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حترمين                                            السعودّية الخزف شركة مساهمي /السادة
ُ
 امل

  وبركاته؛ هللا ورحمة عليكم السالم

رحب
ُ
ة السنوي   االجتماع في بكم أ ة للجمعي  ة، الخزف لشركة العام   التقرير  ُيقدم أن اإلدارة مجلس وُيسر  السعودي 

 م،2018 العام خالل بذلتها التي والجهود أعمالها ونتائج والتابعة الزميلة وشركاتها الشركة أداء يتناول  الذي السنوي  

 . املستقبلية وتوقعاتها وخططها

  الشركة أدركت لقد
 
ة البيئة أن   ُمبكرا ، أكثر  أصبحت االقتصادي 

 
 واضحة، ورؤية استراتيجية خطط بوضع فقامت تحديا

نافس أن للشركة يمكن التي األسواق أفضل تحديد في تمثلت
ُ
 تكاليف هيكلة مع مبتكرة، بناء حلول  وتقديم فيها، ت

حافظة مع الحديثة التقنية وسائل أفضل باستخدام اإلنتاج
ُ
نتجات، جودة على امل

ُ
 ومتطورة جديدة ُمنتجات وابتكار  امل

ستهلكين رغبات مع تتناسب
ُ
ة املوارد في واالستثمار  األسواق، ومعطيات امل  التقنية، الخبرات أفضل واستقطاب البشري 

حافظة وربحية، وانتاجية كفاءة أفضل تحقيق نحو  البناءة مسيرتها الشركة لتواصل
ُ
 قطاع في الرائدة مكانتها على وامل

ة السلع صناعات  . الرأسمالي 

  الشركة تمض ي سوف
 
ة، قدراتها وتعزيز  الطموحة، خططها تحقيق في قدما  التكاليف، إدارة على التركيز  مع التنافسي 

  ُمضافة، قيمة ذات فرص عن والبحث
 
 .   البناء عالم في متميز  اقتصادي   ككيان مستقبلها بناء إكمال نحو  سعيا

 
 
عرب اإلدارة، مجلس أعضاء زمالئي عن ونيابة

ُ
 إلى وكذلك لها، ومساندتهم فيها لثقتهم الشركة ملساهمي شكري  عن أ

  الشركة، أداء لتعزيز  دؤوب وعمل جهود من يبذلونه ملا منسوبيها وكافة التنفيذي   الشركة فريق
 
 دوام للجميع ُمتمنيا

 . والسداد التوفيق

 الخريجي عبدالكريم بن عبدالعزيز                                                                           

 اإلدارة مجلس رئيس                                                                          
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 م:2018تقرير مجلس اإلدارة عن عام 

يرحب بكم ويشكركم على تلبيتكم دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وأن يتقدم اليكم بتقريره يسر مجلس اإلدارة أن 

 بالقوائم املالية عن نتائج العام 
 
م وكذلك 31/12/2018م والتي تتضمن قائمة املركز املالي للشركة كما هي في 2018السنوي مشفوعا

 ي حقوق املساهمين وااليضاحات املبنية عليها عن السنة املنتهية في ذلك التاريخ.قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات ف

 للشركة الرئيسية األنشطة( 1)

 التصنيع: 

 واألدوات ومكمالتها، أنواعها اختالف على والبورسالن والقيشاني السيراميك بالط وتسويق ونقل وتخزين بتصنيع الشركة تقوم

 الطالء مواد والغاليات، ومكمالتها والشمسية الكهربائية املياه سخانات املياه، دورات وتجهيزات ومكمالتها، الخزف من الصحية

 ملختلف والبالستيكية الفخارية واالنابيب ومشتقاته، األحمر  الفخاري  والطوب والسيراميك، الخزفية املنتجات( الفريته) الخاصة

 عالمات والبالستيك، واالكريليك الخزف من وشورات ومغاطس الشرب، مياه برادات املختلفة، البالستيك ومنتجات األغراض،

 .اإلسكان مشاريع وحلول  املختلفة البناء وتقنيات وحلول  والبالستيكية، الخزفية الطرق 

 التعدين: 

 والدولوميت السليكا رمل بودرة: الحصر ال  املثال سبيل على ومنها الخام املواد وتسويق وتشكيل ومعالجة استخراج: ذلك ويشمل

 وتخزينها الخام املواد نقل والرمل، الصوان وحجر  الجبس وبودرة الجيري  والحجر  والكاولين الحمراء والطينة الفلدسبار  ومعدن

 إلعادة املواد كافة تجميع الخام، املواد مواقع في والطواحين الكسارات وإدارة انشاء التعدين، ومواقع املحاجر  إدارة وتسويقها،

 .الشركة ألغراض املكملة أو  الالزمة املواد واسترجاع وتصريفها ومعالجتها واملواد االنتاج مخلفات وجمع تدوير  ذلك في بما تصنيعها

 التجارة: 

ة والتجارة والتجزئة الجملة تجارة ذلك ومن الشركة أغراض كافة في التجارة  تصنعها التي البناء مواد منتجات لتسويق اإللكتروني 

 والتصدير  االستيراد األخرى، واملنتجات الشركة منتجات من والخاصة الحكومية للمشاريع التوريد اآلخرين، من تشتريها او  الشركة

ة والخدمات الدولية واملبيعات ة والوكاالت والتعهدات التجاري   لغرض األخرى  الدول  في واملعارض املكاتب وفتح والتسويق التجاري 

 .اآلخرين من تشتريها أو  تصنعها التي الشركة منتجات بيع

 والصيانة والتشغيل املقاوالت:  

 واملكائن واملعدات اآلالت وتركيب الجاهزة والخرسانة واملباني واملعامل للمصانع والتركيب البناء وإعادة واالصالح االنشاء

 .الشركة منتجات باستخدام املشاريع وتنفيذ الصناعية،

 ملمارسة الضرورية بالخبرات واالستعانة واغراضها ألنشطتها واملكملة الالزمة واالنشطة االغراض بكافة القيام للشركة كما

مارس كما اعمالها،
ُ
تبعة االنظمة وفق انشطتها الشركة ت

ُ
 .وجدت إن املختصة الجهات من الالزمة التراخيص على الحصول  وبعد امل
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 :النتائج في اوإسهامه الشركة أعمال حجم في الرئيسية األنشطة َهِذه تأثير 

 النسبة إيرادات النشاط 

 %97 ريال 561,854,998 نشاط التصنيع و التجارة

 %3 ريال 17,608,149 نشاط  التعدين

 %0 0 نشاط املقاوالت و التشغيل و الصيانة

 %100 ريال 710,462,016,1 :اإلجماليّ 

 التابعة للشركات الرئيسية األنشطة (2)

 (تابعة شركة) لألنابيب الخزف شركة أنشطة: 

 بروبلين. ووصالت وملحقات بولي وأنابيب فخاريةبولي بروبلين  ومواسير منإنتاج أنابيب 

 :النتائج في اوإسهامه الشركة أعمال حجم في التابعة للشركات الرئيسية األنشطة َهِذه تأثير 

 النسبة إيرادات النشاط 

نشاط إنتاج أنابيب و مواسير من بولي 

فخارية و وصالت و بروبلين و أنابيب 

 ملحقات بولي بروبلين

 %100 ريال 11,585,290

 %100 ريال 11,585,290 :اإلجماليّ 

 (تابعة شركة) لالستثمار  الخزف شركة أنشطة: 

 واملنتجات البالستيكية وصنابير وخالطات املياه ومكوناتها املختلفة وسخانات املياهاملنتجات الخزفية  والتجزئة فيتجارة الجملة 

وأشكالها ومقاساتها ومكمالتها اختالف أنواعها  والبالستيكية على واألنابيب الفخاريةاملراحيض  واألغطية لكراس ي وعدد السيفون 

واآلالت واألجهزة  والتجزئة املكائن واستيراد وتصدير وتجارة الجملةقراميد األسطح الفخارية  واألكواع واملواصالت وجميع انواع

 . واملعدات

 :النتائج في اوإسهامه الشركة أعمال حجم في التابعة للشركات الرئيسية األنشطة َهِذه تأثير 

 النسبة إيرادات النشاط 

 - 0 نشاط التجارة

 - 0 :اإلجماليّ 
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 (تابعة شركة) والصيانة للتشغيل أرزان شركة أنشطة: 

 والتجارية وخدمات صيانةالسكنية  وتشغيل املبانيوصيانة ونظافة ترميم(  –إصالح  –هدم  –مقاوالت عامة للمباني )انشاء 

وإقامة وتشغيل الشركة  والعقارات لصالح وإدارة وتطوير األراض يالشركة  والعقارات لصالح وشراء وبيع األراض ي واصالح املركبات

 .وغير املطهيةاإلعاشة املطهية  وتقديم خدمات املطاعم

 :النتائج في اوإسهامه الشركة أعمال حجم في التابعة للشركات الرئيسية األنشطة َهِذه تأثير 

 النسبة النشاط إيرادات 

 - 0 ___ نشاط

 - 0 :اإلجمالي  

 

 التابعة( )الشركات

 :اآلتي وفق للشركة التابعة الشركات أدناه الجدول  ُيبين

 اسم الشركة

 التابعة
 رأس مالها

 نسبة ملكية

 الشركة فيها

 نشاطها

 الرئيس

الدولة 

 املحل

 الرئيس

 لعملياتها

الدولة 

 محل

 التأسيس

شركة الخزف 

 لألنابيب
 السعودية الرياض  تصنيع األنابيب الفخارية %61.12 ريال 155,263,840

شركة الخزف 

 لالستثمار 
 %95 ريال 500,000

خدمات االستيراد والتصدير 

والتسويق للغير وتجارة الجملة في 

 األنابيب ومواد البناء والتجزئة

 السعودية الرياض

شركة أرزان 

 للتشغيل والصيانة
 %100 ريال 50,000

مقاوالت عامة للمباني وصيانة 

ونظافة وتشغيل املباني السكنية 

والتجارية وخدمات صيانة 

واصالح املركبات وشراء وبيع 

االراض ي والعقارات لصالح 

الشركة وادارة وتطوير االراض ي 

والعقارات لصالح الشركة واقامة 

 السعودية الرياض
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املطاعم وتقديم خدمات  وتشغيل

 االعاشة.

 

 

 للشركة املوحد األداء ُملخص( 3)

 ( املبالغ بآالف الرياالتخالصة ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األخيرة.) 

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 البيان

 1,031,765 1,263,293 1,205,438 1,158,767 1,033,331 األصول املتداولة

 1,985,723 1,996,151 1,895,141 1,750,381 1,832,905 األصول غير املتداولة

 3,017,488 3,259,444 3,100,579 2,909,148 2,866,236 إجمالي األصول 

 662,831 618,854 771,717 983,948 983,699 الخصوم املتداولة

 638,962 742,696 506,182 294,751 424,318 الخصوم غير املتداولة

 1,301,793 1,361,550 1,277,899 1,278,699 1,408,017 إجمالي الخصوم
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 ( املبالغ بآالف الرياالتالتحليل الجغرافي إليرادات الشركة وشركاتها التابعة.) 

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

إجمالي 

 اإليرادات

  التصدير  التصدير املنطقة املنطقة املنطقة املنطقة املنطقة
 املجموع

  دبــــــــــي  الرياض الجنوبية  الشمالية  الشرقية   الغربية الوسطى 

2018 1,028,048 309,094 349,632 88,955 69,768 66,203 113,407 30,990 1,028,048 

 

 2018التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 

  
%03 إيرادات منطقة الرياض            

%43 إيرادات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف  

%22 إيرادات باقي مناطق المملكة   

%41 إيرادات التصدير للخارج  

 
100%  

 

إيرادات منطقة الرياض         
30%

إيرادات مناطق  مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والطائف

34%

إيرادات  باقي  مناطق المملكة
22%

إيرادات التصدير للخارج
14%

2018التحليل الجغرافي إليرادات الشركة  
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 املبيعات 

الكبير في املشاريع م وذلك بسبب االنخفاض 2017مقارنة بمبيعات عام  %7م بواقع 2018انخفضت مبيعات الشركة لعام 

الحكومية والخاصة، كما أدى استمرار حالة االغراق وزيادة العرض التي تعاني منها السوق السعودية إلى انخفاض أسعار بيع 

على حصة الشركة في السوق املحلية وتوفير السيولة املناسبة ألعمالها، مما ادى  منتجات الشركة من السيراميك بهدف املحافظة

إلى انخفاض هامش الربح. ورغم تحسن مبيعات الشركة في بعض األسواق الدولية إال ان مبيعات منتجات الشركة تأثرت بتعديل 

1,621,351 1,657,975 

1,303,519 

1,139,726
1,028,048

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

 1,400,000

 1,600,000

 1,800,000

2014 2015 2016 2017 2018

بآالف الرياالتمقارنة المبيعات لمدة خمس سنوات ماضية

1,221,345 

1,447,363 

1,600,550 1,621,351 
1,657,975 

1,303,519 

1,139,726
1,028,048

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

 1,400,000

 1,600,000

 1,800,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

المبيعات بآالف الرياالت
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 املواصفات في بعض الدول أو الرسوم الجمركية العالية. وقد نفذت الشركة برن
 
وحصتها في األسواق الدولية من  لتعزيز قدراتهاامجا

زيادة عدد موظفي املبيعات والتسويق في بعض األسواق وتعيين موزعين أكثر باإلضافة إلى تكثيف املشاركة في املعارض حيث 

ها والوصول إلى التجارية الدولية حيث شاركت الشركة في عدة معارض دولية مكنتها من التعرف على تلك االسواق واحتياجات

