجابة لتبثيرات كوفيد –  19على المستبجرين كما تم اإلفصاح
عنه في إيضاح رقم (.)22-5
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) شركة مساهمة سعودية(
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 -3المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات (تتمة)
 2-3المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد
تسر المعايير الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ من  1يناير 2021م ،ويسمح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير ،ومع ذلك ،لم تقم المجموعة
بالتطبيق المبكر أل من المعايير الجديدة أو المعدلة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
ال تعتقد االدارة أن يكون للمعايير والتفسيرات المعدلة التالية تبثير جوهر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

-4

-

تعديالت على معيار المحاسبة الد ولي رقم (" )1عرض القوائم المالية" حيث توضح التعديالت أن المطلوبات تصنف على انها
متداولة أو غير متداولة بناء على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير ،ال يتبثر التصنيف بتوقعات المجموعة أو األحداث التي
تحدث بعد فترة التقرير (مثل التنازالت أو عدم االلتزام ب التعهدات) ،كما يوضح التعديل ما المقصود عندما يشير الى "تسوية"
المطلوبات.

-

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )3تجميع األعمال" حيث تم التحديث إلشارة في المعيار لإلطار المفاهيمي
للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية الندماج األعمال.

-

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" ) 16العقارات واآلالت والمعدات" حيث يحظر المعيار على الشركة أن تخصم من
تكلفة العقارات واآلالت والمعدات المبال المستلمة من بيع العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود منه،
بدال عن ذلك ،سول تعترل المجموعة بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

-

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" )37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" حيث يحدد المعيار
التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان سينتج عن العقد أ خسائر.

ا لتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلي إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية المطبقة استخدام االفتراضات والتقديرات التي تؤثر على قيم
الدخل والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المرفقة بما في ذلك المطلوبات المحتملة ،ينتج عن عدم التيقن بشبن هذه
التقديرات واالفتراضات إجراء تعديل جوهر على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في الفترات المستقبلية.
فيما يلي التقديرات الهامة واالفتراضات الر ئيسية المتعلقة بالفترات المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتغيرات غير المؤكدة في
تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة والتي قد تؤد إلى تعديل جوهر على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية
الحالية والسنوات المالية التالية .وتعتمد افتراضات وتقديرات المجموعة على المعلومات المتوفرة لها عند إعداد القوائم المالية الموحدة
وهذه االفتراضات والتقديرات المتعلقة ب التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق والظرول الخارجة عن سيطرة المجموعة
سيتم اإلفصاح عن مثل هذه التغيرات على االفتراضات في حال حدوثها.
أ -مبدأ االستمرارية
تعتقد إدارة المجموعة انه ال يوجد شك جوهر حول قدرة المجموعة على االستمرار ،وعليه فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على
أساس مبدأ االستمرارية.
ب -العمر المقدر للعقارات واآلالت والمعدات
يتم استهالك تكلفة العقارات واآلالت والمعدات على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ،يتم االخذ في االعتبار عند تقدير العمر اإلنتاجي
جدول الصيانة وتقادم األصل والقيمة الخردية لألصل ،لم تقم إدارة المجموعة بتقدير القيمة الخردية لألصول على اعتبار أنها غير
جوهرية.
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج  -مخصص المخزون التالف وبطئ الحركة
يتم اثبات المخزون بالتكلفة أ و صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ،يتم تخفيض تكلفة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق إذا لزم
األمر ،تشمل العوامل المؤثرة على هذه التعديال ت التغيرات في الطلي على المخزون والتغيرات التكنولوجية وتدهور جودة المخزون،
بناء على ذلك ،تقوم المجموعة باألخذ في عين االعتبار هذه العوامل الحتساب مخصص المخزون التالف وبطئ الحركة ،يتم مراجعة
أية تعديالت قد تنتج عن االختالل في هذه العوامل بشكل دور .
عند انعدام وجود الظرول التي تسببت في انخفا ض المخزون أو عند وجود دليل واضح على وجود زيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق
بسبي تغير الظرول االقتصادية ،يتم عكس المخصص ،وتكون قيمة عكس المخصص محدودة على قيمة المخصص المعترل بها سابقا
فقط ،يتم تقييم مخصص المخزون التالف وبطئ الحركة بشكل دور من قبل اإلدارة لكل قطاع تشغيلي كجزء من عملية إعداد القوائم
المالية.
د -اإليرادات من العقود مع العمالء
تباع السلع مع الحق في ارجاع السلع وخصم على الكميات في بعض الحاالت التي تؤد إلى اعتبار حسابات متغيرة ،عند تقدير الحسابات
المتغيرة ،يجي علي المجموعة استخدام إما طريقه القيمة المتوقعة أو طريقه المبل األكثر ترجيحا بناء على الطريقة التي تتنبب بشكل
أفضل بمقدار الحسابات المتغيرة المستحقة.
قررت المجموعة تطبيق طريقة القيمة المتوقعة بحكم انها الطريقة األنسي لتقدير الحسابات المتغيرة لبيع المنتجات الخزفية مع حق
العودة نظرا لكثرة عقود العمالء التي لها خصائص مماثلة.
قبل تضمين أ قيمة للحسابات المتغيرة في سعر المعاملة ،تبخذ المجموعة بعين االعتبار ما إذا كان مبل الحسابات المتغيرة مقيدا ،قررت
المجموعة أن تقديرات الحسابات المتغيرة ليست مقيدة بناء على خبرتها وتوقعاتها التجارية والظرول االقتصادية الحالية.
هـ -خسائر انخفاض الذمم المدينة التجارية
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية  .تستند معدالت المخصصات على
األيام التي تجاوزت االستحقاق للمجموعات المختلفة من قطاعات العمالء التي لها أنماط خسائر متشابهة (أ حسي المناطق الجغرافية
ونوع العميل).
تستند مصفوفة المخصصات مبدئيا على المعدالت التاريخية للتبخر في السداد الملحوظة للمجموعة ،تقوم المجموعة بمراجعة المصفوفة
لتعديل الخسائر االئتمانية التاريخية مع معلومات مستقبلية ،على سبيل المثال ،إذا كان ت التوقعات أن تتدهور الظرول االقتصادية (أ
الناتج المحلي اإلجمالي) خالل العام المقبل قد يؤد إلى زيادة عدد حاالت التبخر عن السداد في القطاع الصناعي س يتم تعديل معدالت
التبخر في السداد ،في تاريخ كل تقرير يتم تحديث ال معدالت التاريخية للتبخر في السداد الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات
المستقبلية.
يعتبر تقييم العالقة بين المعدالت التاريخية للتبخر في السداد الملحوظة والظرول االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة
تقديرا جوهريا .قد ال تعكس خبرة المجموعة في الخسائر االئتمانية والظرول االقتصادية المتوقعة تبخر سداد العمالء الفعلي في المستقبل.
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
وـ -التقييم االكتواري ال لتزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتم تحديد تكلفة مكافبة نهاية الخدمة للموظفين بموجي برنامج مكافآت الموظفين المحددة غير الممولة التي يتم قياسها عن الطريق تقييم
الخبير اإلكتوار  ،يشمل التقييم اإلكتوار العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية المستقبلية .وتشمل هذه
االفتراضات تحديد معدل الخصم وزيادات الرواتي المستقبلية ومعدل دوران الموظفين ،نظرا لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل ،فإن
مكافآت الموظفين غير الممولة شديدة الحساسية للتغيرات في االفتراضات ،تتم مراجعة االفتراضات مرة واحدة على األقل كل سنة عند
الضرورة.
ز -قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات أو القيمة التي يتم دفعها لتسوية المطلوبات ضمن معامالت منتظمة بين
األطرال في ظل ظرول السوق السائدة ب تاريخ القياس بغض النظر عن ما اذا كان ذلك ملحوظا بصورة مباشرة أو مقدر عن طريق
أسلوب تقييم آخر ،يستند قياس القيمة العادلة على االفتراض ببن بيع الموجودات أو المطلوبات سيتم إما:
 من خالل السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات ،أو من خالل السوق التي تحقق اكبر منفعة للموجودات أو المطلوبات في حال غياب السوق الرئيسية.يجي أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر منفعة متاحة الوصول للمجموعة في تاريخ القياس.
يتم قياس القيمة العادلة باستعمال االفتراضات التي يستخدمها األطرال عند تسعير الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن األطرال
يعملون لتحقيق اكبر فائدة اقتصادية لهم.
يبخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية في االعتبار قدرة األطرال على توليد منافع اقتصادية باستخدام الموجودات فيما يحقق
اكبر فائدة لهم أو عن طريق بيعها إلى طرل آخر الستخدام الموجودات بما يحقق اكبر فائدة للسوق ،تستخدم المجموعة أساليي تقييم
مناسبة مع ظرول السوق وتبخذ في االعتبار المعلومات الجوهرية لقياس القيمة العادلة ،وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ذات
الصلة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة.
عند قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ،تستخدم المجموعة معلومات السوق الملحوظة بقدر اإلمكان ،يتم تصنيف القيم العادلة
الى مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة بناء على المدخالت المستخدمة في أساليي التقييم على النحو التالي:
 المستوى االول :األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. المستوى الثاني :المدخالت األخرى غير المدرجة في المستوى األول ،والتي يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات اما بشكلمباشر (مثل األسعار) أو غير مباشر (أ مشتقة من األسعار).
 المستوى الثالث :المدخالت للموجودات أو المطلوبات المبنية على معلومات السوق التي ال يمكن مالحظتها (مدخالت ال يمكنمالحظتها).
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 - 5ملخص بأهم السياسات المحاسبية
1-5أسس توحيد القوائم المالية
تتضررمن هذه القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشررركة والشررركات التابعة لها ،تتحقق السرريطرة عندما تتعرض الشررركة أو يكون لها
الحق في العوائد المختلفة من المشرراركة مع الشررركات المسررتثمر فيها وتكون قادرة على التبثير في هذه العوائد من خالل سررلطتها على
الشركات المستثمر فيها ،تسيطر الشركة على الشركات المستثمر فيها تحديدا اذا كان لدى الشركة جميع ما يلي فقط:
-

ال سلطة على الشركة المستثمر فيها (أ وجود حقوق تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة بالشركة المستثمر فيها);

-

التعرض أو الحقوق في العوائد المختلفة من المشاركة مع الشركة المستثمر فيها; و

-

القدرة على ممارسة سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتبثير على عوائدها.

بشكل عام ،يوجد افتراض ببن السيطرة ت نتج عن أغلبية حقوق التصويت .وتبييدا لهذا االفتراض ،عندما ال يكون للشركة اغلبية حقوق
التصويت أو يكون للشركة حق وق مماثلة للشركة المستثمر فيها ،فإن الشركة تبخذ بعين االعتبار الحقائق والظرول لتقييم ما إذا كانت
لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
-

الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.

-

الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى التي تمنح الشركة القابضة القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة.

-

حقوق التصويت الخاصة بالشركة وأية حقوق تصويت محتملة.

تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،إذا أشارت الحقائق والظرول إلى وجود تغير في عنصر
أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يتم توحيد الشركة التابعة ابتداء من تاريخ السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن ذلك عند
فقدان السيطرة على الشركة التابعة.
يتم االعترال بالموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة ابتداء من تاريخ سيطرة
الشركة القابضة على الشركة التابعة وحتى فقدان هذه السيطرة.
تعود المكاسي أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى المساهمين في الشركة القابضة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة،
حتى وإن أدى ذلك الى عجز حقوق الملكية غير المسيطرة.
يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة إذا لزم األمر لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع الشركة القابضة ،يتم تسوية
كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت الداخلية للمجموعة عند
توحيد القوائم المالية.
تتم المعالجة المحاسبيه للتغيرات في حصص ملكية الشركة القابضة للشركات التابعة والتي ال ينتج عنها خسارة سيطرة الشركة القابضة
كمعامالت حقوق ملكية.
في حال فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة سيتم الغاء االعترال بالموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات ذات الصلة
و حقوق الملكية غير المسيطرة وبنود حقوق الملكية األخرى ذات الصلة و أ مكاسي أو خسائر تم االعترال بها في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر وأ استثمار مقاس بالقيمة العادلة تم االعترال به.
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -5ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 2-5االستثمار في الشركة الزميلة
الشركة الزميلة هي التي يكون للمجموعة تبثير جوهر عليها .التبثير الجوهر هو قدرة المجموعة على المشاركة في السياسات المالية
والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ،ولكن هذا التبثير ال يصل لحد السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات ،تتم المحاسبة عن
استثمار المجموعة في الشركة الزميلة باستخدام "طريقة حقوق الملكية" ابتداء من التاريخ الذ تصبح فيه الشركة المستثمر فيها شركة
زميلة وحتى انتهاء تبثير المجموعة على الشركة الزميلة .وعند االستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة يتم االعترال بب زيادة
في تكلفة االستثمار في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد الخاصة با لشركة المستثمر فيها وتدرج في القيمة الدفترية
لالستثمار ،تسجل أية زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد الخاصة بالشركة الزميلة
مباشرة بعد إعادة التقييم الشركة الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للفترة التي تم فيها الزيادة.
عندما تتعامل احدى شركات المجموعة مع شركة زميلة للمجموعة ،يتم االعترال باألرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت مع الشركة
الزميلة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة في حدود حصص الشركة الزميلة غير المرتبطة بالمجموعة فقط.
 3-5تصنيف بنود الموجودات والمطلوبات إلى متداولة وغير متداولة
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات الخاصة بها في قائمة المركز المالي الموحدة مصنفة إلى متداولة وغير متداولة.
تكون الموجودات متداولة عندما:
 يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي لألغراض التشغيلية. يكون من المتوقع الحصول على الموجودات خالل إثني عشر شهرا بعد فترة التقرير. يكون من المتوقع يتحقق او يعتزم بيعها او استخدامها خالل الدورة التشغيلية العادية. تدرج ضمن ال نقد وما في حكمه باستثناء ما تم تقييد صرفه او استخدامه في تسوية التزام لمدة اثني عشر شهرا على األقل من تاريخالتقرير.
تصنف جميع الموجودات األخرى على أنها موجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة عندما:
 يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي لألغراض التشغيلية. يكون من المتوقع تسويتها خالل الدورة التشغيلية العادية. يتم تسويتها خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير. عدم وجود حق غير مشروط لتبجيل تسوية المطلوبات لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد تاريخ التقرير.تصنف جميع المطلوبات األخرى على أنها مطلوبات غير متداولة.
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -5ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 4-5الموجودات غير الملموسة
1-4-5االعتراف والقياس
الموجودات غير الملموسة المملوكة من قبل المجموعة لها عمر انتاجي محدد وتقاس بالتكلفة التاريخية ناقصا مجمع اإلطفاء والخسائر
المتراكمة لالنخفاض في القيمة إن وجدت.
 2-4-5النفقات الالحقة
يتم رسملة النفقات الالحقة (إن وجدت) في حال أدت الى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية للموجودات المحددة ذو الصلة فقط ،يتم
االعترال بباقي النفقات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تكبدها.
 3-4-5اإلطفاء
يتم احتساب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ،يتم اثبات مصرول اإلطفاء في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غ ير الملموسة كما يلي:
 5سنوات
برامج الحاسي اآللي
يتم مراجعة طريقة االطفاء والعمر اإلنتاج ي والقيم المتبقية في تاريخ التقرير ويتم تعديلها إذا ناسي ذلك.
 5-5العقارات واآلالت والمعدات
 1-5-5االعتراف والقياس
يتم قياس العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا مجمع االهالك ومجمع خسائر االنخفاض في القيمة.
تشمل تكلفة األصل النفقات المتعلقة بشكل مباشر باالستحواذ على األصل ،وتشمل تكلفة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تكلفة المواد
والعمالة المباشرة وأ تكلفة متعلقة بشكل مباشر في ت جهيز األصل الستخدامه بالشكل المطلوب ،كما تشمل تكلفة تفكيك األصل وإزالة
عناصره وتجهي ز الموقع الذ يقع فيه األصل وتكاليف التمويل المتعلقة بشكل مباشر باألصل.
تعتبر قطع الغيار بما يشمل المعدات االحتياطية كبند من العقارات واآلالت والمعدات عندما تتوقع المجموعة أن يتم استخدامها لفترة تزيد
عن سنة ،كما يشمل ذلك معدات الصيانة المخصصة آلالت ومعدات معينة.
تتم رسملة البرامج المشتراة والتي تعد جزءا من وظائف المعدات ذات الصلة ،في حال ما اذا كان ألجزاء هامة من بند العقارات واآلالت
والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة سيتم احتسابها كبنود منفصله عن العقارات واآلالت والمعدات.
يتم االعترال بمكاسي أو خسائر استبعاد العقارات واآلالت والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 2-5-5النفقات الالحقة
يتم االعترال ب تكلفة استبدال جزء من العقارات واآلالت والمعدات وأية نفقات الحقة أخرى بالقيمة الدفترية إذا كان:
أ)

من المحتمل أن تولد النفقات أو الجزء منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة;

ب ) من الممكن قياس تكلفتها بشكل موثوق.
يتم الغاء االعترال بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل ،يتم االعترال بتكلفة الصيانة اليومية للعقارات واآلالت والمعدات في قائمة الربح
أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -5ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 5-5العقارات واآلالت والمعدات (تتمة)
 3-5-5االستهالك
يتم احتساب االستهالك بناء على تكلفة العقارات واآلالت والمعدات ناقصا القيمة المتبقية المقدره لألصول بعد انتهاء عمرها اإلنتاجي
باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر ،بشكل عام يتم االعترال بمصرول االستهالك في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  ،ال يتم استهالك األراضي.
األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات واآلالت والمعدات للسنة الحالية وسنة المقارنة هي كما يلي:
عدد السنوات
البند
مباني