موزعين محتملين ملنتجاتها في تلك األسواق. وبالرغم من صعوبة األسواق فقد تحسنت مبيعات التصدير عن العام السابق وتم 

م، ويكون الهدف منها نشر العالمة التجارية لشركة الخزف السعودية كعالمة رائدة 2018اضافة أسواق جديدة للتصدير عام 

 على ما ذكومتميزة في مجال حلول 
 
أعاله فقد حصلت شركة الخزف السعودية على أول قرار وزاري لشركة سعودية  ر البناء. وتأكيدا

سيسمح لها بالبيع والتصدير خالل عام  566/2018لتسجيل عالمة الشركة ومنتجاتها في جمهورية مصر العربية بقرار وزاري رقم 

 م.2019

 (املبالغ بآالف الرياالتم وأي توقعات أعلنتها الشركة )2017يلّية عن نتائج سنة إيضاح ألي فروقات جوهرّية في النتائج التشغ  

 نسبة التغير (-)+( أو )التغيرات  م2017 م2018 البيان

 %9.80- 111,678- 1,139,726 1,028,048 اإليرادات / املبيعات

 %5.27- 51,213- (971,457) (920,244) اإليرادات / تكلفة املبيعات

 %35.93- 60,465- 168,269 107,804 الربحمجمل 

 %15.26 1,639 10,742 12,381 أخرى  -إيرادات تشغيلية

 %15.95 38,597 (241,998) (280,595) أخرى -تشغيلية مصروفات

 %154.67 97,423 (62,987) (160,410) التشغيلي )الخسارة(الربح 

 .م2018 العام خالل مالية توقعات أي بإعالن الشركة تقم لم: إقرار

 واملحاسبّية املالّية األنظمة 

 
 
 إجراءات تطوير  تم فقد وسرعتها اإلجراءات في الدقة من املزيد تتطلب والتي الشركة في واملحاسبية املالية االعمال ألهمية نظرا

 :يلي ما خالل من الشركة في املالية اإلدارة

ة باألصول  الخاص( 9) املعيار  تطبيق .1  .املالي 

 .العمالء عقود من باإليرادات الخاص( 15) املعيار  على التعديالت تطبيق .2

 .الشركة مديونية إجمالي من( %76) تمثل ريال، مليون ( 685) مبلغ بإجمالي األجل وقصيرة متوسطة القروض جدولة إعادة .3

ة صندوق  مع ريال مليون ( 34) بقيمة البالط مصانع في الحرارة تدوير  إعادة مشروع تمويل اتفاقية توقيع .4 ة التنمي   الصناعي 

 .السعودي  

ة كوادر  وتوظيف القسم هيكلة إعادة .5  :التالية للوظائف سعودي 

ة التقارير مدير( ب .امليزانية مدير( أ  .اإلداري 

ة الحسابات إدارة مدير( ج  .العمالء حسابات قسم رئيس( د .املالي 

 .خزينة مستشار( و .املوردين حسابات قسم رئيس( هـ

 .التزام مسؤول( ح .تحصيل مشرف( ز

 .والرقابية املالية اإلجراءات تحسين .6
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 .األموال وتحصيل للعمالء الفوترة عملية ألتمتة سداد االلكتروني الدفع نظام تطبيق .7

 .للموردين اإللكترونية الدفعات عملية ألتمتة( E-Payment) الرياض بنك مع اإللكتروني الربط .8

 . التسهيالت ومنح الشركة لعمالء االئتماني الوضع لدراسة االئتمانية بيان وشركة سمة شركة مع االلكتروني الربط اتفاقية توقيع .9

 حاسبّية السياسات
ُ
ستخدمة امل

ُ
 الدولّية للمعايير  والتحول  بالشركة امل

 :م01/01/2018 في بدأت والتي الصادرة والتعديالت والتفسيرات الجديدة، املعايير  يلي فيما

 ".العمالء مع العقود من االيرادات( "15) رقم املالي للتقرير  الدولي املعيار  .1

 املدفوع أو  املستلم والعوض أجنبية بعملة املعامالت -املالي للتقرير  الدولية املعايير  تفسيرات لجنة عن الصادر  22 رقم تفسير  .2

 
 
 .مقدما

 .السهم أساس على الدفع معامالت وقياس تصنيف -2 رقم املالي للتقرير  الدولي املعيار  على التعديالت .3

 .عقارية استثمارات إلى/ من التحويالت - 40 رقم الدولي املحاسبة معيار  على التعديالت .4

 املعايير  تطبيق" 1 رقم املالي للتقرير  الدولي املعيار  م 2016 -م 2014 املالي للتقرير  الدولية للمعايير  السنوية التحسينات دورة .5

 واملشروعات الزميلة املنشآت في االستثمارات 28 رقم الدولي املحاسبة ومعيار  األمور، مع التعامل" مرة ألول  املالي للتقرير  الدولية

ق املشتركة ِ
بَرمة العقود من اإليرادات - 15 رقم املالي للتقرير  الدولي املعيار  األولى للمرة املجموعة وتطب 

ُ
ا العمالء، مع امل  ملا ووفق 

ِصَح  فقد ،34 مرق الدولي املحاسبة معيار  يستلزمه
ُ
رات هذه طبيعة عن أف  .أدناه وتأثيرها التغيُّ

 املذكورة والتعديالت التفسيرات سريان من للمجموعة املختصرة املوحدة األولية املالية القوائم على جوهري  تأثير  هناك يكن ولم هذا

 .أعاله

 بعد سارية غير  الصادرة( م2017– م 2015 دورة) والتعديالت والتفسيرات الجديدة، املعايير  يلي فيما: 

 ". اإليجار عقود( "16) رقم املالي للتقرير  الدولي املعيار  .1

 ". التأمين عقود" (17) رقم املالي للتقرير  الدولي املعيار  .2

 .املشتركة العمليات في حصصها زيادة عن الشركة محاسبة -األعمال تجميع (3رقم ) املالي للتقرير  الدولي املعيار  .3

 .املشتركة العمليات في حصصها زيادة عن الشركة محاسبة -املشتركة الترتيبات (11رقم ) املالي للتقرير  الدولي املعيار  .4

 كحقوق  املصنفة املالية األدوات مدفوعات من الناتجة الدخل ضرائب تبعات -الدخل ضرائب 12 الدولي املحاسبة معيار  .5

 .ملكية

 .للرسملة املؤهلة االقتراض تكاليف -االقتراض تكاليف 23 الدولي املحاسبة معيار  .6

 .الدخل ضريبة معالجة حيال التيقن عدم - 23 رقم التفسير  .7

  املدفوعات خصائص -9 املالي للتقرير  الدولي املعيار  على تعديالت .8
 
 .السالب التعويض مع مقدما

 .املشتركة واملشاريع الزميلة الشركات في األجل طويلة الحصص - 28 الدولي املحاسبة معيار  على تعديالت .9

 .التسوية او  االختصار  او  الخطط تعديالت"  19 رقم الدولي املحاسبة معيار  على تعديالت .10

ر  التطبيق املجموعة تنفذ ولم ِ
 
ه صدر  آخر  تعديل أو  تفسير  أو  معيار  ألي املبك  .بعد التنفيذ حيز  يدخل لم لكن 
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 بالقروض بيان  

 وأنشطتها عملياتها طور  في التابعة وشركاتها الشركة عليها حصلت التي األجل وقصيرة طويلة القروض بتفاصيل بيان يلي فيما

 :االعتيادية

 :السعودّي  الصناعّية التنمية صندوق  قرض( أ)

ة التنمية صندوق  من األجل طويلة قروض على الشركة حصلت وأن سبق  بالط مصانع في التوسعات لتمويل السعودي   الصناعي 

 كافة رهن بضمان وذلك األحمر  الطوب مصنع ومشروع الكهربائية املياه وسخانات الصحية واألدوات والبورسالن السيراميك

 .املصانع لهذه الثابتة املوجودات

 باأللف ريال سعودي.املبلغ 

ة القرض مبلغ أصل القرض اسم الجهة املانحة للقرض  ُمدَّ
 
ً
املبالغ املدفوعة سدادا

 للقرض خالل السنة

املبلغ املتبقي من 

 القرض

املديونية اإلجمالّية 

 للشركة

صندوق التنمية 

 الصناعية السعودي
 436,919 654,265 - طويل أجل 654,265

 (األجل وقصيرة طويلة) محلية بنوك قروض( ب)

 أعمال لتمويل محلية تجارية بنوك قبل من اإلسالمية املرابحة بطريقة األجل وقصيرة طويلة قروض تسهيالت على الشركة حصلت

 .القيمة متساوية غير  سنوية نصف أقساط على القروض هذه سداد ويتم. البنوك لصالح ألمر  سندات وبضمان املصانع في التوسعة

 املبلغ باأللف ريال سعودي.

اسم الجهة املانحة 

 للقرض

مبلغ أصل 

 القرض
ة القرض  ُمدَّ

 
ً
املبالغ املدفوعة سدادا

 للقرض خالل السنة
 املبلغ املتبقي من القرض

املديونية اإلجمالّية 

 للشركة

 436,919 136,237 - طويل أجل 136,237 بنوك محلية

 436,919 646,416 - قصير أجل 646,416 بنوك محلية

 436,919 - - طويل أجل - بنوك خارجية

 436,919 - - قصير أجل - بنوك خارجية

 (تابعة شركة) قرض ضمان( ج)

 شركة) لألنابيب الخزف شركة إلى املمنوح السعودي الصناعية التنمية صندوق  قرض من سعودي ريال مليون ( 36) الشركة تضمن

 السعودي البنك قرض من سعودي ريال مليون ( 30( )االنخفاض بعد املبلغ) الشركة تضمن كما. م2018 ديسمبر  31 في كما( تابعة

 .م2018 ديسمبر  31 في كما( لألنابيب الخزف شركة) التابعة الشركة إلى املمنوح لالستثمار 
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 امّية املدفوعات بقيمة بيان
َ
ستحقة املسددة الِنظ

ُ
خرى  ُمستحقات وأي والضرائب والزكاة حكومّية لجهات وامل

ُ
 أ

 البيان

م2018  

وصف موجز 

 لها
 بيان األسباب

 املسدد

 املستحق حتى

 نهاية الفترة املالية

 السنوية ولم يسدد

 - - - 3,358,333 الزكاة

 - - - 43,669 الضريبة

 املؤسسة العامة

 للتأمينات االجتماعية
21,014,103 - - - 

 تكاليف تأشيرات

 وجوازات
3,657,178 - - - 

 - - - 22,386,185 رسوم مكتب العمل

 والضريبي الزكوي  الوضع 

على شهادة الزكاة حتى قامت شركة الخزف السعودية بتقديم إقراراتها الزكوية، وسداد دفعات الزكاة املستحقة عليها وحصلت 

 م.2017عام 

دفعات الزكاة املستحقة عليها وحصلت على شهادة كما قامت شركة الخزف لالنابيب )شركة تابعة( بتقديم إقراراتها الزكوية وسداد 

 م.2017عام الزكاة حتى 

 لذلك.م وقامت 2016شركة الخزف لالستثمار قامت برفع إقراراتها الزكوية لكل السنوات حتى عام 
 
 بتسوية التزامات الزكاة وفقا

 

  الشركة ألعمال املحتملة املخاطر 

 مهما املخاطر  تلك مع للتعامل وبرامج خطط الشركة وتنفذ الشركة، تواجه قد متعددة مخاطر  هناك فإن   صناعة كل طبيعة ضمن

ة لجنة تشكيل إعادة تم وقد. اإلمكان قدر  الشركة عمليات على تأثيرها تقليل أو  لتفاديها مستواها كان  علمها وتطوير  للمخاطر  تنفيذي 

 :الحسبان في الشركة تأخذها التي املخاطر  ومن. املخاطر مختلف مع والتعامل لإلعداد خطة وتنفيذ

 مع خصوصا املدربة الفنية العمالة على الحصول  وصعوبة الخارجية، العمالة تكاليف ارتفاع مثل العاملة باليد عالقة ذات مخاطر  -

  املصانع في السعودية للعمالة الدوران معدل وكذلك الشركة، لعمالة وجذبها دولية مصانع منافسة
 
 الصناعة، لطبيعة نظرا

 الشباب اعداد في تساهم للتدريب اكاديمية الى لتحويله تسعى تدريب مركز  الشركة أنشأت وقد. املدربة العمالة نقص الى باإلضافة

 .الشركة مصانع في للعمل السعودي  
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 وفرت حيث اسعارها ارتفاع او  توقفها واحتمال والكهرباء الغاز  مثل الطاقة ومصادر  الشركة مصانع بوقود عالقة ذات مخاطر  -

 .ذلك وغير  للطوارئ  كهرباء ومحطات أخرى  مواد استخدام إمكانية مثل مختلفة بدائل الشركة

 عمليات في واردة احتماالت وجميعها الخام املواد أسعار  تذبذبات أو  التصنيع في الداخلة والخامة األولية باملواد عالقة ذات مخاطر  -

  املصانع، تشغيل
 
  تالفيها على الشركة وتعمل ضعيفة حدوثها نسبة أن إال

 
 .حدوثها حال في معها والتعامل مسبقا

 املحلية السوق  تغرق  التي املنتجات من عادلة الغير  املنافسة االعتبار  بعين األخذ من بد   ال ، املحلية السوق  في اإلغراق استمرار  مخاطر  -

خرى  الدول  في بيعها أسعار  من أقل أو  تكلفتها من أقل بأسعار  وتباع
ُ
  اآلخرين املحليين املصنعين مع أو  منفردة الشركة تبذل. األ

 
 جهودا

  أبدت والتي املعنية الحكومية الجهات مع التواصل في
 
  اهتماما

 
 التجارة في الضارة املمارسات ملكافحة الدائمة اللجنة أصدرت حيث كبيرا

 دول  واردات ضد الخليجية الصناعة بها تقدمت التي اإلغراق مكافحة شكوى  بقبول  م2018 نوفمبر  في التعاون  مجلس لدول  الدولية

 .واسبانيا والهند الصين منشأ ذات والبورسالن السيراميك بالط منتج من التعاون  مجلس

 والتسهيالت القروض فوائد ارتفاع مخاطر  وتشمل الصناعات ولكل مستمرة مخاطر  فهي املالية العمليات عن الناتجة املخاطر  أما -

 وقد األجنبية، العمالت أسعار  تذبذب ومخاطر  الشركة، لعمالء املقدمة االئتمان ومخاطر  النقدية، السيولة توفير  ومخاطر  البنكية،

ها اإلدارة وترى  املخاطر، لهذه الشركة احتاطت   أن 
 
 . جوهرية غير  مخاطر  جميعا

 
 من عدد مع اتفاقيات بإبرام قامت الشركة أن   علما

 أية ملقابلة الكافية األموال توفر  من التأكد على الشركة إدارة تعمل كما. القائمة البنوك قروض جدولة إلعادة املحلية البنوك

 العمالء، أرصدة تحصيل فترات بين موائمة واجراء بنكية، تسهيالت توفير  طريق عن وذلك استحقاقها، تاريخ في مالية التزامات

  املوردين جميع مع االتفاق تم حيث املوردين أرصدة سداد وفترات
 
  ووجدت املشتريات قيمة سداد فترة لتمديد تقريبا

 
 كبيرا تجاوبا

 . منهم

 وجود الشركة إدارة تتوقع وال  عالية، سمعة ذات مالية ومصارف بنوك في أموالها إيداع طريق عن االئتمان مخاطر  الشركة تتفادى -

 كافية ضمانات على الحصول  على وتحرص العمالء من عريضة قاعدة لها الشركة أن كما. ذلك عن تنتج قد هامة ائتمان مخاطر 

 تثبيت طريق عن لذلك الحاجة عند وتتحوط العمالت أسعار  تقلبات الشركة تراقب كما. حساباتهم حركة ومتابعة ومراقبة منهم،

 .األجنبية العملة أسعار 

 وُمراقبتها املخاطر  إدارة في الشركة سياسة

في الشركة من خالل االطالع على مخرجات اللجنة الداخلية التي تم تشكيلها من  إدارة املخاطر تتولى لجنة املراجعة دراسة ومراجعة 

ال، حيث أن  مختلف قطاعات الشركة، وتتولى إدارة املراجعة الداخلية التأكد ما إذا كانت إدارة املخاطر مالئمة وتعمل بشكل فع 

بنى على تقييم املخاطر
ُ
 .خطة العمل السنوية إلدارة املراجعة الداخلية ت
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 العالقة ذات واإلفصاحات الحوكمة تقرير 

 وخبراتهم ومؤهالتهم والسابقة الحالية ووظائفهم التنفيذية، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء. 

 اإلدارة مجلس أعضاء .1

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم #

عبدالعزيز بن  1

 الخريجيعبدالكريم 

 اإلدارةرئيس مجلس 

 الخريجي مجموعة

 لشركة التنفيذي املدير 

 لالستثمار الخريجي

بكالوريوس 

 علوم في اإلدارة

 .2018 – 2001مجموعة شركات الخريجي من 

شركة تشب العربية للتأمين التعاوني من 

2009 – 2018. 

 .2018 – 2015بداية لتمويل املنازل من 

 .2018 – 2013شركة االثراء املعرفي من 

عبدالكريم بن ابراهيم  2

 النافع

رئيس مجلس  نائب

اإلدارة العضو املنتدب 

لشركة الخزف 

 السعودية

مدير عام صندوق 

التنمية الصناعية 

 السعودي

بكالوريوس 

إدارة اعمال 

 ومحاسبة

صندوق التنمية الصناعية السعودي من 

1981 – 2003. 

رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودية من 

 م.2015 –م 2003

مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 م2018 –م 2015من يوليو 

 –العضو املنتدب لشركة الخزف السعودية 

.
 
 حاليا

سعد بن ابراهيم  3

 املعجل

رئيس مجلس إدارة 

شركة املعجل للتجارة 

 واملقاوالت

 لشركة املنتدب العضو 

 للتجارة املعجل

 واملقاوالت

ماجستير 

هندسة 

 يميائيةك

إدارة شركة املعجل للتجارة واملقاوالت من 

 حتى اآلن. – 1976

عضوية مجلس إدارة الغرف التجارية 

 .2016 – 1977والصناعية بالرياض من 

الرياض االقتصادي من  امناءرئاسة مجلس 

2000 – 2016. 

إدارة ورئاسة اللجنة الصناعية بغرفة الرياض 

 . 2016 -2012من 

ابراهيم سامي بن  4

 العيس ى

مدير عام املراجعة 

الداخلية في املؤسسة 

العامة للتأمينات 

 االجتماعية

مدير عام اإلدارة العامة 

للرقابة في املؤسسة 

العامة للتأمينات 

 االجتماعية

ماجستير إدارة 

االعمال 

 التنفيذي

مدير عام املراجعة الداخلية باملؤسسة العامة 

 حتى اآلن. – 2012للتأمينات االجتماعية من 

مدير عام الرقابة باملؤسسة العامة للتأمينات 

 .2011 – 2010االجتماعية من 

مدير إدارة الرقابة املالية باملؤسسة العامة 

 .2010 – 2008للتأمينات االجتماعية من 

محاسب بإدارة الرقابة املالية باملؤسسة العامة 

 .2008 – 2001للتأمينات االجتماعية من 
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محمد  عبدهللا بن 5

 جليغم

مساعد مدير الشؤون 

املالية ومستشار مالي 

في صندوق 

 االستثمارات العامة

مساعد مدير الشؤون 

املالية ومستشار مالي في 

صندوق االستثمارات 

 العامة

بكالوريوس 

 محاسبة

عام مستشار مالي في صندوق االستثمارات  26

 العامة

عبدهللا بن تركي  6

 السديري 

الرئيس التنفيذي 

لشركة امالك العاملية 

 للتمويل العقاري 

الرئيس التنفيذي نائب 

لشركة امالك العاملية 

 للتمويل العقاري 

ماجستير إدارة 

 دولية

مدير تنفيذي للتطوير  –نائب الرئيس التنفيذي 

االستراتيجي في شركة امالك العاملية للتمويل 

 .2013 – 2011العقاري من 

في شركة مدير تنفيذي االئتمان واملخاطر 

 – 2007امالك العاملية للتمويل العقاري من 

2011. 

مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة 

 .2007 -1999سامبا املالية من 

عبدالرحمن بن  7

 عبدالقادر باجنيد

الرئيس التنفيذي 

لشركة رافال للتطوير 

 العقاري 

مدير بنك الخليج في 

اململكة العربية 

 السعودية

بكالوريوس 

 إدارة مالية

سنة في مجاالت البنوك السعودية  18

والشركات القابضة التجارية وشركات تطوير 

 العقاري.

يوسف بن صالح أبا  8

 الخيل

ماجستير علوم  متقاعد -

إدارة نظم 

 املعلومات

 سنة عمل في مركز املعلومات الوطني. 15

شغل عدة مناصب في رئاسة وعضوية مجالس 

 منها:اإلدارة لعدة شركات 

رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية 

 سنوات. 6الوطنية )زجاج( ملدة 

رئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين 

 سنوات. 9( ملدة AXAالتعاوني )

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب 

 سنوات. 6ملدة 

عضو مجلس إدارة شركة اسمنت القصيم ملدة 

 سنوات. 6

 

 اللجان أعضاء .2

 الوظائف الحالية االسم 
الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت
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 * * * * عبدالكريم بن ابراهيم النافع 1

 * * * * سعد بن ابراهيم املعجل 2

 * * * * سامي بن ابراهيم العيس ى 3

 * * * * عبدهللا بن محمد جليغم 4

 * * * * عبدهللا بن تركي السديري  5

 * * * * باجنيدعبدالرحمن بن عبدالقادر  6

 * * * * يوسف بن صالح أبا الخيل 7

 ناصر بن عبدهللا العوفي 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدير إدارة  .متقاعد

الشؤون املالية 

واإلدارية 

واالستثمار في 

الشركة 

السعودية 

للصناعات 

الدوائية 

واملستلزمات 

 الطبية.

ماجستير إدارة 

اعمال 

 ومحاسبة.

شغل عدة مناصب في عضوية مجالس 

 اإلدارة ورئاسة اللجان لعدة شركات منها:

 شركة الراجحي للتأمين التعاوني 

 شركة الجوف الزراعية 

 شركة االسمنت املتحدة الصناعية

 شركة ملكية لالستثمار

 شركة طيبة القابضة 

 شركة الجوف الزراعية 

 الشركة األهلية للتأمين
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مؤسس واستشاري   بن سليمان املزيني أحمد 9

كواليتي آند  –رئيس 

 تايم لالستشارات

  عضو مجلس إدارة

الشركة  –منتدب 

 السعودية لألسماك

  عضو مجلس إدارة– 

شركة األهلية للتأمين 

 التعاوني

  رئيس لجنة املراجعة

شركة األهلية  –

 للتأمين التعاوني

  عضو لجنة املراجعة

شركة الجاسرية  –

 للتمويل

  عضو لجنة املراجعة

شركة الخزف  –

 . ةالسعودي

  رئيس

 –تنفيذي 

شركة 

ة  ُملكي 

 لالستثمار. 

  درجة

املاجستير 

في اإلدارة 

جامعة  –

 الفيصل. 

 من الخبرة العملية في  17ما يربو عن 
 
عاما

مناصب تنفيذية واستشارية متعددة حيث 

كان أحد الشركاء املؤسسين والشريك 

التنفيذي املسؤول عن قطاع االستشارات 

–تيم ون  املالية وتمويل الشركات لشركة

رخصة من هيئة السوق 
ُ
إحدى الشركات امل

املالية في اململكة العربية السعودية. وقبل 

 للمحاسبة املالية في بنك 
 
ذلك عمل مديرا

البالد، وسبق ذلك عمله لدى الهيئة العليا 

 للتطوير التنظيمي وكذلك 
 
للسياحة مديرا

 ملشروع 
 
 إلدارة العمليات املالية ومديرا

 
مديرا

نظام إدارة موارد املنشأة، كما عِمل تطبيق 

في بداية حياته املهنية لدى شركة أرنست 

ويونغ العاملية. شغل منصب نائب املدير 

العام للمالية والخدمات املساندة للشركة 

السعودية لخدمات السيارات واملعدات 

)ساسكو( ونائب الرئيس التنفيذي 

لالستراتيجية واملخاطر لشركة منافع 

ما قام بتأسيس وشغل منصب القابضة ك

ة لالستثمار  الرئيس التنفيذي لشركة ُملكي 

إحدى شركات إدارة األصول في اململكة 

العربية السعودية باإلضافة إلى كونه 

مؤسس واستشاري رئيس في كواليتي آند 

 يشغل منصب 
 
تايم لالستشارات. وحاليا

عضو مجلس اإلدارة املنتدب للشركة 

 السعودية لألسماك.
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 التنفيذّية اإلدارة .3

 االسم #
الوظائف 

 الحالية

الوظائف 

 السابقة
 الخبرات املؤهالت

 العضو املنتدب عبدالكريم بن إبراهيم النافع 1

لشركة الخزف 

 السعودية

مدير عام صندوق 

التنمية الصناعية 

 السعودي

بكالوريوس 

 إدارة ومحاسبة

 – 1981صندوق التنمية الصناعية السعودي من 

2003. 

رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودية من 

 م.2015 –م 2003

مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي من 

 م2018 –م 2015يوليو 

. –العضو املنتدب لشركة الخزف السعودية 
 
 حاليا

ل الشيخ 2
َ
الرئيس  حمد بن عبدالعزيز ا

التنفيذي 

لشركة الخزف 

 السعودية

نائب الرئيس 

للتسويق والبرامج 

في الهيئة العامة 

للسياحة والتراث 

 الوطني

ماجستير إدارة 

 أعمال

الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية -

 م(.2018 –م 2016)

نائب الرئيس للتسويق والبرامج في الهيئة العامة  -

 م(.2016-م 2013للسياحة والتراث الوطني )

نائب الرئيس املساعد للتسويق في الهيئة العامة -

 م(.2013-م 2011والتراث الوطني )للسياحة 

مدير عام البرامج واملنتجات السياحية في الهيئة -

-م 2008العامة للسياحة والتراث الوطني )

 م(.2011

مدير عام تطوير املنتجات في الهيئة العامة  -

 م(.2008-م 2004للسياحة والتراث الوطني )

مدير عام تطوير األعمال ومدير عام مصنع  -

-م2003ي شركة الخزف السعودية )السخانات ف

 م(.2004

مدير عام التسويق واملبيعات في شركة الخزف -

 م(.2003-م 2002السعودية )

مدير التسويق في شركة الخزف السعودية -

 م(.2002-م 1995)

 مشرف البرامج لبرامج القطاع األهلي.-

 مدرب إدارة األعمال والتسويق.-

طاع األهلي منسق التخطيط والتسجيل لبرامج الق-

)املبيعات والتسويق السفر والسياحة، الفنادق، 

 عمليات البنوك والتأمين(.