33.33 – 10

آالت ،معدات

20

سيارات

6.66 – 4

أثاث ومفروشات

10 – 6.66

تحسينات على المباني المستبجرة

 4أو مدة اإليجار ،أيهما أقل

قطع الغيار

10 – 5

تتم مراجعة القيم المتبقية (قيمة الخردة) واألعمار اإلنتاج ية المتبقية وطرق االستهالك في تاريخ إ صدار التقرير المالي الموحد ويتم
التعديل عليها ان دعت الحاجة.
 6-5انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة سنويا بتقييم ما إذا كان هناك أ مؤشرات انخفاض في موجوداتها باستثناء المخزون ،في حال وج ود تلك المؤشرات يتم
تقدير القيمة القابلة لالسترداد لمقارنتها مع القيمة الدفترية  ،اذا كان من الصعي تقدير القيمة القابلة لالسترداد ستقوم المجموعة بتقدير
القيمة القابلة لالسترداد ألصغر وحدة لتوليد النقد ،والتي تم تخصيص األصل لها وتولد التدفقات النقدية الداخلة للمجموعة من االستخدام
المستمر وتكون مستلقة الى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للمجموعة من الموجودات أو وحدات توليد النقد األخرى.
القيمة القابلة السترداد الموجودات أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة التي تستخدم حاليا أو القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أيهما اكبر،
عند تقدير القيمة التي تستخدم حاليا يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة
والذ يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالموجودات ،إذا تم تقدير القيمة القابلة السترداد الموجودات
(أو الوحدة المولدة للنقد) ببقل من قيمتها الدفترية يتم االعترال بخسارة انخفاض القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة المعترل بها في السنوات السابقة في تاريخ التقرير للتحقق من وجود مؤشرات على انخفاض الخسائر
أو انها لم تعد موجودة ،يتم عكس خسائر انخفاض القيمة عند تغير التقديرات المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد ،كما يتم عكس
خسائر انخفاض القيمة بالحدود التي ال تتجاوز فيها القيمة الدفترية للموجودات قيمتها الدفترية التي كان من الممكن تحديدها في السابق
ناقصا االستهالك أو اإلطفاء في حال عدم االعترال بخسارة انخفاض القيمة.
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -5ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 7-5األدوات المالية
 1-7-5القياس األولي لألدوات المالية
يتم القياس األولي لألدوات المالية بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة باستثناء الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة.
 2-7-5التصنيف
يتم تصنيف الموجودات المالية في وقت االعترال األولي ،الذ تم به القياس األولي ،أ عندما تصبح المجموعة احد االطرال في
االحكام التعاقدية لألداة ،في حال توافر شروط معينة ،قد يتم إعادة تصنيف الموجودات الحقا.
يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن فئتين ،إما الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفبة أو الموجودات المالية التي يتم قياسها
بالقيمة العادلة.
 3-7-5القياس الالحق للموجودات المالية
يتم تصنيف الموجودات المالية بناء على:
 - 1نموذج األعمال المعتمد من قبل المجموعة إلدارة الموجودات المالية.
 - 2اختبار خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.
يتم قياس الموجودات المالية باستثناء االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالتكلفة المطفبة عندما:
 - 1يحتفظ بهذه الموجودات ضمن نموذج أعمال لغرض الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية;
 - 2بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المدفوعات التي تتكون من المبل األساسي والعائد على أصل المبل المستحق.
يتم استخدام طريقة معدل العائد الفعلي لحساب التكلفة المطفبة للموجودات المالية.
يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة وتدرج في قائمة المركز المالي الموحدة ،يتم االعترال بفرق القيمة في
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة ،باستثناء أدوات حقوق الملكية المملوكة والتي قررت المجموعة تصنيفها بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 4-7-5القياس الالحق للمطلوبات المالية
يتم قياس المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وتقاس المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة
المطفبة.
 5-7-5الغاء االعتراف بالموجودات المالية
بمجرد تحديد أصل معين إللغاء االعترال ،يتم تقييم ما اذا كان قد تم تحويل األصل ،وفي حال حدوث ذلك يتم تقييم ما اذا كان تحويل
األصل يستوفي بشكل الحق إلغاء االعترال.
يتم تحويل األصل اذا قامت المجموعة إما بتحويل الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية ،أ و إذا قامت المجموعة بالحفاظ على الحقوق
التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من األصل ولكنها ستتحمل التزاما تعاقديا بتحويل التدفقات النقدية الى طرل ثالث.
بمجرد أن تقرر المجموعة أن األصل قد تم تحويله  ،ستحدد ما اذا كان قد تم تحويل مخاطر ومزايا ملكية األصل الجوهرية ،في حال تم
تحويل المخاطر والمزايا الجوهرية سيتم الغاء االعترال باألصل ،اما في حال تم االحتفاظ بالمخاطر والمزايا الجوهرية فلن يتم الغاء
االعترال باألصل.
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -5ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 7-5األدوات المالية (تتمة)
 5-7-5الغاء االعتراف بالموجودات المالية (تتمة)
إذا لم تحتفظ المجموعة بالمخاطر والمزايا الجوهرية لألصل أو لم يتم نقلها ،ستقيم المجموعة ما اذا كانت قد تخلت عن سيطرة األصل،
وفي حال حدوث ذلك سيتم الغاء االعترال به ،وفي حال احتفظت المجموعة بالسيطرة على األصل فسيستمر االعترال باألصل على
المدى الزمني الذ ستستمر فيه المجموعة بالمشاركة في األصل.
عند إلغاء االعترال باألصل المالي سواء جزئيا أو كليا ،يتم االعترال بالفرق بين القيمة الدفترية ( يتم قياسها بتاريخ إلغاء االعترال)
والمقابل المستلم ( يشمل ذلك الموجودات الجديدة التي تم الحصول عليها ناقصا المطلوبات الجد يدة المفترضة) في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 6-7-5إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
يتم استبعاد المطلوبات المالية من قائمة المركز المالي الموحدة عندما يتم اطفائها فقط ،أ عندما يتم تسوية أو الغاء أو انتهاء أجل
المطلوبات المحددة في العقد.
يتم االعترال بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية (أو جزء منها) المطفبة أو المحولة إلى طرل آخر والقيمة المدفوعة بما في
ذلك أية موجودات غير مالية محولة أو أية مطلوبات مفترضة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 7-7-5إعادة التصنيف
يعاد تصنيف الموجودات المالية (أذ تطلي االمر) بين القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر والتكلفة المطفبة إذا تطلي نموذج األعمال الخاص بالمجموعة ذلك فقط ،وعند حدوث م ثل هذا األمر لن يتم تطبيق نموذج التقييم
السابق.
إذا تم اعتبار إعادة التصنيف (إن وجدت) مناسبة ،يتم التعديل ببثر مستقبلي من تاريخ إعادة التصنيف والذ تم تحديده كبول يوم من فترة
التقرير التي تم تغيير نموذج األعمال فيها ،ال تقوم المجموعة بتعديل أ أرباح أو خسائر أو فوائد معترل بها سابقا.
 8-7-5انخفاض القيمة
يعتمد نموذج انخفاض القيمة المطبق من قبل المجموعة على نموذج "الخسائر المتوقعة" كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم (" )9األدوات المالية".
يتم إدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة في مخصصات الخسائر المعنية بمبل يساو :
 الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة اثني عشر شهرا (الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من حاالت التبخر عن السداد المتعلقة باألدواتالمالية والتي يمكن حدوثها خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير); أو
 الخسائر اال ئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية (الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من جميع حاالت التبخر عن السدادعلى مدى عمر األداة المالية).
يتم االعترال بمخصص خسائر االنخفاض للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية إذا زادت مخاطر االئتمان بشكل
جوهر لألداة المالية عن تلك المخاطر عند االعترال األولي ،بما في ذلك الموجودات التعاقدية والذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن
عناصر تمويل جوهر ية ،كما تعترل المجموعة بالخسائر المتوقعة على مدى عمر الموجودات التعاقدية والذمم المدينة ال تجارية التي
تتضمن عناصر تمويل جوهرية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (.)9
يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية األخرى بقيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة اثني عشر شهر.
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) شركة مساهمة سعودية(
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 -5ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 7-5األدوات المالية (تتمة)
 8-7-5انخفاض القيمة (تتمة)
تستخدم المجموعة وسائل عملية عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية ،ونتيجة لذلك فإنه يتم احتساب
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية بالنسبة للذمم المدينة التجارية باستخدام تقييم قابلية استرداد إجمالي القيمة الدفترية
لكل عميل.
 9-7-5تسوية (مقاصة) األدوات المالية
يتم تسوية (مقاصة) الموجودات والمطلوبات ويتم إدراج صافي القيمة في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يكون للمجموعة حق ملزم
قضائيا لتسوية (مقاصة) القيم المعترل بها فقط ،وتنو إما تسويتها بصافي القيم أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت
واحد.
 8-5المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما أقل ،يتم االعترال بتكلفة المخزون الذ تم بيعه خالل السنة كمصرول
ضمن بند " تكلفة اإليرادات" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ،تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح ،تتضمن التكلفة المصروفات
التي تم تحملها لالستحواذ على المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى التي يتم تحملها لتجهيزها في الموقع والظرول
الموجود فيه ،في حالة المخزون المصنع واإلنتاج تحت التشغيل ،تشمل التكاليف الحصة المناسبة من التكاليف الصناعية األخرى بناء
على الطاقة التشغيلية العادية.
صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في دورة األعمال العادية ناقصا تكاليف إتمام البيع المقدرة.
يتم شطي المخزون عند عدم القدره على تقديم المنافع اال قتصادية للمجموعة ،قد يكون ذلك بسبي أنها تعرضت للتلف أو الضياع أو
السرقة أو أ سبي أخر لعدم القدرة على تقديم المنافع االقتصادية ،يتم تحميل القيمة الدفترية للمخزون الذ تم شطبه على تكلفة اإليرادات.
يتم قياس قطع الغيار بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما أقل ،تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح ،يتم اجراء تقييم أل
انخفاض في القيمة الدفتر ية لقطع الغيار في كل تاريخ تقرير.
 9-5مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 1-9-5خطط المساهمة المحددة
تعتبر مطلوبات المساهمات في خطط المساهمة كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات العالقة ،يتم االعترال بالمساهمات المدفوعة مقدما
كموجودات بالحدود التي ستسترد أو تخفض في الدفعات المستقبلية المتاحة.
 2-9-5خطط المكافآت المحددة
يتم احتساب صافي مطلوبات المجموعة فيما يتعلق بخطط المكافآت المحددة بتقدير القيمة المستقبلية لمكافآت الموظفين التي حصلوا عليها
في الفترة الحالية والفترات السابقة وفقا للتقييم اإلكتوار .
يتم احتساب المكافآت المحددة بشكل سنو من قبل خبير إكتوار مستقل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
يتم االعترال بقيمة إعادة قياس صافي مطلوبات المكافآت المحددة والتي تشمل المكاسي والخسائر اإلكتوارية مباشرة في الدخل الشامل
اآلخر ،تحدد المجموعة صافي مصرول الفائدة على مطلوبات المكافآت المحددة للفترة عن طريق تطبيق معدل الخصم المستخدم في
بداية الفترة السنوية لقياس صافي التزام المكافآت لمحددة في بداية كل فترة سنوية ،مع األخذ في الحسبان أ تغيرات في صافي التزام
المكافآت المحددة خالل الفترة نتيجة مدفوعات للمكافآت ،يتم االعترال بصافي مصرول الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطة
المكافآت المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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 -5ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 10-5الزكاة
تستحق الزكاة وتدفع وفقا لألنظمة الزكوية التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية ،يتم معالجة التسويات
الناتجة عن الربط الزكو النهائي (ان وجدت) خالل السنة المالية التي يتم فيها إصدار الربط الزكو النهائي.
 11-5اإليرادات
يتم االعترال بإيرادات عقود العمالء عندما يتم تحويل السيطرة على السلع أو الخدمات للعمالء بالقيمة التي تعكس المقابل المعتبر المتوقع
من قبل المجموعة مقابل تلك السلع أو الخدمات ناقصا المرتجعات والخصومات التجارية والخصومات على الكميات.
يتم بيع البضاعة للعميل مع حق إعادة البضاعة خالل فترة محددة ،تستخدم المجموعة طريقة القيمة المقدرة لتقدير البضائع التي لن يتم
استرجاعها ،تعترل المجموعة بمطلوبات االسترجاع بدال من اإليراد فيما يخص البضائع التي من المتوقع استرجاعها ،كما يتم االعترال
بحق استرجاع األصل (والتعديالت المتماثلة لتكلفة المبيعات) بالنسبة لحق استرداد األصل من العميل.
تقدم المجموعة خصم على الكميات لعمالء محددين بمجر د تجاوز كميات البضاعة المشتراة خالل الفترة المتعاقد عليها الكمية المحددة
في العقد لهذا الغرض ،يتم االعترال بإيرادات هذه المبيعات بناء على األسعار المحددة في العقد ناقصا خصم الكميات المقدر ،يتم استخدام
الخبرة المتراكمة لتقدير وتخصيص القيمة المقدرة لقيمة الخصم ويتم األعرال باإليراد في حدود التي تكون احتمالية عدم حدوث عكس
جوهر عالية ،يتم االعترال بالمطلوبات المستردة (و يشمل ذلك الذمم الدائنة التجارية والدائنون األخرون) بقيمة خصم الكميات المتوقع
المستحق للعمالء فيما يخص المبيعات التي تمت خالل السنة.
ال تعتبر العناصر الجوهرية للتمويل حاضرة حيث تتم المبيعات إما نقدا أو بمدة ائتمانية تصل إلى  120يوم.
 12-5النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك وال نقد في الصندوق وودائع حسابات األرباح  ،كما تشمل السحي على المكشول من
حسابات بعض البنوك وفقا إلستراتيجية إدارة النقد للمجموعة ومن المحتمل أن تتحول ارصدة حسابات السحي على المكشول الى
ارصدة ذو قيمة موجبة.
 13-5تكاليف االقتراض
تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج ال موجودات التي تحتاج فترة طويلة من الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام
التي اعدت له أو البيع كجزء من التكلفة المتعلقة بالموجودات ،يتم تحميل باقي تكاليف االقتراض كمصروفات في الفترة التي تحدث فيها،
تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى المتعلقة باالقتراض التي تتحملها المجموعة.
 14-5المخصصات
يتم االعترال بالمخصصات عندما يكون على المجموعة أ التزام حالي (قانوني أو حكمي) نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل
أن يترتي عنه سداد االلتزام ويمكن تقدير مبل االلتزام بشكل موثوق.
إن المبل المعترل به كمخصص يتم احتسابه حسي أفضل التوقعات للمقابل المطلوب سداده كما في نهاية فترة التقرير ،بعد األخذ بعين
االعتبار المخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة بااللتزام.
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 15-5األرصدة والمعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعود  ،حيث يعتبر الريال السعود العملة الوظيفية للمجموعة ،يتم االعتماد على
أسعار صرل تاريخ المعاملة.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية الى العملة الوظيفية بسعر صرل تاريخ التقرير ،يتم قياس البنود غير
النقدية بالتكلفة التاريخية المحولة من العملة األجنبية بسعر صرل تاريخ المعاملة ،بشكل عام يتم االعترال بفروقات العمالت األجنبية
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 16-5المصاريف
تمثل المصروفات البيعية والتسويقية رواتي وأجور موظفي المبيعات والتوزيع والحمالت التسويقية والمصروفات المماثلة لذلك ،يتم
تصنيف المصروفات األخرى والتي ليس لها عالقة باإلنتاج أو المبيعات كمصروفات إدارية وعمومية ،يتم تخصيص المصروفات
المشتركة بين تكلفة اإليرادات والمصروفات البيعية والتسويقية والمصروفات العمومية واإلدارية باستخدام أساس ثابت.
 17-5االحتياطي النظامي
وفقا للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية ،يجي على المجموعة تحويل  ٪10من صافي ربح السنة الى
االحتياطي النظامي ،إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.
 18-5ربحية السهم
تعرض المجموعة معلومات عن نصيي السهم األساسي في الربح ،يتم احتساب نصيي السهم األساسي من األرباح بتقسيم الربح أو
الخسارة العائدة للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
 19-5قياس القيمة العادلة
بشكل أساسي القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع الموجودات أو دفعها لتحويل المطلوبات في معاملة منتظمة بين
األطرال في تاريخ القياس أو في حال عدم وضوح تلك القيمة يتم قياسها اعتمادا على السوق والذ يمكن للمجموعة الوصول اليه ويحقق
أكبر فائدة للمجموعة ،تعكس القيمة العادلة للمطلوبات مخاطر عدم األداء لها.
تتطلي مجموعة من السياسات المحاسبية واإليضاحات للمجموعة قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة ألداة مالية باستخدام السعر المدرج في سوق نشط خاص بهذه األداة عندما يكون ذلك متاحا ،يعتبر
السوق نشطا عندما تكون التعامالت للموجودات أو المطلوبات تتم بحجم وتكرار كافيين للتزويد بمعلومات التسعير على أساس مستمر.
في حال عدم وجود سعر مدرج في سوق نشط ،تستخدم المجموعة أساليي تقييم تزيد من استخدام المدخالت الخاصة بالتقييم القابلة
للمالحظة وتقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة ،تشمل أساليي التقييم العوامل المعتبرة من قبل األطرال في تسعير
المعامالت.
في حال وجود موجودات ومطلوبات تقاس بالقيمة العادلة ولها سعر عرض وسعر طلي ،فإن المجموعة تقوم بقياس الموجودات بسعر
العرض وتقوم بقياس المطلوبات بسعر الطلي.
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 19-5قياس القيمة العادلة (تتمة)
عادة ما يكون أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند االعترال األولي هو سعر المعاملة ،أ القيمة العادلة لالعتبار المقدم أو
المستلم.
إذا قررت المجموعة أن القيمة العادلة عند االعترال األولي قد اختلف عن سعر المعاملة وان دليل القيمة العادلة ليس السعر المدرج في
السوق النشط للموجودات والمطلوبات المماثلة وليس مبنيا على اساليي تقييم التي يتم الحكم من خاللها على المدخالت غير القابلة
للمالحظة ببنها غير جوهرية فيما يتعلق بالقياس ،سيتم قياس األداة المالية أوليا بالقيمة العادلة مع تعديلها لتبجيل الفرق ب ين القيمة العادلة
عند االعترال األولي وسعر المعاملة لألداة ليتم االعترال به في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة على اساس
مناسي خالل عمر األداة.
 20-5أسهم الخزينة
يتم االعترال ببدوات حقوق الملكية التي يتم إعادة شراؤها (أسهم الخزينة) للوفاء بمطلوبات برنامج أسهم الموظفين بالتكلفة ويتم عرضها
كخصم من حقوق الملكية ويتم تعديلها أل تكاليف للمعامالت والتوزيعات والمكاسي أو الخسائر من بيع هذه األسهم ،ال يتم االعترال
بب مكاسي أو خسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق
الملكية الخاصة بالمجموعة ،يتم االعترال بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المستلمة عند إعادة اإلصدار في األرباح المبقاه.
 21-5التقارير القطاعية
ان القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة والذ يقوم ببنشطة أعمال قد يحقق منها إيرادات ويتحمل عنها مصروفات بما في ذلك
اإليرادات والمصروفات المتعلقة بال تعامالت مع المكونات األخرى للمجموعة ،يتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل
بصورة منتظمة بواسط ة رؤساء قطاعات األعمال في المجموعة والذين يتخذون قرارات بشبن الموارد التي يتم توزيعها على القطاعات
وتقييم أداءها والتي تتوفر معلوماتها المالية المفصلة ،تشتمل نتائج القطاعات المرفوعة لرؤساء قطاعات األعمال في المجموعة على
بنود منسوبة مباشرة إلى القطاعات وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.
 22-5حق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار
قامت المجموعة باالعترال بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود إيجاراتها التشغيلية ألنواع متنوعة من العقود تشمل األراضي ومباني
صاالت العرض والمستودعات وغيرها ،يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دور ثابت على الرصيد المتبقي
من االلتزام لكل فترة ،يتم استهالك حق استخدام األصل على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة عقد اإليجار ،أيهما أقصر ،على أساس
القسط الثابت.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار بشكل أولي على أساس القيمة الحالية.
 - 1يتم قياس حق استخدام األصول بالتكلفة التي تتضمن التي:
-

مبل القياس األولي لمطلوبات اإليجار،
أ تكاليف أولية مباشرة ،و
تكاليف الترميم.

يتم القياس الالحق لحق استخدام األصول بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم.
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 22-5حق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار (تتمة)
 - 2تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:
-

الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناقصا أ حوافز إيجار مدينة،
دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل،
المبال المتوقع دفعها من قبل المستبجر بموجي ضمانات القيمة المتبقية،
سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستبجر متبكدا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار ،و
دفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستبجر لذلك الخيار.

يتم خصم مدفوعات عقد اإليجار باستخدام معدل اإلقراض اإلضافي والذ يمثل السعر الذ سيدفعه المستبجر ليقترض األموال الالزمة
للحصول على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.
يتم االعترال بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصرول في
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها اثني عشر شهرا أو أقل ،وتشمل
الموجودات المنخفضة القيمة المتعلقة بقطع الغيار والمعدات والسيارات.
تنازالت اإليجارات المتعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار"
طبقت المجموعة خالل سنة 2020م التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار" (التي تم إصدارها من قبل
مجلس معايير المحاسبية الدولية في مايو  2020م) للتبثير على المعالجة المحاسبية التي تخص التغيرات في مدفوعات اإليجار ،طبقت
المجموعة الوسيلة العملية للمعالجة المحاسبية المضافة ضمن الت عديالت لجميع تنازالت اإليجارات التي تفي بالشروط المذكورة في
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار"  ،ولم يتم إعادة تصنيف ارقام المقارنة فيما يتعلق بهذا األمر.
إن مدة استالم التنازالت أقل من اثني عشر شهرا ،تم إدراج التنازل عن مدفوعات اإليجار البال  905الف لاير سعود ضمن بند
"ايرادات أخرى" في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  ،لم تقم المجموعة بإلغاء االعترال أل من التزامات عقود
اإليجار خالل السنة حيث أن التنازالت لم تكم تعديالت على عقود اإليجار.
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القطاعات التشغيلية
يتمثل نشاط المجموعة في تصنيع وتجارة األنواع المختلفة من منتجات الخزل والبورسلين وسخانات المياه ،لدى المجموعة األقسام
االستراتيجية الموضحة ادناه وهي القطاعات التي تم التقرير عنها ،يقوم الرئيس التنفيذ للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية
لكل قطاع بشكل شهر .
يصف الملخص التالي عمليات كل قطاع:
القطاع

العمليات

بالط الخزل واألدوات الصحية

إنتاج وتوزيع بالط الخزل والبورسالن واألدوات الصحية

سخانات المياه

إنتاج وتوزيع سخانات المياه الكهربائية

االنابيي الخزفية

إنتاج وتوزيع األنابيي الفخارية لألدوات الصحية وشبكات الصرل الصحي

تتضمن العمليات األخرى تصنيع الطوب األحمر وتوزيعه والبالستيك والتغليف والمكتي الرئيسي ومناجم الصحراء (فرع) ،لم تفي هذه
العمليات الكميات التي يجي اإلبالغ عنها في سنة 2020م وسنة 2019م.
 1 – 6معلومات عن التقارير القطاعية
تم توضيح المعلومات الخاصة بالتقارير القطاعية ادناه ،تم استخدام ربح( /خسارة) القطاع قبل الزكاة لقياس األداء وذلك العتقاد اإلدارة
أن هذه المعلومات هي األكثر مالئمة في تقييم نتائج القطاعات المعنية بالنسبة للمنشآت األخرى التي تعمل في نفس الصناعات.

إيرادات من عمالء خارج المجموعة
إيرادات بين القطاعات
إيراد القطاع
ربح( /خسارة) القطاع قبل الزكاة
االهالكات واالطفاءات
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

إيرادات من عمالء خارج المجموعة
إيرادات بين القطاعات
إيراد القطاع
ربح( /خسارة) القطاع قبل الزكاة
االهالكات واالطفاءات
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

البالط واألدوات
الصحية
1,122,861
19,739
1,142,600
89,825
102,695
2,225,483
990,476

البالط واألدوات
الصحية
909,492
20,673
930,165
23,742
103,591
2,416,036
1,313,078

 31ديسمبر 2020م
شركة الخزف
سخانات
لألنابيب
المياه
28,936
364,263
28,936
364,263
)(18,277
30,663
12,949
16,737
250,868
282,357
95,354
143,663

إجمالي
1,516,060
19,739
1,535,799
102,211
132,381
2,758,708
1,229,493

 31ديسمبر 2019م
شركة الخزف
سخانات
لألنابيب
المياه
30,035
295,558
30,035
295,558
()11,495
8,793
12,959
16,768
268,260
304,765
131,663
97,269

إجمالي
1,235,085
20,673
1,255,758
21,040
133,318
2,989,061
1,542,010

تحلل المعلومات الجغرافية إيرادات المجموعة والموجودات غير المتداولة من خالل دولة تبسيس الشركة والدول االخرى ،عند تقديم
المعلومات الجغرافية ،تعتمد إيرادات القطاع على الموقع الجغرافي للعمالء وتعتمد موجودات القطاع على الموقع الجغرافي للموجودات،
يمثل معامالت أكبر خمسة عمالء ما نسبته  ٪51من اإليرادات تقريبا كما في  31ديسمبر 2020م (  31ديسمبر 2019م.)٪43 :
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -6القطاعات التشغيلية (تتمة)
 2 – 6ايرادات المناطق الجغرافية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
1,105,332
1,414,612
55,500
59,904
74,253
41,544
1,235,085
1,516,060

المملكة العربية السعودية
دول مجلس التعاون الخليجي
الدول االخرى

 3 – 6عقارات و آالت ومعدات

كما في  31ديسمبر
2019م
2020م

المملكة العربية السعودية

1,614,461

1,695,125

دول مجلس التعاون الخليجي

9,366

9,970

1,623,827

1,705,095
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 - 7اإليرادات
 1-7تصنيف اإليرادات
تحصل المجموعة على إيراداتها من نقل السلع عند نقطة زمنية محدده في خطوط اإلنتاج الرئيسية والمناطق الجغرافية التالية:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

إيرادات القطاع
اإليرادات بين القطاعات
إيرادات من عمالء خارج المجموعة
األسواق الجغرافية األساسية
محلي
أجنبي
توقيت االعتراف باإليرادات
في وقت محدد

البالط واألدوات
الصحية
1,142,600
)(19,739
1,122,861
1,106,832
16,029
1,122,861
1,122,861

سخانات
المياه
364,263
364,263
278,844
85,419
364,263
364,263

أنابيب
الخزف
28,936
28,936
28,936
28,936
28,936

إجمالي
1,535,799
)(19,739
1,516,060
1,414,612
101,448
1,516,060
1,516,060

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

إيرادات القطاع
اإليرادات بين القطاعات
إيرادات من عمالء خارج المجموعة

البالط واألدوات
الصحية
930,165
)(20,673
909,492

سخانات
المياه
295,558
295,558

أنابيب
الخزف
30,035
30,035

إجمالي
1,255,758
)(20,673
1,235,085

األسواق الجغرافية األساسية
محلي
أجنبي
توقيت االعتراف باإليرادات
في وقت محدد

214,540
81,018
295,558

860,757
48,735
909,492

295,558

909,492

30,035
30,035
30,035

1,105,332
129,753
1,235,085
1,235,085

 2-7رصيد العقود
يوضح الجدول التالي معلومات حول الموجودات التعاقدية والمطلوبات التعاقدية من العقود المبرمة مع العمالء بما يشمل مخصص حوافز
العمالء مقابل الخصم على الكميات:
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
ذمم مدينة تجارية المدرجة ضمن ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
302,735
288,978
المطلوبات التعاقدية المدرجة ضمن ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون:
22,433
 دفعات مقدمة من عمالء12,710
52,309
 مطلوبات مستردة53,096
74,742
إجمالي المطلوبات التعاقدية
65,806
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
-8

المصروفات واإليرادات األخرى
 1-8اإليرادات األخرى

مبيعات خردة
دخل نقل
دخل من التبجير *
برامج دعم لتدريي الموظفين
مكاسي استبعاد عقارات وآالت ومعدات
دخل توزيعات األرباح من استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تنازالت اإليجارات المتعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )16عقود اإليجار"
(إيضاح رقم )22-5
أخرى

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
8,201
7,573
1,908
5,450
2,431
2,651
340
1,090
87
366
1,241
905

-

1,085
19,528

70
13,870

* يتعلق الدخل من التبجير بجزء من مبنى ومستودع تم تبجيرها بشكل مؤقت.
 2-8تكلفة اإليرادات
إيضاح
مواد خام مستهلكه
رواتي واجور وما في حكمها
استهالك عقارات وآالت ومعدات
تكاليف الطاقة
صيانة وإصالح
إيجار
استهالك حق استخدام األصول
عكس مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة ،صافي
أخرى

11

13
17

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
465,407
642,687
200,864
218,720
104,236
103,600
96,233
97,625
41,213
45,585
16,719
8,431
1,684
2,125
()25,134
)(1,432
7,289
6,788
908,511
1,124,129

 3-8مصروفات بيعيه وتسويقية
إيضاح
رسوم النقل والشحن
رواتي واجور وما في حكمها
استهالك حق استخدام األصول
استهالك عقارات وآالت ومعدات
اتصاالت ورسوم
صيانة واصالح
دعاية واعالن
تبمين وسفر
إيجارات
أخرى