 منسق التدريب لإلدارة العليا في القطاع األهلي.-

 في معهد اإلدارة العامة.

 م(.1995م/1990مساعد مدرب )-

 مسجل برامج.-

 م(.1986م/1983في معهد اإلدارة العامة)
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الرئيس  إبراهيم بن محمد الحيدري  3

التنفيذي 

للمبيعات 

والتسويق في 

شركة الخزف 

 السعودية

نائب الرئيس 

للمبيعات 

والتسويق لشركة 

 الخزف السعودية

بكالوريوس 

إدارة 

عامة/دبلوم 

عالي في 

 التسويق

الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة -

 مستمر(-م 2009الخزف السعودية.  )

ف السعودية مساعد املدير العام لشركة الخز -

 م(.2009-م 2007)

مدير عام املبيعات والتسويق في شركة الخزف -

 م(.2007-م2004السعودية )

مدير عام املبيعات في شركة إبراهيم الجفالي -

 م(.2004-م2001وإخوانه )ميشالن( )

في شركة إبراهيم  مدير مبيعات املنطقة الوسطى-

 م(.2001-م1997الجفالي وإخوانه )ميشالن( )

مدير مبيعات الجملة في شركة الخزف السعودية -

 م(.1997-م1993)

مندوب مبيعات املشاريع والتصدير في شركة -

 م(.1993-م1991الخزف السعودية )

نائب الرئيس  عيد بن عبدهللا العنزي  4

التنفيذي 

للشؤون الفنية 

في شركة 

الخزف 

 السعودية

نائب الرئيس 

التنفيذي لشؤون 

السيراميك" في “

شركة الخزف 

 السعودية

بكالوريوس 

علوم / 

تخصص 

 جيولوجيا

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في شركة -

 مستمر(.–م 2018الخزف السعودية )

السيراميك" في “نائب الرئيس التنفيذي لشؤون 

 م(.2018–م 2017شركة الخزف السعودية )

مدير عام مصانع البالط في شركة الخزف -

 م(.2017-م2013السعودية )

مدير مصنع البالط في شركة الخزف السعودية -

 م(.2013-م2009)

-م2004مدير إنتاج في شركة الخزف السعودية )-

 م(.2009

-م2001رئيس إنتاج في شركة الخزف السعودية )-

 م(.2004

مهندس إنتاج في شركة الخزف السعودية -

 م(.2001-م2001)

إنتاج في شركة الخزف السعودية  ضابط-

 م(.2001-م1999)

جيولوجي متدرب في شركة الخزف السعودية -

 م(.1999-م1998)
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الرئيس  خالد بن صالح الطريفي 5

التنفيذي 

للشؤون املالية 

في شركة 

الخزف 

 السعودية

مستشار مالي في 

 بنك البالد

ماجستير إدارة 

 أعمال

الرئيس التنفيذي للشؤون املالية في شركة الخزف -

 مستمر(.–م 2017السعودية. )

 م(.2017-م2014مستشار مالي في بنك البالد )-

 االتصاالتمدير امليزانية والتخطيط في هيئة -

 م(.2014-م2003وتقنية املعلومات )

 الراجحيمدير امليزانية والتخطيط في مصرف -

 م(.2003-م2002)

مراجع أول للتدقيق والتحليل املالي في صندوق -

 (.2000-1997) الصناعيالتنمية 

-م1993محاسب في شركة )إرنست & يونغ( )-

1997.) 

مدير عام  محمد بن عبدهللا املقبل 6

مصنع الطوب 

األحمر في شركة 

الخزف 

 السعودية

مدير عام مناجم 

الصحراء في شركة 

 الخزف السعودية

بكالوريوس في 

التخطيط 

املدني 

 واإلقليمي

في شركة الخزف عام مصنع الطوب األحمر مدير -

 مستمر(.–م 2011)السعودية. 

عضو منتدب مكلف في شركة الخزف لألنابيب. -

 مستمر(.–م 2017)

مدير عام مناجم الصحراء في شركة الخزف -

 م(.2016–م 2010السعودية )

مدير تطوير األعمال في شركة الخزف السعودية 

 م(.2010–م 2009)

رئيس فريق االئتمان في صندوق التنمية -

 م(.2009–م 2000الصناعية السعودي )

 اإلدارة مجلس عضو  يكون  التي خارجها أو  اململكة داخل الشركات أسماء  
ً
 الحالية إداراتها مجالس في عضوا

 ُمِدْيريها من أو  والسابقة

 اسم العضو

أسماء الشركات 

 التي يكون 

عضو مجلس 

 
ً
 اإلدارة عضوا

في مجالس 

 إداراتها الحالية

 أو من مديريها

داخل 

 اململكة/

خارج 

 اململكة

 الكيان القانوني

 )مساهمة

 مدرجة/ مساهمة

 غير مدرجة/

 ذات مسؤولية

 محدودة/....(

أسماء الشركات 

 التي يكون عضو

مجلس اإلدارة 

 في
ً
 عضوا

مجالس إداراتها 

 السابقة أو من

 مديريها

داخل 

 اململكة/

خارج 

 اململكة

الكيان 

 القانوني

 )مساهمة

مدرجة/ 

 مساهمة

 غير مدرجة/

ذات 

 مسؤولية

 محدودة/....(

شركة تشب  عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

العربية للتأمين 

 التعاوني

داخل 

 اململكة

شركة بداية  - مدرجة

 لتمويل املنازل 

شركة الخريجي  -

 لالستثمار

داخل 

 اململكة

 غير مدرجة



 
 

 

 

21 OF 41 
 

شركة توزيع  - عبدالكريم بن ابراهيم النافع

 الغاز الطبيعي

شركة اسمنت  -

املتحدة 

 الصناعية

 الخزف شركة -

 .لألنابيب

داخل 

 اململكة

شركة النقل  - غير مدرجة

 البحري.

 

داخل 

 اململكة

 

 مدرجة

 

الشركة العربية  - سعد بن ابراهيم املعجل

 .لألنابيب

شركة اسمنت  -

املنطقة 

 الشرقية.

شركة اليمامة  -

للصناعات 

 الحديدية.

 الخزف شركة -

 .لألنابيب

داخل 

 اململكة

شركة التصنيع  - مدرجة

 وخدمات الطاقة.

شركة اليمامة  -

 للرخام والجرانيت.

الشركة املتحدة  -

للصناعات 

 التعدينية.

 

 

 

داخل 

 اململكة

مساهمة 

 مقفلة

 - - - - - - سامي بن ابراهيم العيس ى

 - - - - - - عبدهللا بن محمد جليغم

شركة بيوت  - عبدهللا بن تركي السديري 

 ليان.

 شركة تسلية. -

 شركة سبكيم -

املجموعة  -

السعودية 

لالستثمار 

 الصناعي

داخل 

 اململكة

 غير مدرجة

 

 غير مدرجة

 مدرجة

 مدرجة

- - - 
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 - - - - - - عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد

الشركة العربية  - يوسف بن صالح أبا الخيل

 .لألنابيب

شركة أكسا  -

للتأمين التعاوني 

(AXA.) 

داخل 

 اململكة

 الوطنية الشركة - مدرجة

 للصناعات

 الزجاجية

 اسمنت شركة -

 القصيم

 

داخل 

 اململكة

 

 مدرجة

 م2018 املاليّ  العام خالل اإلدارة مجلس اجتماعات 

 طبيعة العضوية العضو

 ( اجتماعات6عدد االجتماعات )

م 
ق ر

20
3

(
07/

02/
20

18
) 

م 
ق ر

20
4

(
11/

03/
20

18
) 

م 
ق ر

20
5

(
01/

04/
20

18
) 

م 
ق ر

20
6

(
30/

05/
20

18
) 

م 
ق ر

20
7

(
19/

09/
20

18
) 

م 
ق ر

20
8

(
05/

12/
20

18
) 

 عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
 رئيس مجلس اإلدارة

 (31/03/2019وحتى نهاية دورة املجلس في  01/10/2018)من 
      

 عبدالكريم بن ابراهيم النافع
 نائب رئيس املجلس

 (31/03/2019وحتى نهاية دورة املجلس في  01/10/2018)من 
      

       عضو سعد بن ابراهيم املعجل
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       عضو سامي بن ابراهيم العيس ى

       عضو عبدهللا بن محمد جليغم

       عضو عبدهللا بن تركي السديري 

  ×     عضو عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد

 * * * عضو يوسف بن صالح أبا الخيل

بداية تعيينه 

 كعضو ثامن

 

  

 م26/04/2018للجمعية العامة: تاريخ آخر اجتماع 

ساهمين وملحوظاتهم 5)
ُ
 ( اإلجراءات التي اتخذها املجلس إلحاطة أعضائه بمقترحات امل

 بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال  يتخذ
 
 من اإلجراءات إلحاطة أعضائه وبخاصة من غير التنفيذيين علما

 
مجلس اإلدارة عددا

الشركة وأدائها من خالل اجتماعات مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة، ومن ذلك وجوب حضور عضو مجلس اإلدارة اجتماعات 

إلجابة على استفسارات املساهمين، وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. كما الجمعية العامة، ويهدف هذا اإلجراء ل

أن  النظام األساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة االشتراك في املداوالت والنقاشات، ولتعزيز التواصل من 

 املعلومات وطلب االستفسار  حق للمساهمين تكفل إجراءات تضمن التي اإلفصاح وإجراءات سياسة املجلس اعتمد الشركةمساهمي 

 .الشركة بمصالح يضر  ال  بما استفساراتهم على واإلجابة

 األساسّية ووظائفه اإلدارة مجلس مسؤوليات( 6)

مسؤولياته ومكافآت أعضاء مجلس  األساسيتولى مجلس اإلدارة جميع الصالحيات والسلطات الالزمة إلدارة الشركة، وحدد النظام 

، وقد أدى مجلس اإلدارة املهام املوكلة إليه بمســـــؤولية وحســـــن نية وجدية واهتمام، وكانت قراراته مبنية على 
 
 واضـــــحا

 
اإلدارة تحديدا

 .
 
 معلومات وافية، ويمثل عضو مجلس اإلدارة جميع املساهمين ويلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموما

الجدد بعمل الشركة، والتأكد من توفير الشركة معلومات وافيه عن شؤونها لجميع األعضاء من  ئهلس بتعريف أعضايقوم املج كما

أعمال  ونتائجخالل عدة آليات تتضمن االطالع على محاضر االجتماعات وإجراءات متابعة القرارات والتوصيات الصادرة من املجلس 

ورية التي تصــــــــدرها إدارة الشــــــــركة عن نشــــــــاطها باإلضــــــــافة إلى معلومات كاملة من التعامالت اللجان املنبثقة من املجلس والتقارير الد

 االستثنائية غير املعتادة أو التي يتم تبادلها مع جهات أخرى.

راف أهم الوظائف األســـاســـية التي يتولى مجلس اإلدارة القيام بها هي: اعتماد التوجيهات االســـتراتيجية واألهداف الرئيســـية واإلشـــ ومن

وضع أنظمة وضوابط  ،الشاملة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة املخاطر وُمراجعتها وتوجيهها االستراتيجيةوضع  ،على تنفيذها

للرقابة الداخلية واإلشــــراف عليها، إعداد ســــياســــات ومعايير وإجراءات واضــــحة ومحددة للعضــــوية في مجلس اإلدارة ووضــــعها موضــــع 

ـــــة مكتوب ،التنفيذ ـــــياسـ ـــع سـ ــ ـــمل على آليات تعويض وضـ ــ ـــــالح من أجل حمايتهم وحفم حقوقهم، تشـ ـــــحاب املصـ ة تنظم العالقة مع أصـ

 إلى آليات ُمناســبة إلقامة عالقات جيدة مع الغير واملحافظة على ســرية 
 
أصــحاب املصــالح، وآلية تســوية الشــكاوى أو الخالفات إضــافة
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الشـــركة بحيث توافق املعايير املهنية واألخالقية الســـليمة وتنظم  فيعاملين املعلومات املتعلقة به، وقواعد الســـلوك امللي للمديرين وال

ة وضع نظام حوكمة خاص بالشركة ال يتعارض مع أحكام الئحة  ،العالقة بينهم وبين أصحاب املصالح، وُمساهمة الشركة االجتماعي 

ـــاملوضـــــع أهداف األداء وُمراقبة التنفيذ واأل  ة،الحوكمة الصـــــادرة من الجهة املختصـــــ ة للهياكل التنظيمية و  ،داء الشــ املراجعة الدوري 

 والوظيفية واعتمادها.