13
11
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
67,588
73,540
72,340
71,418
10,615
12,341
11,112
9,233
3,102
3,370
3,845
2,390
7,083
2,252
1,378
784
823
702
4,022
3,763
181,908
179,793

شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -8المصروفات واإليرادات األخرى (تتمة)
 4-8مصروفات إدارية وعمومية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

2019م

53,408

54,632

4,579

5,197

مخصص لمكافبة أعضاء مجلس اإلدارة

2,717

3,669

أتعاب مهنية وقانونية

2,259

4,173

صيانة وإصالح

864

8,970

تبمين وسفر

413

926

اطفاء أصول غير ملموسة

12

308

419

استهالك حق استخدام االصول

13

195

55

10,410

5,569

75,153

83,610

إيضاح
رواتي وأجور وما في حكمها
11

استهالك عقارات وآالت ومعدات

أخرى

 5-8تكاليف التمويل

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفبة – مصرول الفائدة
الفوائد على التزامات عقود اإليجار
تكاليف التمويل باستثناء المصاريف البنكية وخسارة صرل عمالت اجنبية
مصاريف بنكية وأخرى

نوع القرض
مرابحة
صندوق التنمية
الصناعية السعود
تورق

الفوائد على التزامات
عقود اإليجار
مصاريف بنكية وأخرى

إيضاح
4-21,2-21

رصيد القروض كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
616,628
519,797

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
48,379
36,387
2,665
3,161
51,044
39,548
2,831
5,165
53,875
44,713
مصروف الفائدة للسنة المنتهة في
 31ديسمبر
2019م
2020م
25,652
31,136

3-21

230,208

289,917

3,924

12,160

4-21

750,005

195,656
1,102,201

1,327
36,387

10,567
48,379

3,161

2,665

5,165
44,713

2,831
53,875

13
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
-9

الزكاة

 1-9أساس مخصص الزكاة
تخضع المجموعة ألنظمة ولوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة").
يتم تحميل مخصص الزكاة الخاص بالشركة والشركات التابعة لها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 2-9حركة مخصص الزكاة كما يلي:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
8,697
17,923
18,569
19,723
12,000
18,569
31,723
)(21,645
)(9,343
17,923
28,001

الرصيد في بداية السنة
مخصص السنة
مخصص لسنوات سابقة
المدفوع خالل السنة

 3-9موقف الربط النهائي
ق دمت شركة الخزل السعودية والشركات التابعة لها  ،وهي شركة الخزل لألنابيي  ،وشركة الخزل لالستثمار  ،وشركة ارزان
للتشغيل والصيانة  ،إقراراتها الزكوية لجميع السنوات حتى عام 2019م  ،وبناء على ذلك قامت بدفع الزكاة المستحقة.
تم االتفاق على الربوط الزكوية لشركة الخزل السعودية والشركات التابعة لها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل "الهيئة" لجميع السن وات
حتى عام 2007م لشركة الخزل السعودية وحتى عام  2012وبالنسبة لشركة الخزل لألنابيي على التوالي .تلقت شركة الخزل
السعودية أوامر تقييم للسنوات من 2008م إلى 2018م .وقد تم رفع إستئنال الطعون ضد كال التقيمين وهي حاليا في المرحلة النهائية
وهي قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل كما في  31ديسمبر 2020م .ومع ذلك  ،قامت المجموعة بتكوين مخصص الزكاة
بقيمة  12مليون لاير سعود خالل عام 2020م لشركة الخزل السعودية المتعلقة بالسنوات السابقة ضمن بند "مخصص الزكاة" في
قائمة المركز المالي الموحدة.
 - 10ربحية السهم
 1-10ربحية السهم األساسية
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة صافي الربح العائد إلى المساهمين العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل السنة.
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
صافي الخسارة العائد على حملة األسهم العادية

77,700

7,150

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة (بآالل األسهم)

59,500

59,647

ربحية السهم األساسية والمخفضة (بالريال السعود )

1.31

0.12

 1-1-10عدد األسهم
يتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم لعكس أثر أسهم الخزينة( .إيضاح رقم )5-20
 2-10ربحية السهم المخفضة
يتم احتساب ربحية السهم العاد المخفضة بناء على صافي الربح العائد إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة بعد تعديل تبثير جميع االسهم العادية المخفضة المحتملة ،لم يكن هناك أسهم مخفضة محتملة قائمة في ا وقت خالل السنة المنتهية
في  31ديسمبر 2020م والسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 - 11عقارات و آالت ومعدات
 1-11ان حركة العقارات واآلالت والمعدات كالتالي:
أراضي
التكلفة
كما في  1يناير 2019م
اضافات
المحول خالل السنة
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2019م
اضافات
المحول خالل السنة
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2020م
االستهالك المتراكم
كما في  1يناير 2019م
االستهالك المحمل للسنة
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2019م
االستهالك المحمل للسنة
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2020م

267,954
267,954
267,954
-

مبانــي

آالت ومعدات

أثاث ومفروشات

ســيارات

تحسينات على عقارات
مستأجرة

2,475,503
983,021
2,806
112
17,376
11,265
)(5,329
)(55
2,490,356
994,343
2,874
267
8,039
7,248
)(304
2,500,965 1,001,858

87,101
1,439
300
)(16
88,824
4,020
2,212
)(365
94,691

27,005 104,495
311
1,120
)(146) (1,919
27,979 102,887
24
1,739
5,905
180
)(29) (3,365
33,879 101,441

1,494,897
70,603
)(662
1,564,838
71,488
)(304
1,636,022

65,624
6,411
)(14
72,021
5,622
)(330
77,313

18,276
3,910
)(146
22,040
3,411
)(29
25,422

549,363
32,994
)(54
582,303
32,033
614,336

96,546
4,294
)(1,509
99,331
2,110
)(3,347
98,094

أعمال رأسمالية قيد
التنفيذ

قطع غيار

إجمالي

80,878
13,374
)(30,061
64,191
22,956
)(23,584
63,563

28,223
1,292
29,515
4,317
33,832

4,054,180
19,334
)(7,465
4,066,049
36,197
)(4,063
4,098,183

-

18,088
2,333
20,421
2,748
23,169

2,242,794
120,545
)(2,385
2,360,954
117,412
)(4,010
2,474,356

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2019م

267,954

412,040

925,518

16,803

3,556

5,939

64,191

9,094

1,705,095

كما في  31ديسمبر 2020م

267,954

387,522

864,943

17,378

3,347

8,457

63,563

10,663

1,623,827
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -11عقارات و آالت ومعدات (تتمة)
 2-11العقارات واآلالت والمعدات المرهونة كضمان مقابل قروض من مؤسسات مالية:
في  31ديسمبر 2020م ،بلغت القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات المرهونة  1,252مليون لاير سعود ( 31ديسمبر 2019م:
 1.324مليون لاير سعود ) حيث أن هذه العقارات واآلالت والمعدات مرهونة كضمان مقابل قرض من صندوق التنمية الصناعية
السعود (إيضاح .)3-21
 3-11أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تتضمن االعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في نهاية السنة بعض الموجودات التي تم الحصول عليها ولكنها غير جاهزة لالستخدام المقصود
منها ،يتم تحويل هذه الموجودات إلى فئات الموجودات ذات الصلة ويتم استهالكها بمجرد إتاحتها لالستخدام المقصود منها ،لم يتم رسملة
أ تكلفة اقتراض خالل سنة 2020م وسنة 2019م.
تم توزيع استهالك السنة الخاص بالعقارات واآلالت والمعدات كالتالي:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
104,236
103,600
11,112
9,233
5197
4,579
120,545
117,412

تكلفة اإليرادات
مصروفات بيعيه وتسويقية
مصروفات إدارية وعمومية

 - 12موجودات غير الملموسة
التكلفة
كما في  31ديسمبر 2019م
كما في  31ديسمبر 2020م
يخصم :االطفاء المتراكم
كما في  1يناير 2019م
اإلطفاء المحمل على السنة
كما في  31ديسمبر 2019م
االطفاء المحمل على السنة
كما في  31ديسمبر 2020م
القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2019م
كما في  31ديسمبر 2020م

23,620
23,620
22,691
419
23,110
308
23,418
510
202

تشمل الموجودات غير الملموسة برامج الحاسي اآللي والتراخيص ذات العالقة التي تم شراؤها في تواريخ مختلفة ،ويتم
اطفائها على مدى خمسة سنوات.
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 - 13عقود اإليجار
تستبجر المجموعة المستودعات والمرافق المتعلقة بالمصانع ،غالبا ما تكون مدة عقود اإليجار عشرة سنوات ،مع خيار تجديد عقد اإليجار
بعد ذلك التاريخ.
فيما يلي معلومات حول عقود اإليجار التي تكون المجموعة مستبجرا فيها.
 1-13حق استخدام األصول -أراضي ومباني
يتم عرض حق استخدام األصول المتعلقة بالعقارات المؤجرة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة.
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
60,909
63,994
الرصيد في بداية السنة
15,439
26,163
إضافات خالل السنة
)(12,354
)(14,661
المحمل على االستهالك خالل السنة
63,994
75,496
 2-13تم توزيع استهالك السنة الخاص بحق استخدام األصول كالتالي:
إيضاح
2-8
3-8
4-8

تكلفة اإليرادات
مصروفات بيعيه وتسويقية
مصروفات إدارية وعمومية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
1,684
2,125
10,615
12,341
55
195
12,354
14,661

 3-13التزامات عقود اإليجار
إيضاح

الرصيد في بداية السنة
إضافات خالل السنة
مصرول الفائدة المحمل على السنة
تكاليف تمويل مدفوعة

5-8

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
53,480
56,812
12,149
23,879
2,665
3,161
)(11,482
)(15,057
56,812
68,795

فيما يلي أعمار استحقاق االلتزامات بموجي عقود اإليجار:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
10,550
11,540
29,572
35,404
16,690
21,851
56,812
68,795

خالل سنة
من سنة إلى خمسة سنوات
أكثر من خمسة سنوات

 4-13المبالغ المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
2,665
3,161
432
1,206

الفوائد على التزامات عقود اإليجار
مصروفات متعلقة بعقود إيجار منخفضة القيمة
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -13عقود اإليجار (تتمة)
 5-13المبالغ المعترف بها في قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
()11,482
()15,057

مدفوعات اإليجار
 - 14استثمار في شركة زميلة

تملك المجموعة نسبة  ٪15.87في رأس مال شركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة مساهمة مقفلة) مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة
العربية السعودية  ،يتم المحاسبة عن االستثمار بطريقة حقوق الملكية بناء على تبثير المجموعة الكبير في الشركة المستثمر فيها عن
طريق ممثل المجموعة في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي ،تعتبر شركة توزيع الغاز الطبيعي أحد الموردين اإلستراتيجيين
للمجموعة ويتمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض.
لدى شركة توزيع الغاز الطبيعي رأس مال يتكون من أسهم عادية فقط ،نسبة حقوق الملكية هي نفس نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها.
التغير في القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة الزميلة

الرصيد في بداية السنة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
9,001
8,941

الحصة من صافي ربح الشركة الزميلة

756

656

توزيعات أرباح مستلمة

)(794

)(596

8,963

9,001

 - 15حقوق الملكية غير المسيطرة
يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة ب حقوق الملكية غيرر المسيطرة لشركة الخزل لألنابيي.
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة (إيضاح )1-15

٪33.91

٪38.88

الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
صافي الموجودات
صافي الموجودات العائدة لحقوق الملكية غير المسيطرة

216,389
34,710
)(21,171
)(100,314
129,614
43,892

228,985
39,275
)(34,632
)(135,960
97,668
37,974

اإليرادات
الخسارة
الخسارة المخصصة لحقوق الملكية غير المسيطرة

28,936
)(20,112
)(7,212

30,035
)(12,034
)(4,679

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية الناتجة من( /المستخدمة في) األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه

)(30,014
)(351
26,558
()3,807

23.457
)(1,033
)(17,583
4,841
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -15حقوق الملكية غير المسيطرة (تتمة)
 1-15في تاريخ  30أغسطس  2020م ،قامت الشركة بزيادة نسبة الملكية في شركة الخزل لألنابيي من  ٪61.12إلى  ٪66.09كما
تم اإلفصاح عنه في إيضاح رقم (.)1
 - 16موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
وفقا للمعيار الدولي لل تقرير المالي رقم ( ،)9حددت المجموعة هذه االستثمارات عند االعترال االولي كبدوات حقوق ملكية يتم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،نتج عن تقييم االستثمار بالقيمة العادلة مكاسي غير محققة بقيمة  794ألف لاير سعود
للسن ة المنتهية في  31ديسمبر 2020م (للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م :خسائر بقيمة  87الف لاير سعود ) والتي تم ادراجها
في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 1-16القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
6,927
7,721
25
25
6,952
7,746

شركة عقارات الخليج
أخرى

 2-16دخل توزيعات األرباح المعترف به
لم يتم استالم أ توزيعات أرباح لهذه االستثمارات خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م (تم استالم توزيعات أرباح من هذه
االستمارات بقيمة  1.2مليون لاير سعود خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م).
 - 17المخزون
بضاعة تامة الصنع (إيضاح )1-17
إنتاج تحت التشغيل
مواد خام ومستهلكات
بضاعة مشتراة بغرض البيع
قطع غيار
ناقصا :مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة (إيضاح )2-17

كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
446,624
339,751
77,768
79,242
173,417
153,917
26,283
30,841
69,894
83,292
793,986
687,043
()41,868
)(40,436
752,118
646,607

 1-17عرض البضائع التامة الصنع من قبل المجموعة بعد خصم المخزون الذ تم شطبه خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
والبال  6.1مليون لاير سعود ( 31ديسمبر 2019م 1.51 :مليون لاير سعود ) .كما يتم عرض مخزون المواد الخام بالصافي من
الذ تم شطبه خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م بمبل  1مليون لاير سعود ( 31ديسمبر  :2019ال شيء).
 2-17حركة مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
67,002
41,868
8,485
()25,134
)(9,917
41,868
40,436

الرصيد في بداية السنة
المكون خالل السنة
المعكوس من المخصص خالل السنة

 - 18ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
302,735
288,978
)(23,368
)(33,713
279,367
255,265
71,793
71,913
351,160
327,178

ذمم مدينة تجارية
مخصص انخفاض الذمم المدينة التجارية (إيضاح )2-3-26
صافي الذمم المدينة التجارية
مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى (إيضاح )1-18
 1-18مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
41,527
43,870
24,310
18,321
1,960
1,060
3,897
830
99
7,832
71,793
71,913

دفعات مقدمة للموردين
مصروفات مدفوعة مقدما
دفعات مقدمة للموظفين
تبمينات مستردة
أخرى

تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة للمخاطر االئتمانية ومخاطر السوق وخسائر انخفاض الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المقدمة
والموجودات األخرى في إيضاح رقم (.)3-26
 - 19النقد وما في حكمه
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
99,372
68,359
859
330
100,231
68,689

نقد لدى البنوك *
نقد بالصندوق

*يشمل النقد لدى البنوك مبل  4.3مليون لاير سعود في حساب أرباح لدى احد البنوك المحلية ،والتي تحقق ربحا بمعدالت
متفاوتة .
 - 20رأس المال واالحتياطيات
 1-20رأ س المال

أسهم عادية مصرح بها  -القيمة االسمية  10لاير سعود (بآالل األسهم)
عدد األسهم العادية المدفوعة بالكامل (بآالل األسهم)
قيمة االسهم العادية المصدرة (باآلل الريال السعود )

كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
60,000
60,000
60,000
60,000
600,000
600,000

 2-20طبيعة االحتياطيات والغرض منها
 1-2-20االحتياطي النظامي
وفقا للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية ،يجي على المجموعة تحويل  ٪10من صافي ربح السنة الى
االحتياطي النظامي حتى تبل قيمه  ٪ 30من رأس المال ،قررت المجموعة إيقال التحويل الى االحتياطي النظامي حيث تجاوزت قيمته
 ٪ 30من رأس المال ،إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.

 -20رأس المال واالحتياطيات (تتمة)
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 2-20طبيعة االحتياطيات والغرض منها (تتمة)
 2-2-20احتياطي القيمة العادلة
يتكون احتياطي القيمة العادلة من صافي التغير المتراكم (بما يشمل االنخفاض في القيمة) العادلة ل موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر حتى يتم إلغاء االعترال بها ،وتم ادراج احتياطي القيمة العادلة بشكل مباشر ضمن حقوق الملكية في قائمة
المركز المالي الموحدة .عند إلغاء االعترال بال موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم تحويل القيمة الخاصة
بها إلى األرباح مبقاه.
 3-20توزيعات األرباح لكل سهم
لم يتم توزيع أرباح خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م أو السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
 4-20الدخل الشامل اآلخر المتراكم في االحتياطيات

الرصيد في  1يناير 2020م
إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (إيضاح )22
صافي تغير القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )16

احتياطي
القيمة العادلة

األرباح
المبقاه

إجمالي الدخل الشامل
اآلخر

2,727
-

)(309
)(2,248

2,418
)(2,248

794

-

794

3,521

)(2,557

964

 5-20أسهم الخزينة
يتم االحتفاظ ببسهم الخزينة بموجي برنامج أسهم الموظفين بالشركة ،تم شراء  500ألف سهم من أسهم الخزينة في الفترة ما بين يونيو
2019م وسبتمبر 2019م وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد في  13فبراير 2019م ،قررت المجموعة أن يبدأ
برنامج أسهم الموظفين خالل سنة 2021م على ان يتم استكمال اإلجراءات القانونية وان تتم الموافقة بشكل نهائي من مجلس إدارة
المجموعة.
 - 21القروض
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
591,029
434,752
289,917
230,208
880,946
664,960

قروض من بنوك محلية (إيضاح )2-21
صندوق التنمية الصناعية السعود (إيضاح )3-21
إجمالي القروض
ناقص اً  :الجزء المتداول من
القروض من بنوك محلية
صندوق التنمية الصناعية السعود
إجمالي الجزء المتداول
إجمالي الجزء غير المتداول

108,031
93,140
201,171
463,789

126,506
165,941
292,447
588,499

حركة القروض خالل السنة:
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
919,436
880,946
66,217
)(104,707
)(215,986
880,946
664,960

الرصيد في بداية السنة
المحصل خالل السنة
المسدد خالل السنة

 -21القروض (تتمة)
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 1-21شروط القروض
تحتو بعض هذه القروض على تعهدات بنكية ،في حال عدم االلتزام بهذه التعهدات يتم سداد القروض عند طلي المقرض ،يتم مراقبة
التعهدات على أساس شهر من قبل اإلدارة ،في حالة وجود احتمالية عدم االلتزام بالتعهدات ،يتم اتخاذ االجراءات من قبل اإلدارة
لضمان االلتزام ،التز مت المجموعة مع شروط اتفاقيات القروض ،كما التزمت بشروط اتفاقيات القروض كما في  31ديسمبر 2020م.
تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر السيولة في اإليضاح رقم (.)3-26
 2-21القروض من البنوك المحلية
حصلت المجموعة على تسهيالت مرابحة طويلة األجل من البنوك المحلية بقيمة  435مليون لاير سعود (2019م 591 :مليون لاير
سعود ) لغرض تمويل توسعة مصانعها ،تم ضمان هذه التسهيالت لصالح البنوك عن طريق سندات ألمر ،تم تحديد رسوم التسهيالت
بناء على اتفاقية المرابحة ويتم ال سداد على أقساط نصف سنوية غير متساوية والتي ستنتهي في  31أغسطس 2025م.
 3-21قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
حصلت المجموعة على قروض من صندوق التنمية الصناعية السعود لتمويل توسعات مصانع بالط الخزل والبورسلين واألنابيي
الخزفية واألدوات الصحية وسخانات المياه الكهربائية ومصنع الطوب األحمر ،تم رهن جميع موجودات المصانع ،تبل القيمة الدفترية
لهذه الموجودات  1,252مليون لاير سعود (2019م1,324 :مليون لاير سعود ).
تستحق دفعات القروض على دفعات نصف سنوية غير متساوية تبدأ في  15ربيع الثاني 1433هر (الموافق  8مارس 2012م) ،وتنتهي
في  15شوال 1445هر (الموافق  24ابريل 2024م).
تم استخدام كامل التسهيالت الخاصة ب صندوق التنمية الصناعية السعود كما في  31ديسمبر 2020م (الجزء غير المستخدم كما في
 31ديسمبر2019م 9.1 :مليون لاير سعود ).
 4-21قروض قصيرة االجل
تبل قيمة القروض قصيرة االجل  85مليون لاير سعود (2019م 221 :مليون لاير سعود ) ،وتتمثل في قروض مرابحة اسالمية
وتورق ممنوحة للمجموعة من قبل بنوك تجارية محلية والتي تستحق خالل سنة أو أقل ،غالبا ما تكون هذه القروض ذات طبيعة متجددة
ويتم تحديد رسوم القروض بناء على أسعار السوق ،هذه القروض مضمونة لصالح البنوك من خالل سندات ألمر بقيمة القروض.

 - 22مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 1-22تقوم المجموعة بخطة مكافآت نهاية الخمة للموظفين المحددة وفقا لتقييم اإلكتوار .
تمنح الخطة للموظف عند انتهاء مدة الخدمة راتي نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس األولى وراتي شهر واحد عن كل سنة
من السنوات التالية ،يتم احتساب مكافبة نهاية الخدمة على أساس آخر راتي حصل عليه الموظف.
 2-22الحركة على مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
71,352
78,729

الرصيد في بداية السنة
القيم المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة

9,847
1,655
11,502

القيم المدرجة في قائمة الدخل الشامل االخر الموحدة
خسائر إكتوارية
أخرى
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 3-22االفتراضات االكتوارية الرئيسية

9,525
2,972
12,497

2,248

2,544

)(7,109
85,370

)(7,664
78,729

كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
2.25٪
٪2.11
2.25٪
٪2.11
15.5٪
٪12.59

معدل الخصم
معدل الزيادة المستقبلية في الرواتي
معدل دوران الموظفين

 4-22تحليل الحساسية
قد تؤثر التغييرات المحتملة المعقولة في تاريخ التقرير في واحدة من االفتراضات اإلكتوارية ذات الصلة مع ثبات االفتراضات األخرى
على التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كما هو موضح ادناه:
كما في  31ديسمبر
2020م
أساس قياس تغيرات االفتراضات
معدل الخصم
التغيرات المتوقعة في الرواتي

85,370
زيادة ٪1
79,338
88,424

نقص ٪1
88,041
78,910

 -22التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
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2019م
78,729
زيادة ٪1
73,277
81,700

نقص ٪1
81,347
72,882

شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 5-22تحليل استحقاق الدفعات
يوضح ال جدول التالي استحقاق الدفعات المستقبلية لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين:
كما في  31ديسمبر
2020م
2019م
13,432
14,201
10,130
11,675
9,446
9,978
8,094
8,691
7,176
7,785
22,269
23,672
16,829
17,757
87,376
93,759
)(8,647
)(8,389
78,729
85,370

المستحق بعد:
سنة
سنتين
ثالثة سنوات
أربعة سنوات
خمسة سنوات
من ستة إلى عشرة سنوات
من إحدى عشر سنة وأعلى
إجمالي المطلوبات غير المخصومة
يخصم :تكاليف التمويل

كما في  31ديسمبر  2020م يبل متوسط المدة المرجحة لخطة المكافآت المحددة هو  5.21سنة (كما في  31ديسمبر 2019م5.23 :
سنة)
 - 23ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
144,967
143,221
51,916
64,978
53,096
52,309
12,710
22,433
14,610
9,046
14,381
286,345
297,322

ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة
مطلوبات مسترده
دفعات مقدمة من العمالء
مستحق إلى أطرال ذات عالقة
أخرى