نبثقة اللجان( 7)
ُ
 اإلدارة مجلس عن امل

 ةجنة التنفيذيّ لال 

ة اللجنة الئحة اإلدارة مجلس أصدر  وافقهـ 15/07/1439 وتاريخ[ 205] رقم القرار  بُموجب التنفيذي 
ُ
تتكون و م. 01/04/2018 امل

ة عضوية كل عضو ال تقل عن سنة وال تزيد على  علىاللجنة من عدد من أعضاء مجلس اإلدارة  إال يقل عدد أعضائها عن ثالثة، وُمد 

ة عضويته في مجلس اإلدارة.    ثالث سنوات وعلى أال تتجاوز ُمد 

 و 
 
ومن بين ذلك على سبيل املثال مراجعة  ،مجلس اإلدارة ات التي تدخل في نطاق أغراضها وُيحددهاى اللجنة جميع املهام واملسؤولي  تتول

ات ة للشركة واإلشراف عليها ودراسة املقترحات والتوصيات للمشاريع املطروحة للنقاش وإبداء املرئي  السياسات واألهداف االستراتيجي  

ة  –وضع الخطط الالزمة ملراقبة األداء املالي  حيالها والتوصيات قبل عرضها على مجلس اإلدارة، كما تتولى اللجنة مع اإلدارة التنفيذي 

 الشركة.  على تعرض التي ةاالستثماري   الفرص دراسةو  ،العملي بما يكفل إعطاء أفضل النتائج -اإلنتاجي

 

 

 اللجنة أعضاء 

  اإلدارةعين مجلس 
 
 م:06/04/2016من  األعضاء اآلتية أسماؤهم في اللجنة التنفيذية اعتبارا

  محمد جليغم بنعبد هللا  /األستاذ -
 
 رئيسا

  عبدالكريم بن ابراهيم النافع /االستاذ -
 
 عضوا

  عبد هللا بن تركي السديري  /األستاذ -
 
 عضوا

  عبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد /األستاذ -
 
 عضوا

  يوسف بن صالح أبا الخيل /األستاذ -
 
 عضوا
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 ( 12) عدد م2018 عام خالل اللجنة عقدت وقد
 
 (%87) الحضور  نسبة وكانت اجتماعا

 العضو
طبيعة 

 العضوية

 ( اجتماع12عدد االجتماعات )

م 
ق ر

70
8

 

(
24/

01/
20

18
 م(

م 
ق ر

70
9

 

(
28/

02/
20

18
 م(

م 
ق ر

71
0

 

(
29/
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1

 

(
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2

 

(
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3

 

(
27/

06/
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])

م
 

م 
ق ر

71
4

 

(
25/

07/
20

18
 م(

م 
ق ر

71
5

 

(
29/

08/
20

18
 م(

م 
ق ر

71
6

 

(
03/

10/
20

18
 م(

م 
ق ر

71
7

 

(
31/

10/
20

18
 م(

م 
ق ر

71
8

 

(
21/

11/
20

18
 م(

م 
ق ر

71
9

 

(
19/

12/
20

18
 م(

 عبدهللا بن محمد جليغم
رئيس 

 اللجنة
            

 عبدالكريم بن ابراهيم النافع

)بداية عضوية في اللجنة من 

وحتى نهاية  01/10/2018

دورة مجلس اإلدارة في 

31/03/2018) 

 * * * * * * * * عضو

اجتماع  أول 

بعد تعيينه 

 عضو

 

   

    ×  ×     ×  عضو عبدهللا بن تركي السديري 

عبدالرحمن بن عبدالقادر 

 باجنيد
 ×       ×     عضو

 يوسف بن صالح أبا الخيل

ملجلس اإلدارة بعد  إنضم)

انتخابه كعضو ثامن من قبل 

الجمعية العامة الغير عادية 

التي انعقدت في يوم الخميس 

 م(26/04/2018

 * * * * * عضو

 أول 

اجتماع 

بعد 

تعيينه 

 عضو

× 

 ×     

 

 راجعة لجنة
ُ
 امل

 
 
 في املنعقدة العادية العامة الجمعية من عليه املصادق عملها واسلوب عضويتهم ومدة املراجعة لجنة اختيار  لقواعد وفقا

 م،19/04/2017 في املنعقدة العادية غير  العامة والجمعية م01/04/2007 في املنعقدة العادية العامة والجمعية م17/04/1994

شكل
ُ
 على االدارة مجلس اقتراح على بناء وذلك التنفيذيين االدارة مجلس أعضاء غير  من العامة الجمعية من بقرار  املراجعة لجنة ت

 
 
. مماثلة ملدد تعيينهم إعادة ويجوز  واحدة، سنة عن تقل وال  سنوات ثالث عن تزيد ال  ملدة خمسة عن يزيد وال  ثالثة عن عددها يقل اال

 .واملحاسبية املالية بالشئون  مختص عضو  اللجنة أعضاء بين من ويكون . االدارة ملجلس املقررة املدة بانتهاء اللجنة عضوية وتنتهي

 القوائم وصحة سالمة من والتحقق الداخلية، الرقابة إجراءات وفاعلية كفاية مدى من التأكد الرئيسية املراجعة لجنة مهام ومن

 نشرها، قبل والسنوية سنوية الربع املالية القوائم ومراجعة محددة، ضوابط وفق القانونيين املحاسبين باختيار  والتوجيه املالية،

 أعمال نطاق خارج عمل أي واعتماد الداخلية، املراجعة وادارة القانوني املحاسب من كل يقدمها التي واملالحظات التقارير  ودراسة

 عرضها قبل والسنوية األولية املالية القوائم بشأن والتوصية الرأي وابداء املراجعة، بأعمال قيامهم أثناء بها يكلفون  التي املراجعة

 .اإلدارة مجلس على
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  اإلدارة مجلس اقترحها التي الحالية املراجعة لجنة تشكيل على م19/04/2016 في املنعقدة العامة الجمعية وافقت وقد
 
 من اعتبارا

 :م2018 عام خالل املراجعة لجنة اجتماعات عدد يلي وفيما. م06/04/2016

 طبيعة العضوية العضو

 ( إجتماعات7عدد اإلجتماعات )

( 
ل و

األ
27

-2
-2

01
8

 م(

ي 
ثان

ال
(

22
-3

-2
01

8
 م(

( 
ث

ثال
ال

26
-3

-2
01

8
 م(

( 
بع

را
ال

1-
5-

20
18

 م(

( 
س

ام
لخ

ا
26

-7
-2

01
8

 م(

( 
س

اد
س

ال
25

-1
0-

20
18

 م(

( 
بع

سا
ال

30
-1

0-
20

18
 م(

        رئيس اللجنة ناصر العوفي

        عضو سامي العيس ى

 * *       عضو مستقيل أيمن الغامدي

   * * * * *  عضو أحمد املزيني

 كافآت لجنة
ُ
 والترشيحات امل

 يختارهم خمسة عن يزيد وال  ثالثة عن عددهم يقل ال  األعضاء من عدد من اإلدارة مجلس من بقرار  والترشيحات املكافآت لجنة تتكون 

ة. األقل على مستقل عضو  بينهم من يكون  أن على التنفيذيين غير  األعضاء من اإلدارة مجلس  تنتهي سنوات ثالث اللجنة عضوية وُمد 

ة وتكون . اإلدارة مجلس دورة بنهاية ة مرتبطة اللجنة أعضاء ضمن املنتخب اإلدارة مجلس عضو  ُمد   ويجوز . املجلس في عضويته بُمد 

 .املجلس دورات من دورة كل بداية في جديد إدارة مجلس انتخاب بعد اللجنة تعيين إعادة

 بترشيح اإلدارة ملجلس والتوصية التنفيذية، واإلدارة اإلدارة مجلس في للعضوية واضحة ومعايير  سياسات اقتراح اللجنة مهام ومن

  ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء
 
 املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء ملكافأة واضحة سياسة وإعداد املعتمدة، واملعايير  للسياسات وفقا

 والتوصية منها، املتوخاة االهداف تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم املكافآت لسياسة الدورية واملراجعة التنفيذية واإلدارة املجلس عن

  بالشركة التنفيذيين وكبار  عنه املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس اعضاء بمكافآت اإلدارة ملجلس
 
 .املعتمدة للسياسة وفقا

  التنفيذية اللجنة في أسماؤهم اآلتية األعضاء اإلدارة مجلس عين
 
 :م06/04/2016 من اعتبارا

  عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي /األستاذ -
 
 من بداية دورة مجلس اإلدارة ) رئيسا

 
  (م04/11/2018 –م 06/04/2016 فيرئيسا

  سعد بن ابراهيم املعجل /املهندس -
 
 عضوا

  سامي بن ابراهيم العيس ى /األستاذ -
 
  عضوا

  عبدهللا بن تركي السديري  /األستاذ -
 
 ابتداء  من )رئيسا

 
 (م31/03/2019م حتى نهاية دور املجلس في 04/11/2018رئيسا

 

 ( %93وبلغت نسبة الحضور ) ،( اجتماعات5) عددم 2018وقد عقدت اللجنة خالل عام 

 ( إجتماعات5عدد اإلجتماعات ) طبيعة العضوية العضو
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15/
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38 (
31/

03/
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39 (
21/

10/
20

18
 م(

م 
ق ر

40 (
28/

11/
20

18
 م(

 رئيس اللجنة عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

إلى  06/04/2016)من بداية دورة مجلس اإلدارة في 

04/11/2018) 

    * 

 رئيس اللجنة عبدهللا بن تركي السديري 

إلى  04/11/2018)من بداية دورة مجلس اإلدارة في 

 (31/03/2018اإلدارة في نهاية دورة مجلس 

* * * * 

اول اجتماع بعد 

 تعيينه عضو

 

 عضو سعد بن ابراهيم املعجل
     

 عضو سامي بن ابراهيم العيس ى
      

 

 االستراتيجية اللجنة 

 املقررة املدة بانتهاء اللجنة في عضويتهم وتنتهي أعضائه، بين من اإلدارة مجلس يختارهم أعضاء ثالثة من االستراتيجية لجنة تتكون 

 تحقيق سبيل في الشركة وموظفي مدراء من تراه بمن تستعين أن وللجنة. متماثلة ملدد اللجنة في تعيينهم اعادة ويجوز  اإلدارة، ملجلس

 .اهدافها

 الفرص ودراسة منتجاتها جودة وتطوير  الشركة نمو  بهدف األمد وطويلة متوسطة للشركة استراتيجية خطة إعداد اللجنة مهام من

 التي أو  الشركة بأعمال شبيهة اعمال تزاول  ُمنشآت على باالستحواذ والتوصية للشركة التنافس ي   الوضع وتقوية املتاحة االستثمارية

 .املخاطر مراقبة على والعمل أغراضها، تحقيق على تعاونها

  التنفيذية اللجنة في أسماؤهم اآلتية األعضاء اإلدارة مجلس عين
 
 :م06/04/2016 من اعتبارا

  النافع ابراهيم بن عبدالكريم /االستاذ .1
 
 رئيسا

 عضوا الخريجي عبدالكريم بن عبدالعزيز /االستاذ.2

 عضوا السديري  تركي بن عبدهللا /االستاذ.3
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 (%100) الحضور  نسبة وبلغت اجتماعات،( 4) عدد م2018 عام خالل اللجنة عقدت وقد

 طبيعة العضوية العضو

 ( إجتماعات4اإلجتماعات )عدد 

م 
ق ر

6 (
04/

04/
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18
 م(
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ق ر

7 (
26/
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 م(
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 م(

     رئيس اللجنة عبدالكريم بن ابراهيم النافع 

     عضو عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

     عضو عبدهللا بن تركي السديري 

 وأعضائه لجانه وأداء املجلس أداء تقييم وسائل( 8)

  والترشيحات املكافآت لجنة تقوم
 
 مصلحة مع يتفق بما معالجتها واقتراح اإلدارة، مجلس في والقوة الضعف جوانب بتحديد حاليا

 .اإلدارة مجلس رئيس طريق عن تقييمها فيتم والترشيحات املكافآت لجنة أما اإلدارة، مجلس اعضاء اللجنة وتقيم الشركة،

 التنفيذّية واإلدارة عنه املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت( 9)

كافآت تفاصيل أدناه الجداول  توضح
ُ
 ممن التنفيذيين كبار  من وخمسة اللجنة وأعضاء اإلدارة مجلس أعضاء من لكل   املدفوعة امل

ِدْير  التنفيذي   الرئيس بينهم ومن الشركة من املكافآت أعلى تلقوا
ُ
 .املالي   وامل

 اإلدارة مجلس أعضاء ُمكافآت 
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: األعضاء املستقلين
 
 أوال

 عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي - 1

   

200  

   

18  

      

24  

      

-    

        

74  

                

-    

       

316        -          -          -    

      

-             -    

      

-    

                                    

-    

            

316  

                      

-    

 عبدهللا بن تركي السديري  - 2

   

200  

   

18  

      

42  

      

-    

        

94  

                

-    

       

354        -          -          -    

      

-             -    

      

-    

                                    

-    

            

354  

                      

-    

 عبدالرحمن بن عبد القادر باجنيد - 3

   

200  

   

15  

      

30  

      

-    

        

42  

                

-    

       

287        -          -          -    

      

-             -    

      

-    

                                    

-    

            

287  

                      

-    

 يوسف صالح منصور أباالخيل - 4

   

100  

     

9  

      

15  

      

-    

        

21  

                

-    

       

145        -          -          -    

      

-             -    

      

-    

                                    

-    

            

145  

                      

-    

 املجموع

   

700  

   

60  

   

111  

      

-    

      

230  

                

-    

   

1,101        -          -          -    

      

-             -    

      

-    

                                    

-    

         

1,101  

                      

-    

: األعضاء غير التنفيذيين
 
 ثانيا

 سعد بن إبراهيم املعجل - 1

   

200  

   

18  

      

15  

      

-    

        

30  

                

-    

       

263        -          -          -    

      

-             -    

      

-    

                                    

-    

            

263  

                      

-    

 سامي بن إبراهيم العيس ى - 2

   

200  

   

18  

      

33  

      

-    

      

130  

                

-    

       

381        -          -          -    

      

-             -    

      

-    

                                    

-    

            

381  

                      

-    

 عبدهللا بن محمد جليغم - 3

   

200  

   

18  

      

36  

      

-    

        

50  

                

-    

       

304        -          -          -    

      

-             -    

      

-    

                                    

-    

            

304  

                      

-    

 ملجموعا

   

600  

   

54  

      

84  

      

-    

      

210  

                

-    

       

948        -          -          -    

      

-             -    

      

-    

                                    

-    

            

948  

                      

-    

: األعضاء التنفيذيينثال
 
 ثا

 عبد الكريم بن إبراهيم النافع -1

   

200  

   

18  

      

24  

      

-    

      

117  

            

405  

       

764        -          -          -    

      

-             -    

      

-    

                                    

-    

            

764  

                      

-    

 

 

 

 

 

 اللجان أعضاء ُمكافآت 

 المجموع بدل حضور الجلسات المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات( بيان

 أعضاء لجنة المراجعة 

 121,000 21,000 100,000 سامي العيسى

 121,000 21,000 100,000 ناصر العوفي

 73,333 15,000 58,333 ايمن الغامدي
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 47,667 6,000 41,667 أحمد المزيني

 363,000 63,000 300,000 المجموع

 أعضاء لجنة الترشيحات 

 36,000 12,000 24,000 عبدالعزيز الخريجي

 45,000 15,000 30,000 سعد المعجل

 45,000 15,000 30,000 سامي العيسى

 9,000 3,000 6,000 عبدهللا السديري

 135,000 45,000 90,000 المجموع

 أعضاء لجنة االستراتيجية 

 62,000 12,000 50,000 عبدالكريم النافع

 62,000 12,000 50,000 عبدالعزيز الخريجي

 62,000 12,000 50,000 عبدهللا السديري

 186,000 36,000 150,000 المجموع

 أعضاء اللجنة التنفيذية 

 86,000 36,000 50,000 عبدهللا جليغم

 28,667 12,000 16,667 عبدالكريم النافع

 64,500 27,000 37,500 عبدهللا السديري

 71,667 30,000 41,667 عبدالرحمن باجنيد

 35,833 15,000 20,833 يوسف أباالخيل

 286,667 120,000 166,667 المجموع

 961,667 255,000 706,667 اإلجمالي

 

 التنفيذّية اإلدارة ُمكافآت  

 بيان
الرواتب و 

 التعويضات
 البدالت

املكافآت 

الدورية و 

 السنوية

الخطط 

 التحفيزية
 أخرى 
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 الرئس التنفيذي
 

 

3,668,863 

 

 

 

 

 

1,318,817 

 

 

- 

 

 

61,396 

 

 

1,768,644 

 املدير التنفيذي املالي

للمبيعات  نائب الرئيس التنفيذي

 والتسويق

للشؤون  نائب الرئيس التنفيذي

 الفنية

 مدير عام مصنع الطوب االحمر

 

 للُمساهمين العاّمة الجمعيات اجتماعات( 10)

ة جمعية عقد تم م2018 املالي   العام خالل وافق هـ10/08/1439 في للُمساهمين عام 
ُ
 أعضاء أسماء يلي وفيما م،26/04/2018 امل

 .الجمعية في الحاضرين اإلدارة مجلس

 االسم م

 سجل الحضور 

 اجتماع الجمعية العامة

 م26/04/2018

  عبدالكريم بن ابراهيم النافع 1

  سعد بن ابراهيم املعجل 2

  عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 3

  عبدهللا بن محمد جليغم 4

  سامي بن ابراهيم العيس ى 5

  عبدهللا بن تركي السديري  6

 من حضور اجتماع الجمعية بسبب ظروفه الخاصة لم يتمكن عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد 7
 

 وأقربائهم التنفيذيين وكبار  إدارة مجلس أعضاء مصلحة ألي وصف( 11)

 دين أدوات أو  أسهم في وأقاربهم اإلدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف 

 م2018 املالّية السنة خالل الحقوق  تلك أو  املصلحة تلك في تغيير  وأي التابعة شركاتها من أي   أو  الشركة

 تسلسل

 املصلحة اسم من تعود له

 أو حقوق  األوراق التعاقدية أو

 االكتتاب

 نهاية العام بداية العام
 صافي

 التغيير
 عدد نسبة التغيير

 األسهم

 أدوات

 الدين

 عدد

 األسهم

أدوات 

 الدين
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: أعضاء مجلس اإلدارة
ً
 أوال

 (%100) (333,301) - - - 301,333 بن ابراهيم املعجلسعد  (1)

(2) 

 

املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية و يمثلها:
8,099,029 - 9,718,834 - 805,619,1 20% 

 - - - - - - سامي بن إبراهيم العيس ى

 - - - - - - و )عبد الكريم بن ابراهيم النافع(

 %20 540,049 - 3,240,298 - 2,700,249 ويمثله:صندوق االستثمارات العامة  (3)

 - - - - - - عبدهللا بن محمد جليغم (4)

 %20 2,000 - 12,000 - 10,000 عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي (5)

 %20 200 - 1,200 - 1,000 عبدهللا بن تركي السديري  (6)

 %20 200 - 1,200 - 1,000 عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد (7)

 %13 13,686 - 122,116 - 108,430 يوسف صالح أباالخيل (8)

: أقارب أعضاء مجلس اإلدارة
ً
 ثانيا

(9) 
الزوجة  –سعد بن ابراهيم املعجل 

ر  واألوالد القص 
5,000 - 6,000 - 1,000 20% 

(10) 
الزوجة  -يوسف بن صالح أبالخيل  

 واألوالد القصر
000,8 - 400,14 - 6,400 80% 

 الشركة دين أدوات أو  أسهم في وأقاربهم التنفيذيين لكبار  تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف 

 م2018 املالّية السنة خالل الحقوق  تلك أو  املصلحة تلك في تغيير  وأي التابعة شركاتها من أي   أو 

 تسلسل
 املصلحة لهمن تعود  اسم

 االكتتاب حقوق  أو  التعاقدية األوراق أو

 العام نهاية العام بداية
 صافي

 التغيير

 نسبة

 التغيير
 عدد

 األسهم

 أدوات

 الدين

 عدد

 األسهم

 أدوات

 الدين

 
ً
 التنفيذيين كبار : أوال

       ال يوجد  
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ً
 التنفيذيين كبار  أقارب: ثانيا

       ال يوجد  

 عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف( 12)

تها الصفقة نوع بالشركة عالقته نوع عالقة ذو الطرف  قيمتها ُمدَّ

     ال يوجد

 لكبار  أو  املجلس أعضاء ألحد مصلحة فيها وكانت فيها طرفا الشركة تكون  التي والعقود باألعمال بيان( 13)

 : منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو  التنفيذيين

 أعمال في( مباشرة غير  أو  مباشرة) جوهرية مصلحة أي املالي املدير  أو  التنفيذي الرئيس أو  اإلدارة مجلس أعضاء من عضو  ألي توجد ال 

 : أدناه موضح هو  ما باستثناء م2018 عام خالل الشركة لحساب تمت عقود أو 

 شركة) الطبيعي الغاز  توزيع شركة من الغاز  بشراء تقوم حيث عالقة ذات أطراف مع العادية التجارية أعمالها ضمن الشركة تتعامل

  ـ متنوعة بتعامالت( فيها مستثمر  تابعة شركة) لألنابيب الخزف شركة مع تتعامل كما( فيها مستثمر  زميلة
 
 مع التعامل يتم بأنه علما

 وتفاصيل أرصدة يلي وفيما. الشركة مع املرتبطة غير  األخرى  األطراف مع التجارية التعامل شروط بنفس العالقة ذات األطراف

 : م2018 عام خالل العالقة ذات االطراف مع املعامالت

 (زميلة شركة) الطبيعيّ  الغاز  توزيع شركة 

 العمل طبيعة

 العقد أو

 أو العمل مبلغ

 العقد

ة  أو العمل ُمد 

 العقد
 العقد أو العمل شروط

 ذي شخص أي أو التنفيذيين كبار /العضو اسم

 عالقة

 مليون ريال 35.5 أوامر شراء
غير محددة 

 املدة

عن عقود ومعامالت تجارية عبارة 

مستمرة تتم في سياق األعمال 

 للشروط التجارية 
 
العادية ووفقا

 .السائدة ودون أي تعامالت تفضيلية

 شركة يمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة

عبد الكريم بن ابراهيم  /الطبيعي األستاذ الغاز توزيع

توزيعات ارباح  (عضو مجلس ادارة شركة الخزف السعودية)النافع 

 مستلمة
 ألف ريال 397

غير محددة 

 املدة

 (تابعة شركة) األنابيب الخزف شركة 

 العمل طبيعة

 العقد أو

 أو العمل مبلغ

 العقد

ة  أو العمل ُمد 

 العقد
 عالقة ذي شخص أي أو التنفيذيين كبار /العضو اسم العقد أو العمل شروط



 
 

 

 

34 OF 41 
 

قروض 

ومبيعات 

 منتجات

 مليون ريال8 .15 
قابلة  سنة

 للتجديد

عبارة عن عقود ومعامالت تجارية 

مستمرة تتم في سياق األعمال 

 للشروط التجارية 
 
العادية ووفقا

 .السائدة ودون أي تعامالت تفضيلية

 االجتماعية املؤسسة العامة للتأمينات 

 املهندس/ سعد ابراهيم املعجل 

 األسهم أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف( 14)

 األرباح توزيع سياسة( أ)

 
 
ة لَنص   طبقا ام من( 54) املاد 

َ
  الصافية الشركة أرباح توزيع يتم للشركة األساس الِنظ

 
ا  :التالي النحو  على سنوي 

 التجنيب هذا وقف العادية العامة الجمعية تقرر  أن ويجوز  للشركة النظامي االحتياطي لتكوين األرباح صافي من( %10) يجنب .1

 .املدفوع املال رأس من( %30) املذكور  االحتياطي بلغ متى

 . عام اتفاقي احتياطي لتكوين األرباح صافي من مئوية نسبة تجنب أن اإلدارة مجلس اقتراح على بناء   العادية العامة للجمعية .2

خرى  احتياطيات تكوين تقرر  أن العامة للجمعية .3
ُ
 اإلمكان قدر  ثابتة أرباح توزيع يكفل أو  الشركة مصلحة يحقق الذي بالقدر  وذلك أ

 .املساهمين على

 .   املدفوع الشركة مال رأس من باملائة( 5) خمسة عن تقل ال  بنسبة املساهمين على ذلك بعد الباقي من يوزع .4

 املقرر  األرباح وتدفع. ذلك في االدارة مجلس تفويض ويجوز  سنوية، ربع أو  نصف أو  سنوي  بشكل أرباح توزيع تقر   أن العامة للجمعية

  اإلدارة مجلس يحددها التي واملواعيد املكان في املساهمين على توزيعها
 
ة السوق  هيئة عن الصادرة والتعليمات للضوابط وفقا  . املالي 

ساهمين حقوق ( 15)
ُ
 امل

  التصويت حقوق: 

 تتحقق كما التصويت، حق استخدام إعاقة إلى يؤدي قد إجراء أي وضع وتتجنب التصويت، في لحقه املساهم ممارسة الشركة تسهل

 وقد الشركة، موظفي ولـغير  اإلدارة مجلس أعضاء غير  من وأنها كتابية املساهمين جمعية اجتماع لحضور  املساهمين وكاالت أن من

 . اإلدارة مجلس النتخاب التصويت عند التراكمي التصويت استخدام وجوب على للشركة األساس النظام نص

 املعلومات على وحصولهم لحقوقهم املساهمين ممارسة تسهيل: 

  املساهمين لعموم الكامل بالشكل املعلومات جميع الشركة توفر ( أ)
 
 ممارسة من تمكنهم بينهم تمييز   دون  من اإلفصاح ملعايير  وفقا

ثة ودقيقة وافية املعلومات هذه تكون  أن وُيحرص وجه، أكمل على حقوقهم  وذلك املحددة، املواعيد وفي منتظمة بطريقة ومحد 

ة( والصحف تداول  وموقع اإللكتروني الشركة )موقع النشر  وسائل من عدد في  .السنوية الشركة تقارير  إلى باإلضافة املحلي 

 عناوين توفر  لعدم وذلك العامة الجمعيات انعقاد بموعد إلعالمهم باملساهمين لالتصال الحديثة التقنية وسائل استخدام يتم لم( ب)

 .التقنية وسائل استخدام خاللها من يمكن التي الشركة لدى املساهمين

ة انعقاد موعد عن الشركة تعلن( ج) ة الجمعي    21بـــ  املوعد قبل أعمالها وجدول  ومكانها العام 
 
 في الدعوة نشر  ويتم األقل، على يوما

 إلى املذكور  امليعاد في الدعوة توجيه ويجوز  اإللكتروني، الشركة موقع أو " تداول " السعودية املالية السوق  موقع أو  يومية جريدة

 . الحديثة التقنية وسائل عبر  أو  مسجلة بخطابات املساهمين جميع
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  العامة، الجمعيات اجتماعات جدول  بنود على اآللي التصويت للمساهمين الشركة اتاحت( د)
 
 .العالقة ذات للضوابط وفقا

  األسهم أرباح في املساهمين حقوق: 

  للمساهمين يكون 
 
  السنوية الصافية األرباح في حقوقا

 
 اطالع ويتم األرباح توزيع في الشركة سياسة في عليه منصوص هو  ملا طبقا

 .للشركة العامة الجمعية اجتماعات في السياسة هذه على املساهمين

 واملستثمرين املساهمين مع التواصل: 

 القرارات اتخاذ على املستثمرين مساعدة لغرض املناسب، الوقت في املناسبة املعلومات توفير  في العدالة مبدأ بتحقيق الشركة تلتزم