تم االفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت ومخاطر السيولة في اإليضاح رقم (.)3-26
 - 24مطلوبات رأسمالية ومطلوبات محتملة
كما في  31ديسمبر 2020م ،حصلت المجموعة على تسهيالت بنكية في شكل خطابات ضمان واعتمادات مستندية من البنوك المحلية
بقيمة  63.7مليون لاير سعود (كما في  31ديسمبر 2019م :مبل  91.3مليون لاير سعود ) ،تتضمن االعتمادات المستندية قيمة
 19.5مليون لاير سعود ( 31ديسمبر 2019م 13.4 :مليون لاير سعود ) المتعلقة بااللتزامات الرأسمالية لتوريد آالت ومعدات
مشروع توسعة المصنع.
تضمن المجموعة جزء من قرض صندوق التنمية الصناعية السعود الممنوح إلى شركة الخزل لألنابيي (شركة تابعة) بما يعادل
الحصة في رأس مال شركة الخزل لألنابيي ،ويبل قيمة الضمان كما في  31ديسمبر 2020م 36.5 :مليون لاير سعود (كما في 31
ديسمبر 2019م39.6 :مليون لاير سعود ) ،كما تضمن المجموعة جزء من قرض البنك السعود لالستثمار الممنوح إلى شركة الخزل
لألنابيي (شركة تابعة) بمبل  20.3مليون لاير سعود ( 31ديسمبر 2019م :مبل  27.1مليون لاير سعود ).
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 - 25تعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
 1-25الشركة الزميلة والشركات التابعة
تم اإلفصاح عن االستثمار في الشركات التابعة والشركة الزميلة في اإليضاح رقم ( )1واإليضاح رقم ( )14من هذه القوائم المالية
الموحدة.
 2-25المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا
يشمل موظفي اإلدارة العليا للمجموعة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار اإلدارة التنفيذية.
ال يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة أ مكافآت مقابل دورهم في إدارة المجموعة إال بما تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية ،يتلقى
أعضاء مجلس اإلدارة بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه والمكافآت السنوية ،يتلقى المديرون التنفيذيون مكافبة
ثابتة نتيجة لواجباتهم ومسؤولياتهم المباشرة ،يتلقى معظم كبار التنفيذيين (بما يشمل الرئيس التنفيذ والمدير المالي) مكافآت وفقا لعقود
العمل الموقعة معهم.
يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

رواتي وتعويضات
بدالت
حوافز سنوية ودورية
خطط الحوافز
فوائد أخرى

أعضاء
المجلس
غير
التنفيذيين
336
336

 3-25التعامالت االخرى مع أطراف ذات العالقة

الشركة الزميلة
مشتريات بضائع وخدمات
توزيعات األرباح المستلمة
أخرى
مدفوعات مصاريف ،صافي
قرض من أطرال ذو عالقة

2019م

موظفي
اإلدارة
العليا
4,013
1,068
25
408
81
5,595

إجمالي
4,013
1,068
361
408
81
5,931

أعضاء
المجلس
غير
التنفيذيين
1,124
1,124

قيمة التعامالت للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2019م
2020م

موظفي
اإلدارة
الرئيسيين
4,246
838
211
5,295

إجمالي
4,246
838
1,124
211
6,419

الرصيد كما في  31ديسمبر
2020م

2019م

42,388
794

40,499
596

3,934
-

3,587
-

7,712
-

8,706
7,118

309
-

1,421
11,023
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 - 26األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر
 1-26التصنيف المحاسبي والقيمة العادلة
توضح الجداول التالية القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة ،بما في ذلك مستويات التسلس ل الهرمي للقيمة العادلة ،بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها
بالقيمة العادلة والتي لها فترة استحقاق قصيرة االجل ،فإنه من المفترض أن القيمة الدفترية تقارب قيمتها العادلة وبالتالي فهي ال ت تضمن معلومات القيمة العادلة لهذه االدوات المالية .وتتضمن النقد وما في حكمه ،ذمم
مدي نة تجارية ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى ،القروض ،ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون.
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
موجودات مالية
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

كما في  31ديسمبر 2020م

اإلجمالي

التكلفة المطفأة

المستوى 1

المستوى 2

اإلجمالي

المستوى 3

موجودات مالية
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر (إيضاح رقم )16

7,746

7,746

-

-

-

7,746

7,746

ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وموجودات
أخرى (إيضاح رقم )18

-

327,178

327,178

-

-

-

-

النقد وما في حكمه باستثناء النقد بالصندوق
(إيضاح رقم )19

-

68,359

68,359

-

-

-

-

7,746

395,537

403,283

-

-

7,746

7,746

مطلوبات مالية
قروض قصيرة االجل (إيضاح رقم )21

-

85,045

85,045

-

-

-

-

قروض طويلة االجل (إيضاح رقم )21

-

664,960

664,960

-

-

-

-

ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون باستثناء
المصاريف المستحقة (إيضاح رقم )23

-

232,344

232,344

-

-

-

-

-

982,349

982,349

-

-

-

-
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -26األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر (تتمة)
 1-26التصنيف المحاسبي والقيمة العادلة (تتمة)
القيمة العادلة

القيمة الدفترية
موجودات مالية
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

كما في  31ديسمبر 2019م

اإلجمالي

التكلفة المطفأة

المستوى 1

المستوى 2

اإلجمالي

المستوى 3

موجودات مالية
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر (إيضاح رقم )16

6,952

6,952

-

-

-

6,952

6,952

ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وموجودات
أخرى (إيضاح رقم )18

-

351,160

351,160

-

-

-

-

النقد وما في حكمه باستثناء النقد بالصندوق
(إيضاح رقم )19

-

99,372

99,372

-

-

-

-

6,952

450,532

457,484

-

-

6,952

6,952

مطلوبات مالية
قروض قصيرة االجل (إيضاح رقم )21

-

221,255

221,255

-

-

-

-

قروض طويلة االجل (إيضاح رقم )21

-

880,946

880,946

-

-

-

-

ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون باستثناء
المصاريف المستحقة (إيضاح رقم )23

-

234,429

234,429

-

-

-

-

-

1,336,630

1,336,630

-

-

-

-
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
-26األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر (تتمة)
 2-26قياس القيمة العادلة
يبين الجدول التالي أساليي التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة للمستوى ( )2والمستوى ( )3لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة
في قائمة المركز المالي الموحدة في حال أن المدخالت الهامة ال يمكن مالحظتها.
األدوات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
النوع

اسلوب التقييم

المدخالت الهامة التي ال
يمكن مالحظتها

العالقة بين المدخالت الهامة
التي ال يمكن مالحظتها
وقياس القيمة العادلة

األوراق المالية

يتم احتساب القيمة العادلة

 -بل هامش الربح التاريخي

ان القيمة العادلة المقدرة

باستخدام طريقة صافي

لمبيعات االستثمارات

الموجودات المعدلة والتري

عقارية من قبل الشركات

تتضمن استنباط القيمة العادلة

المستثمر فيها 31( ،ديسمبر

ألدوات حقوق الملكية لألسهم

2020م 31 ،٪5 :ديسمبر

تزيد (تنقص) إذا:
 تغيرر القيمة المتوقعة فياالستثمارات العقارية
المستثمر فيها زيادة
(نقص).

المستثمر فيها بالرجوع إلى القيمة

2019م.)٪5 :
 بل الهامش التاريخيلمبيعات االستثمارات
العقارية قيد االنشاء من
قبل الشركات المستثمر
فيها ( 31ديسمبر
2020م31 ،٪10 :
ديسمبر 2019م.)٪7.5 :

العادلة للموجودات والمطلوبات
(المعتررل بها وغيرر المعتررل
بها).

 تغيرر القيمة المتوقعة فياالستثمارات العقارية
المستثمر فيها قيد االنشاء
زيادة (نقص).
تعتمد المدخالت التي ال
يمكن مالحظتها على متوسط
هامش المعامالت التاريخية
في االستثمارات العقارية
واالستثمارات العقارية قيد
االنشاء من قبل المجموعة
المستثمر فيها.
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
-26األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر (تتمة)
 2-26قياس القيمة العادلة (تتمة)
 1-2-26التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
لم تكن هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م والسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019م.
 2-2-26المستوى الثالث للقيمة العادلة
تسوية القيم العادلة للمستوى الثالث
يوضح الجدول التالي تسوية (من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية) من المستوى  3للقياس الدور للقيمة العادلة.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
6,992
6,952

الرصيد في بداية السنة
مكاسب مدرجة في قائمة الدخل الشامل االخر الموحدة
صافي التغير في القيمة العادلة (غير محقق).

794
7,746

)(40
6,952

تحليل الحساسية
بالنسبة للقيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن التغيررات الممكنة المعقولة في تاريخ التقرير
أل من مدخالت القياس الهامة التي ال يمكن مالحظتها ،مع االحتفاظ بمدخالت القياس األخرى ثابتة ،سيكون لها التبثيرات التالية:
الدخل الشامل االخر قبل الزكاة
النقص
الزيادة
في  31ديسمبر 2020م
()33
33
التغير في القيمة المتوقعة لالستثمارات العقارية (حركة بنسبة )٪1
()22
22
التغير في توقعات القيمة العادلة لالستثمارات العقارية تحت االنشاء (حركة بنسبة )٪1
في  31ديسمبر 2019م
()20
30
التغير في القيمة المتوقعة لالستثمارات العقارية (حركة بنسبة )٪1
()20
20
التغير في توقعات القيمة العادلة لالستثمارات العقارية تحت االنشاء (حركة بنسبة )٪1
 3-26إدارة مخاطر األدوات المالية
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة من األدوات المالية:
 مخاطر االئتمان (إيضاح )2-3-26 مخاطر السيولة (إيضاح 26رر3رر)3 -مخاطر السوق (إيضاح 26رر3رر)4
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
-26األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر (تتمة)
 3-26إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 1-3-26إطار عمل إدارة المخاطر
يتحمل مجلس إدارة المجموعة المسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر للمجموعة ،قام مجلس اإلدارة بتبسيس
اللجنة التنفيذية وهي المسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة ،تقدم اللجنة التنفيذية تقارير عن أنشطتها بشكل
منتظم الى مجلس اإلدارة.
تم تبسيس سياسات إدارة المخاطر للمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجه المجموعة ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر
ومراقبة المخاطر لاللتزام بتلك الحدود ،تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات في ظرول السوق
وأنشطة المجموعة ،تهدل المجموعة من خالل التدريي والمعايير واإلجراءات اإلدارية الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة ليستوعي
جميع الموظفين دورهم في العمل والتزاماتهم.
تشرل لجنة المراجعة للمجموعة على آلية قيام اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر للمجموعة ومراجعة كفاءة
إطار عمل إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة ،تساعد المراجعة الداخلية لجنة المراجعة للمجموعة في دورها
الرقابي ،تقوم المراجعة الداخلية بإجراء مراجعات منتظمة وخاصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر ،يتم إبالغ نتائجها إلى لجنة
المراجعة.
 2-3-26مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة إذا تعثر عميل أو الطرل اآلخر لألداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية ،وتنشب
مخاطر االئتمان بشكل أساسي من الذمم المدينة لعمالء المجموعة والنقد لدى البنوك.
تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان.
ذمم مدينة تجارية
يتبثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل  ،تبخذ اإلدارة في االعتبار العناصر التي قد تؤثر
على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالئها ،بما يتضمن مخاطر التبخر في السداد المرتبطة بالصناعة ودورة العمليات التشغيلية للعميل ،يتضمن
اإليضاح رقم ( )6تفاصيل اإليرادات.
وضعت إدارة المخاطر سياسة ائتمان والتي بموجبها يتم تحليل الجدارة االئتمانية لكل عميل بشكل منفصل قبل تقديم شروط وأحكام الدفع
القياسية للمجموعة ،تتضمن مراجعة المجموعة تقييمات خارجية كالقوائم المالية ومعلومات وكالة االئتمان ومعلومات الصناعة في حال
توفرها ،وفي بعض الحاالت المراجع البنكية ،يتم وضع حدود بيعيه لكل عميل وتتم مراجعتها بشكل ربع سنو  ،أ مبيعات تتجاوز هذه
الحدود تتطلي موافقة من إدارة المخاطر.
تقوم المجموعة بالحد من تعرضها المخاطر االئتمانية ل لذمم المدينة التجارية عن طريق الحصول على خطابات ضمان أو اعتمادات
مستندية بناء على التاريخ االئتماني للعميل ،كما في  31ديسمبر 2020م بلغت قيمة الذمم المدينة التجارية المضمونة مقابل خطابات
ضمان أو اعتمادات مستندية  156.1مليون لاير سعود (كما في  31ديسمبر 2019م 110 :مليون لاير سعود ).
يمثل الجدول التالي مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية في  31ديسمبر حسي المنطقة الجغرافية:
كما في  31ديسمبر
2019م
2020م
264,187
248,234
المملكة العربية السعودية
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
29,693
37,031
الدول األخرى
8,855
3,713
302,735
288,978
يمثل أكبر خمسة عمالء حوالي  ٪44من إجمالي الذمم التجارية المدينة في  31ديسمبر 2020م (في  31ديسمبر 2019م.)٪43:
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