 إدارتها، ملجلس السنوي  التقرير  خالل من وأنشطتها الشركة أداء على تطلعهم حيث ووافية، صحيحة معلومات على بناء االستثمارية

. التنافسية قدرتها على يؤثر  ال  بما وأعمالها املالي وضعها على تأثير  لها ويكون  يطرأ قد مهم تطور  أي على مستمر  بشكل اطالعهم وكذلك

  باإلفصاح الخاصة واإلجراءات السياسات بتنفيذ الشركة وتلتزم
 
 .العالقة ذات والتعليمات واللوائح لألنظمة وفقا

 

ساهمين لسجل الشركة طلبات عدد( 16)
ُ
 :اآلتي حسب وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ امل

 أسباب الطلب تاريخ الطلب طلبات الشركة لسجل املساهمينعدد 

 إجراءات الشركات م02/01/2018 (1)

 إجراءات الشركات م19/04/2018 (2)

 الجمعية العامة م26/04/2018 (3)

 عالقات املستثمرين -أخرى  م21/10/2018 (4)

 عالقات املستثمرين -أخرى  م28/10/2018 (5)

 عالقات املستثمرين -أخرى  م31/12/2018 (6)

  الخارجية املراجعة( 17)

ة أقر ت ة الجمعي  ساهمي العام 
ُ
وافق هـ10/08/1439 بتاريخ املنعقد اجتماعها خالل الشركة مل

ُ
 الدكتور  شركة اختيار  م26/04/2018 امل

راجعة بأعمال للقيام وشركاه العمري  محمد
ُ
ة البيانات ذلك في بما م2018 العام عن الشركة لحسابات والتدقيق امل  سنوية الربع املالي 

 . ريال( 000,500) قدرها سنوية أتعاب مقابل

خبراتهم املهنية الواسعة في تطبيق املعايير الدولية عند تدقيق حسابات الشركة  إلى تعود املذكورة الشركة باختيار  التوصية ومبررات

 
 
 من ذوي الخبرة املميزة في املرحلة املماثلة والصناعية التي يقومون بمراجعتها وتعود ايضا

 
 مقترحا

 
لكونهم تقدموا بعرض يتضمن فريقا

 االنتقالية لتطبيق املعايير الدولية وبتكاليف معقولة.

راجعة نتائج( 18)
ُ
 الداخلّية الرقابة نظام كفاية ومدى الداخلّية الرقابة إجراءات لفعالّية السنوية امل

 :يلي ما خالل من فاعليته تدعيم ويتم سليمة اسس على الداخلية الرقابة نظام اعداد تم

 .(الداخلية املراجعة إدارة) تسمى املراجعة اعمال في متخصصة إدارة وجود -1
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 .املجلس الى تقاريرها ترفع التي املراجعة لجنة وجود -2

 مراجعة يتم. اإلدارة مجلس الى تقاريرها ترفع بدورها والتي املراجعة لجنة الى الدورية تقاريرها برفع الداخلية املراجعة إدارة تقوم -3

 الرقابة جوانب بعض مراجعة يتم كما الداخلية املراجعة إدارة قبل من الداخلية الرقابة نظام وفاعلية كفاية مدى وتقييم

 اجراءات فعالية تعكس الدورة هذه بأن التامة القناعة املراجعة لجنة ولدى. الخارجيين املراجعين قبل من دوري بشكل الداخلية

 .إليها التنبيه يقتض ي جوهرية مالحظات اية توجد وال  الشركة لدى الداخلية الرقابة

 العقوبات( 19)

ة الجهات بُمتطلبات الشركة اللتزام عليها االعتراض تم وقد الشركة، على فرضها تم التي الغرامات أدناه الجدول  يوضح  .الرقابي 

 التدبير /الجزاء /العقوبة

 االحتياطي القيد /االحترازي 
 املخالفة أسباب

 املوقعة الجهة

 للمخالفة
 املستقبل في وقوعها وتفادي عالجها سبل

 ريال 153,614
غرامة التأخير في دفع 

 الضريبة

الهيئة العامة 

 لزكاة والدخل

تم سداد مبلغ الضريبة خالل املهلة املحددة  أنه ذلك، يهاوتم االعتراض عل ،املخالفة غير صحيحة

ةم، وتم إرفاق ما يثبت ذلك من كشوفات 30/04/2018في تاريخ   . بنكي 

 ريال 10,000
بذكر  االلتزامغرامة عدم 

 عنوان على الفاتورة

الهيئة العامة 

 لزكاة والدخل

ملتزمة بذكر العنوان على الفاتورة  الشركة أن ذلك، يهاوتم االعتراض عل ،املخالفة غير صحيحة

 لضريبة القيمة املضافة الصادرة من هيئة الزكاة والدخل.  من الالئحة التنفيذية( 53حسب املادة )

ساهمات( 20)
ُ
 االجتماعّية امل

 
 
جتمع في الخاص القطاع دور  بأهمية الشركة من إيمانا

ُ
ها وخدمته، امل ة، املسؤولية برامج من مجموعة خلق إلى تسعى فإن   االجتماعي 

 
 
ساهمة طريق عن وذلك الخيري  مجال في ُمساهمتها عن فضال

ُ
 احتياجاتها، وتوفير  القرآن تحفيم ومدارس املساجد وإقامة إنشاء في امل

ة القنوات عبر  املالي   الدعم وتقديم  التنمية لجان برامج ورعاية السارية، األنظمة إطار  وفي الخيرية الجمعيات من لعدد القانوني 

ة  .االجتماعي 

 (املستقبلية وتوقعاتها الشركة وقرارات خطط)

، وما سوف ينتج عنها من نمو اقتصادي وصناعي وتوطين للصناعة املحلية ونقل التقنية. 2030تؤمن الشركة بأهمية رؤية اململكة  

 في تحقيق رؤية 
 
، فإن الشركة تسعى جاهدة إلى زيادة القيمة املضافة من منتجاتها بتوظيف املزيد من منتجات ومواد 2030واسهاما

 وأن الشركة تمثل أحد املصادر املهمة لتنوع مصادر 
 
املحتوى املحلي باإلضافة إلى رفع العائد على االقتصاد الوطني، خصوصا

وتم رصد ثالثين  2023 – 2019ركة بوضع رؤية استراتيجية خمسية االقتصاد الوطني غير النفطي ومن هذا املنطلق قامت الش

مبادرة توسعية وتطويرية ملنتجات الشركة على سبيل املثال ال الحصر تخطط الشركة لتوسيع شبكة معارض الشركة وذلك عبر 

تصميم واالستشارات فتح معارض ذات طابع عصري توفر فيها خدمات تتجاوز عرض منتجات الشركة املتميزة وتقديم خدمات ال

الفنية للعميل النهائي، ومن وجهة أخرى بدأت الشركة بتنفيذ خطة طويلة املدى لزيادة صادراتها وتعزيز قدراتها التسويقية في 

 للنمو  املتزايد واالزدهار العمراني 
 
األسواق الدولية املستهدفة، وملواكبة ذلك التوسع قامت الشركة بوضع خطط استباقية استعدادا

 إلى حرصها على توفير فرص وظيفية للشباب والشابات السعوديين في مختلف مجاالت 
 
ملواكبة مشاريع الرؤية القادمة، إضافة

 أنشطة الشركة.
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 في تنفيذ خطط 
 
ورغم الظروف االقتصادية املؤقتة التي تمر بها أسواق الشركة املحلية واالقليمية، إال أن الشركة ماضية قدما

واالستثمار في تقنيات متقدمة وتطوير منتجات جديدة تلبي االحتياجات املتطورة لألسواق املحلية واالقليمية والدولية، استثمارية 

 والتي تعتقد أنه سوف يكون لها أثر إيجابي.

  إقرارات( 21)
ً
 م2018 للعام الحوكمة لالئحة وفقا

 :التأكّيد /اإلقرار م

ة القوائم على الحسابات ُمراجع من انتباه لفت أو  تحفظات أي يوجد ال  1   للشركة السنوية املالي 
 
 . م2018 العام عن لتقريره وفقا

عين الفترة انتهاء قبل الحسابات ُمراجع بتغيير  م2018 العام خالل اإلدارة مجلس ُيوص ي لم 2
ُ
 . أجلها من امل

راجعة لجنة من توصيات توجد ال  3
ُ
 بشأن بها األخذ املجلس رفض التي أو  اإلدارة، مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجد امل

راجع تعيين أو  أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة حسابات ُمراجع تعيين
ُ
 . الداخلي امل

حاسبة معايير  عن اختالف أي يوجد ال  4
ُ
عتمدة امل

ُ
ة الهيئة من امل  . القانونيين للُمحاسبين السعودي 

راجع يقم لم 5
ُ
ة طبيعة ذات خدمات أي بتقديم م2018 العام خالل للشركة الخارجي امل  أتعاب أي يتلق ولم للشركة استشاري 

 . الخصوص هذا في

راجع من الشركة تسلمت أن يحدث لم 6
ُ
  للشركة الخارجي امل

 
ة الجمعية بانعقاد طلبا ة السنة خالل العام  نتهية، املالي 

ُ
 يتم ولم امل

 . انعقادها

الئمين والوقت املكان اختيار  تم أن 7
ُ
 املعروضة املوضوعات وأن   العامة، الجمعية اجتماع في املساهمين من عدد أكبر  ملشاركة امل

ساهمين تمكن كافة بمعلومات مصحوبة الجمعية على
ُ
 . قراراتهم اتخاذ من امل

ساهمين تمكين تم 8
ُ
 أعضاء إلى عنها األسئلة وتوجيه العامة، الجمعية أعمال جدول  في املدرجة املوضوعات ُمناقشة من امل

حاسب اإلدارة مجلس
ُ
 اجتماعات في والتصويت الفعالة للمشاركة للمساهمين الفرصة اتاحت تم كما. عنها واإلجابة القانوني   وامل

  واحاطتهم للمساهمين العامة الجمعية
 
 إلى الدعوة خالل من التصويت وإجراءات االجتماعات تلك تحكم التي بالقواعد علما

  العامة الجمعية
 
ة للمتطلبات طبقا امي 

َ
 . الِنظ

ساهم بتمكين الشركة تلتزم 9
ُ
 الجهات بتزويد تلتزم كما الشركة، مقر  في املساهمين جمعية اجتماعات محضر  على االطالع من امل

د وخالل – املختصة د 
ُ
ة امل امي 

َ
ساهمين، جمعية اجتماعات محضر  من بنسخة – الِنظ

ُ
 جمعية بنتائج السوق  بإعالمتلتزم  كما امل

ساهمين
ُ
 . انتهائها فور  امل

 . الغير مع منهم واحد يعقده قرض أي تضمن لم كما إدارتها، مجلس ألعضاء نوع أي من نقدي قرض أي الشركة تقدم لم 10

ؤكد 11
ُ
ة األعمال في ُيشارك وال  الشركة إلدارة متفرغ غير  تنفيذي غير  إدارة مجلس عضو  أي أن   على الشركة ت  . لها اليومي 

 أو  إشرافية جهة أي من أو  الهيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو  احترازي  تدبير  أو  جزاء أو  عقوبة أي تنفيذ يتم لم 12

خرى  قضائية أو  تنظيمية
ُ
ا في وارد هو  ما عدا أ

َ
 . التقرير َهذ

ساهم إعاقة إلى يؤدي قيد أو  إجراء أي تضع لم بأنها الشركة تؤكد 13
ُ
ه امل ساهم ويتمتع التصويت، في لحق 

ُ
 حقوقه بكافة امل

ام في عليها املنصوص
َ
ة الجمعية باجتماع املرتبطة وتلك منها العامة سواء الحوكمة والئحة األساس الِنظ  . وغيرها العام 
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ه الشركة تؤكد 14   أكثر  أو  املال رأس من( %5) يملكون  ُمساهمين من تسلمت وأن يحدث لم أن 
 
ة الجمعية بانعقاد طلبا  أو  العام 

 . انعقادها يتم ولم العام خالل إعداده عند أكثر  أو  أعمالها جدول  إلى بند إضافة

  العاملين منح برامج تطبق ال  بأنها الشركة تؤكد 15
 
  أو  ألسهما

 
حققها التي األرباح من نصيبا

ُ
 العام خالل وذلك التقاعد وبرامج ت

نشئت احتياطيات أو  استثمارات أي يوجد ال  كما م،2018
ُ
 .م2018 العام خالل الشركة موظفي ملصلحة أ

ة السنة خالل أكثر  أو  األعضاء من اثنين من طارئة اجتماعات بعقد مكتوب طلب أي الشركة إدارة مجلس رئيس يتلق لم 16  املالي 

 م2018 في املنتهية

 من أي   بإبراء يتم ولم الشركة عقارات بيع يتم ولم سنوات، الثالث آجالها تتجاوز  التي القروض بإبرام اإلدارة مجلس يقم لم 17

 . م2018 العام خالل التزاماتهم من الشركة مديني

 . م2018 العام خالل ُمحدد غير  أو  عام تفويض أي اإلدارة مجلس يصدر  لم 19

 .  للشركة التابعة للشركات صادرة دين وأدوات أسهم توجد ال  20

( وأقربائهم التنفيذيين وكبار  الشركة إدارة مجلس أعضاء عدا) التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة أي توجد ال  21

ة بُموجب الحقوق  بتلك الشركة أبلغوا ة األوراق طرح قواعد من( 68) املاد  ستمرة، وااللتزامات املالي 
ُ
 تلك في تغيير  وأي امل

 .األخيرة املالية السنة خال الحقوق 

 أو  الشركة دين أدوات أو  أسهم في وأقربائهم اإلدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية وأوراق مصلحة أي توجد ال  22