-26األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر (تتمة)
 3-26إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 2-3-26مخاطر االئتمان (تتمة)
ذمم مدينة تجارية (تتمة)
تطبق المجموعة الطريقة المبسطة للخسائر االئتمانية المتوقعة المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9والذ يسمح باستخدام
مخصص الخسائر المحتملة على مدى عمر الذمم المدينة التجارية ،يتم تحديد مخصص الخسائر كما يليذ كما تتضمن الخسائر االئتمانية
المتوقعة معلومات تطلعيه:
 31ديسمبر 2020م
الحالية

معدل الخسائر
المتوقعة
٪0.09

إجمالي القيمة
الدفترية
207,920

مخصص
الخسائر
180

مستحق خالل  30يوم

٪0.59

8,281

49

مستحق خالل 60-31يوم

٪3.09

4,560

141

مستحق خالل 90-61يوم

٪6.88

4,709

324

مستحق خالل 120-91يوم

٪10.57

2,894

306

مستحق خالل  270 – 121يوم

٪24.08

6,681

1,609

أكثر من 270يوم

٪57.67

53,933

31,104

288,978

33,713

 31ديسمبر 2019م
الحالية

معدل الخسائر
المتوقعة
٪0.14

إجمالي القيمة
الدفترية
186,971

مخصص
الخسائر
257

مستحق خالل  30يوم

٪1.86

26,591

494

مستحق خالل 60-31يوم

٪1.62

13,751

223

مستحق خالل 90-61يوم

٪2.84

14,473

411

مستحق خالل 120-91يوم

٪9.21

8,135

749

مستحق خالل  270 – 121يوم

٪19.87

9,258

1,840

أكثر من 270يوم

٪44.53

43,556

19,394

302,735

23,368

خالل السنة لم تقم المجموعة بشطي ذمم مدينة تجارية ،وال تتوقع تلقي تدفقات نقدية مستقبلية من الذمم المدينة التجارية التي تم شطبها
في السابق.
الحركة على مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية
يمثل الجدول التالي الحركة على مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية خالل السنة :
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
الرصيد في بداية السنة
22,701
23,368
667
10,345
الزيادة في مخصص الخسائر االئتمانية المعترل به في قائمة الربح أو الخسارة
23,368
33,713
الرصيد في  31ديسمبر
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
-26األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر (تتمة)
 3-26إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 2-3-26مخاطر االئتمان (تتمة)
النقد وما في حكمه
بلغت أرصدة النقد وما في حكمه الذ تحتفظ به المجموعة كما في  31ديسمبر 2020م  68.7مليون لاير سعود (كما في  31ديسمبر
2019م 100.2 :مليون لاير سعود ) ،يتم االحتفاظ بالنقد وما في حكمه لدى بنوك ذات التصنيف ائتماني عالي (ابتداء من BBB+
وما فوق) ،وبالتالي تعتبر المجموعة أن النقد وما في حكمه له مخاطر ائتمانية منخفضة بناء على معدالت التصنيف االئتماني الخارجية
لألطرال المقابلة.
 3-3-26مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة للمجموعة في صعوبة جمع األموال للوفاء بمطلوبات األدوات المالية ،قد تنتج مخاطر السيولة من
عدم القدرة على بيع الموجودات المالية بسرعة وبمبل قريي من القيمة العادلة ،فيما يلي المستحقات التعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية
فترة التقرير ،تم عرض إجمالي المبال وتشمل مدفوعات الفائدة المقدرة.
عند الطلب
أكثر من 5
من سنة إلى
القيمة
أو أقل من
 31ديسمبر 2020م
سنوات
 5سنوات
الدفترية
سنة
المطلوبات المالية
قروض
ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون باستثناء المصاريف
المستحقة

 31ديسمبر 2019م

750,005

286,216

463,789

-

232,344

232,344

-

-

982,349

518,560

463,789

-

القيمة
الدفترية

عند الطلب
أو أقل من
سنة

من سنة إلى
 5سنوات

أكثر من 5
سنوات

المطلوبات المالية
قروض
ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون باستثناء المصاريف
المستحقة

1,102,201

513,702

588,499

-

234,429

234,429

-

-

1,336,630

748,131

588,499

-

تنشب مخاطر السيولة ل لمجموعة من القروض قصيرة األجل والجزء المتداول من القروض طويلة األجل والذمم الدائنة ذمم دائنة تجارية
ودائنون أخرون.
تحتفظ المجموعة بمبل كافي من ال نقد وما في حكمه لغرض السيولة ،تقوم اإلدارة بمراجعة تنبؤات التدفقات النقدية على أساس منتظم
لتحديد ما إذا كان لدى المجموعة احتياطيات نقدية كافية للوفاء بال متطلبات المستقبلية لرأس المال العامل واالستفادة من فرص االعمال،
تحد المجموعة من مخاطر السيولة من خالل ال تسهيالت البنكية والتبكد من تسوية الذمم المدينة والذمم الدائنة في تاريخ االستحقاق.
 4-3-26مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تبثير التغيرات في أسعار السوق ( مثل أسعار صرل العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم) على
دخل المجموعة أو قيمة أدواتها المالية ،الهدل من إدارة المخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لتلك المخاطر
ضمن معايير مقبولة مع تحسين العوائد.
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شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
-26األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر (تتمة)
 3-26إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 4-3-26مخاطر السوق (تتمة)
مخاطر أسعار الفائدة
تمثل مخاطر أسعار الفائدة المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار الفائدة السائدة بالسوق على المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها
النقدية ،تخضع المجموعة لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة في معدالت السوق السائدة على القروض والتسهيالت البنكية والتي لها أسعار
فائدة متغيرة بقيمة  435مليون لاير سعود كما في  31ديسمبر 2020م (كما في  31ديسمبر 2019م 591 :مليون لاير سعود )،
تتبع المجموعة سياسة إلدارة تكاليف التمويل عن طريق الحصول على قروض ذات أسعار فائدة ثابتة وقروض ذات أسعار فائدة متغيرة
وتعمل المجموعة على تقليل مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة التقلبات المتوقعة في أسعار الفائدة.
تحليل الحساسية
يوضح الجدول التالي حساسية الدخل للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة مع ثبات المتغيرات األخرى ،ال يوجد تبثير مباشر
على حقوق الملكية للمجموعة.
الزيادة  /النقص في
التأثير في دخل
النقاط األساسية بأسعار
للسنة المنتهية في
السنة
الفائدة
)(4,350
+100
 31ديسمبر 2020م
4,350
-100
 31ديسمبر 2019م

+100

)(5,910

-100

5,910

مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلي قيمة األدوات المالية بسبي التغيرات في أسعار صرل العمالت األجنبية ،تنشب مخاطر
العمالت األجنبية عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات معترل بها بعملة أخرى غير الريال السعود ،
يقتصر تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية بشكل أساسي على معامالت اليورو والجنيه االسترليني والدوالر األمريكي والدرهم
اإلماراتي ،تعتقد إدارة المجموعة ببن تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية محدود حيث أن الريال السعود والدرهم اإلماراتي مرتبطان
بالدوالر األمريكي ،ي تم مراقبة التقلبات في أسعار صرل اليورو والجنيه االسترليني على بشكل مستمر.
تراقي اإلدارة التقلبات في أسعار صرل العمالت األجنبية وتعتقد ببن المجموعة ليست معرضة بشكل جوهر لتغيرات أسعار الصرل.
فيما يلي البيانات الكمية المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية الناشئة عن العمالت غير المرتبطة بالدوالر األمريكي:
الجنيه
اليورو
االسترليني
 31ديسمبر 2020م
42
2,037
النقد لدى البنوك
485
ذمم مدينة تجارية
)(754
)(12,596
ذمم دائنة تجارية
)(712
)(10,074
صافي تعرض قائمة المركز المالي الموحدة لمخاطر العمالت األجنبية

 31ديسمبر 2019م
النقد لدى البنوك
ذمم مدينة تجارية
ذمم دائنة تجارية
صافي تعرض قائمة المركز المالي الموحدة لمخاطر العمالت األجنبية
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اليورو
2,387
1,170
)(13,225
)(9,668

الجنيه
االسترليني
1,375
25
)(1,391
9

شركة الخزف السعودية
) شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
-26األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر (تتمة)
 3-26إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 4-3-26مخاطر السوق (تتمة)
مخاطر العمالت األجنبية (تتمة)
تحليل الحساسية
ان ارتفاع( /انخفاض) اليورو والجنية االسترليني بنسبة  ٪10مقابل الريال السعود سول يؤثر على قياس األدوات المالية المدرجة
بالعمالت األجنبية كما ستزيد (تنقص) الربح أو الخسارة بالمبال الظاهرة ادناه:
 31ديسمبر 2020م
يورو (التغير )٪10
جنيه استرليني (التغير )٪10

 31ديسمبر 2019م
يورو (التغير )٪10
جنيه استرليني (التغير )٪10

ارتفاع
)(1,007
)(71
)(1,078

انخفاض
1,007
71
1,078

ارتفاع
)(967
1
)(966

انخفاض
967
)(1
966

 4-26إدارة رأ س المال
تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية فعالة للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ودعم التطور المستقبلي
ألعمال مجلس اإلدارة ،يراقي مجلس اإلدارة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى أرباح أسهم للمساهمين العاديين.
أهدال المجموعة عند إدارة رأس المال هي:
أ) حماية قدرة المنشبة على االستمرارية ،حتى تتمكن من االستمرار في تقديم ال عوائد لحملة األسهم والمنافع ألصحاب المصلحة
اآلخرين; و
ب) توفير عائد مناسي للمساهمين.
 - 27إعادة التصنيف
تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة التالية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة كي تتوافق مع عرض الفترة الحالية:
-

"أرباح استبعاد العقارات واآلالت والمعدات" و"إيرادات تشغيلية أخرى" إلى "إيرادات أخرى".

-

"مخصص خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية" كبند منفصل عن "مصروفات إدارية وعمومية".

 - 28األحداث الالحقة
تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية السنة والتي من الممكن أن يكون لها تبثير جوهر على المركز المالي للمجموعة
باستثناء ما تم اإلفصاح في هذه القوائم المالية الموحدة.
أعلنت الشركة في  4فبراير 2021م عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم بنسبة  ٪33.3األسهم
القائمة حاليا (سهم واحد مقابل كل ثالثة أسهم مملوكة) ،حيث تبل قيمة الزيادة في رأس المال  200مليون لاير سعود مما سيزيد من
قيمة رأس المال من  600مليون لاير سعود إلى  800مليون لاير سعود  ،ست تم الزيادة من خالل رسملة  200مليون لاير سعود
من األرباح المبقاه ،تعتبر الزيادة مشروطة بالحصول على موافقة الجهات الرقابية الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
 - 29اعتماد القوائم المالية الموحدة
تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل اللجنة التنفيذية المفوضة من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ  16فبراير 2021م (الموافق  4رجي
 1442هر).
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