 .التقرير هذا في ذكره تم ما عدا التابعة الشركات من أي  

 أي   أو  الشركة دين أدوات أو  أسهم في وأقربائهم التنفيذيين لكبار  تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية وأوراق مصلحة أي توجد ال  23

 . التقرير هذا في ذكره تم ما عدا التابعة الشركات من

 .استخداماتها عن تفاصيل توجد ال  وبالتالي األغراض من غرض ألي الشركة قبل من بها محتفم خزينة أسهم توجد ال  24

 مشابهة حقوق  أو  اكتتاب حق مذكرات أو  تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد فئات توجد ال  25

 . ذلك مقابل الشركة عليه حصلت عوض أي إيضاح مع املالية السنة خالل الشركة منحتها أو  أصدرتها

 أو  اكتتاب، حق مذكرات أو  تعاقدية، مالية أوراق أو  للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو  تحويل حقوق  أي توجد ال  26

 .الشركة منحتها أو  أصدرتها مشابهة حقوق 

 سواء   املتبقية، املالية األوراق وقيمة لالسترداد، قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو  شراء أو  استرداد أي يوجد ال  27

 .التابعة شركاتها اشترتها أو  الشركة، اشترتها مدرجة مالية أوراق كانت

 . مكافآت أي عن التنفيذيين كبار  أحد أو  الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو  ترتيبات أي يوجد ال  28

 .األرباح في حقوق  أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو  ترتيبات أي يوجد ال  29

كافآت بين انحراف أي يوجد ال  30
ُ
كافآت وسياسة املمنوحة امل

ُ
 . امل

وكلة باألعمال قيامها من للتحقق دورية ُمتابعة اللجان عمل اإلدارة مجلس تابع 31
ُ
 . إليها امل

 .االدارة مجلس قبل من اقرارها سبق التي املصالح تعارض الئحة بتطبيق الشركة تلتزم 32
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 : اإلدارة مجلس يؤكد 33

ت الحسابات سجالت إن   ـ1  .الصحيح بالشكل أعد 

ذ سليمة أسس على أعد   الداخلية الرقابة نظام إن   ـ2  . بفاعلية ونف 

ه ـ3  .نشاطها مواصلة على الشركة قدرة بشأن شك أي يوجد ال  إن 
 

 الشركات حوكمة الئحة أحكام( 22) 

توافقة م01/04/2018 في الشركة حوكمة الئحة اإلدارة مجلس أقر 
ُ
 عن الصادرة الحوكمة والئحة العالقة ذات األنظمة أحكام مع امل

ة السوق  هيئة مارسات، وأفضل املالي 
ُ
 هيئة مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة في الواردة األحكام جميع الشركة وتطبق امل

ة السوق  عدلة هـ16/05/1438 وتاريخ( 2017-16-8) رقم القرار  بُموجب املالي 
ُ
ة السوق  هيئة مجلس بقرار  وامل ( 2018-45-3) رقم املالي 

 :م2018 املالي   العام خالل وذلك أدناه الواردة السترشاديةا األحكام باستثناء هـ07/08/1439 وتاريخ

رقم املادة/ 

 الفقرة
 أسباب عدم التطبيق نص املادة/الفقرة

 )استرشادية( التدريب (39)
ة بتطبيق الشركة تقوم   املاد 

 
 واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء برامج تنفيذ خالل من جزئيا

  املعينين التنفيذية
 
 .وانشطتها الشركة عمل بسير  للتعريف حديثا

 )استرشادية( التقييم (41)

  والترشيحات املكافآت لجنة تقوم
 
 مجلس في والقوة الضعف جوانب بتحديد حاليا

 مجلس اعضاء اللجنة وتقيم الشركة، مصلحة مع يتفق بما معالجتها واقتراح اإلدارة،

 .اإلدارة مجلس رئيس طريق عن تقييمها فيتم والترشيحات املكافآت لجنة أما اإلدارة،

 )استرشادية( املخاطر  إدارة لجنة تشكيل (70)

 العمل حجم على بناء الحالي الوقت في اللجنة تشكيل ضرورة اإلدارة مجلس يرى  ال 

  الحالية واملهام
 
 الرقابة وضوابط نظم دراسة مهامها ضمن املراجعة لجنة وأن   خاصة

 للمجلس والتوصية الشركة بأعمال املتعلقة املخاطر  بمراجعة وتقوم الداخلية

 .دوري بشكل ومراجعتها الالزمة واإلجراءات بالسياسات

 داخلية لجنة يوجد )استرشادية( املخاطر  إدارة لجنة اختصاصات (71)

 داخلية لجنة يوجد )استرشادية( املخاطر  إدارة لجنة اجتماعات (72)

 )استرشادية( العاملين تحفيز  (85)

 آراء إلى وتستمع الشركة، في للعاملين واألداء املشاركة وتحفيز  تطوير  برامج الشركة لدى

 كما العمل، بيئة تخص التي واملوضوعات املسائل في ومناقشتهم الشركة في العاملين

 اعتماد صدد في أنها كما الشركة، في العاملين من يرغب من الجتماع ُمنشأة خصصت

 .الشركة في املوظفين لكبار  أسهم منح برنامج

 )استرشادية( االجتماعية املسئولية (87)

 أعمال على االيجابي وتأثيره املجتمع خدمة في االجتماعي الدور  بأهمية الشركة تؤمن

 التي االجتماعية املسئولية برامج من العديد دعم في الشركة وبادرت وكوادرها، الشركة

 .املجتمع خدمة في تساهم

 .الخيرية والجمعيات واملؤسسات االجتماعي العمل مبادرات دعم على الشركة تحرص )استرشادية( االجتماعي العمل مبادرات (88)
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(89/3) 

 جميع للشركة اإللكتروني املوقع يتضمن أن

 بيانات واي عنها، االفصاح املطلوب املعلومات

 وسائل خالل من تنشر  أخرى  معلومات أو 

 . )استرشاديه(األخرى  االفصاح

  الشركة تقوم
 
  بتطبيقها حاليا

 
 املوقع في الحوكمة متطلبات جميع ادراج طور  وفي تدريجيا

 .االلكتروني

 )استرشاديه( الشركات حوكمة لجنة تشكيل (95)
 من والتحقق الحوكمة الئحة وتطبيق بمراقبة ولجانه الشركة إدارة مجلس يقوم

 .فعاليتها
 

 

 العادّية العاّمة الجمعّية أعمال جدول  اقتراحات 

 للشركة، الختامية اتوالحساب املالية القوائم وكذلك م،31/12/2018 في املنتهية املالية السنة خالل الشركة إنجازات استعراض بعد

 :العامة الجمعية أعمال لجدول  التالية البنود اإلدارة مجلس يطرح

 .م31/12/2018 في املنتهية املالية السنة عن اإلدارة مجلس تقرير  على التصويت .1

 .م31/12/2018 في املنتهية املالية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير  على التصويت .2

 .م31/12/2018 في املنتهية املالية السنة عن املدققة املوحدة املالية القوائم على التصويت .3

م )شركة زميلة تشارك شركة 2019بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي للعام  ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .4

م 2018الخزف السعودية في رأسمالها( وان ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 

يعه على املصانع في املدينة الصناعية الثانية األستاذ/ عبدالكريم بن ابراهيم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس ي في شراء الغاز وتوز 

 مليون ريال. 9,35م مبلغ 2018بالرياض، بلغت املشتريات من شركة توزيع الغاز الطبيعي )شركة زميلة( خالل السنة املالية 

ين الشركة وشركة الخزف لألنابيب وهي شركة تابعة )تمتلك شركة الخزف السعودية ب ستتم التي والعقود األعمال على التصويت .5

م كال من األستاذ/ عبدالكريم بن 2018عام  لألنابيبجزء من رأسمالها(، وان ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف 

الرئيس ي في تصنيع وبيع االنابيب الفخارية. بلغت ثل نشاطها مالعنزي واملهندس/ محمد املقبل ويتابراهيم النافع و املهندس/ عيد 

مليون ريال، وإن اعضاء مجلس اإلدارة  8,15م مبلغ 2018)شركة تابعة( خالل السنة املالية  لألنابيبالتعامالت مع شركة الخزف 

املهندس/ سعد  -اعية. باملؤسسة العامة للتأمينات االجتم -أ وهم: لألنابيبالتالية اسماؤهم هم اطراف ذو عالقة بشركة الخزف 

 بن ابراهيم املعجل.

 وذلك املراجعة لجنة قبل من املرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع اختيار  بشأن املراجعة لجنة توصية على التصويت .6

 .م2019 املالي للعام أتعابه وتحديد للشركة، والسنوية السنوية ربع املالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص

 .م31/12/2018 إلى م01/01/2018 من للفترة أعمالهم عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت .7

 وعلى الرشيدة حكومتنا الى بالشكر  يتوجه كما الدعوة، لهذه تلبيتكم على ليشكركم املناسبة هذه اإلدارة مجلس ينتهز  الختام وفي

ة، الصناعة تلقاه الذي التشجيع على األمين عهده ولي وسمو  الشريفين الحرمين خادم رأسها  ومساندتها الشركة دعم على ويؤكد الوطني 
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ة، للصناعة دعم من توفره ما من واالستفادة ،2030 اململكة رؤية لتحقيق   املحلي 
 
 لتساهم صادراتها تنمية الى الشركة سعي إلى إضافة

 .النفطي غير  االقتصاد دخل زيادة في الصناعة دور  في

 وخارجها اململكة داخل في الشركة عمالء الى وكذلك املخلصة جهودهم على وموظفيها الشركة إلدارة شكره عن املجلس يعرب كما

 .وثقتهم دعمهم استمرار  على

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم والسالم
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 ةالسعودي شركة الخزف

 سعوديةشركة مساهمة 
 

 م2018سمبر دي  31فيللسنة املنتهية  املوحدة القوائم املاليةفهرس 

    
 

 صفحة  

   

 7-2  املراجع املستقل تقرير -

 8 قائمة املركز املالي املوحدة  -

 9  املوحدة  اآلخر  والخسائر والدخل الشاملأقائمة األرباح  -

 10 املوحدة  امللكيةقائمة التغيرات في حقوق  -

 11  املوحدة قائمة التدفقات النقدية  -

 56-12 املوحدة م املالية حول القوائ اتإيضاح -
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 والنشاط التكوين -1
 

( وتاري  16اموجب املرسددددددددددوم امللكي رقم  م/شددددددددددركة الخزص السددددددددددعودية  الشددددددددددركة( هي شددددددددددركة مسدددددددددداهمة سددددددددددعودية تملسددددددددددسددددددددددت 

ومسجلة في مدينة الرياض ااململكة العربية السعودية اموجب السجل التجار  رقم  م،14/04/1977هددددددد املواف  25/04/1397

 م.24/01/1978هد املواف  15/02/1398وتاري   1010014590

االضافة إلك أن الشركة تقوم  .واألدوات الصحية ومشتقات اوبيع منتجات السرامي  تتمال الإشا ات الرئيسة للشركة في صنع 

 .مس امللحقات  ات الصلة وتيرهااإستيراد اآلالت واملعدات 

الشركة التا عة ونتائط  التزاماتو  أصول ونتائط أعمال الشركة وفروع ا، كما تتضمس  التزاماتو  أصول تتضمس هذه القوائم املالية 
 (.مقفلة شركة مساهم   ل،ناايب وشركة الخزص  شركة  ات مسؤولية محدودة( ل ا شركة الخزص لالستامار 

 .اململكة العربية السعودية 11481الرياض  3893 العليا، ص.ب،  ري  املل  ف د، حي للشركة في الرياضاملركز الرئيإل ي  يقع

 ميالدية.مدس كل سنة تبدأ السنة املالية للشدركة مدس ادايدة ش در يناير وتإتهي ا  اية ش در د سم ر 

 : التابعة ةفيما يلي تفاصيل الشرك

 النشاط الرئيس ي بلد التأسيس االسم

 نسبة امللكية %

 ديسمبر  ديسمبر 

 م2017 م2018

شركة الخزص 

 لتستامار

 %95 %95 .االستيراد والتصدير وخدمات التسوي  وتجارة الجملة والتجزئة اململكة العربية السعودية

 %50 %61.12 االستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة ل،ناايب اململكة العربية السعودية ل،ناايب شركة الخزص
 
 

 تمارس الشركة نشاطها من خالل السجل الرئيس والسجالت الفرعية التالية:

 الفرعموقع  تاريخ السجل هـ يرقم السجل لفرع موقع الفرع تاريخ السجل هـ يلفرعارقم السجل 

هـ 16/01/1427 1010216239  اريدة هد 06/11/1408 1131007399 الرياض 
هد 19/03/1439 1010928163  حائل هد 24/01/1428 3350018888 الرياض 
هد 23/07/1423 1010180983  عنيزة هد 19/03/1428 1128007072 الرياض 
هد 20/02/1427 1010217304  لدماما هد 16/08/1408 2050017836 الرياض 

هد 20/02/1427 1010217307  هد 15/01/1420 5855018515 الرياض 
 خميمل

 مشية
هد 10/06/1435 1010410337  مكة املكرمة هد 29/01/1439 4031101336 الرياض 
هد 19/09/1415 2252023606  تبوك هد 17/08/1408 3550007463 األحساء 
هـ 04/09/1408 4032011466  جازان هد 21/06/1427 5900010926 ال ائا 
هد 23/08/1418 4650026206  الخ ر هد 17/04/1427 2051032588 املنورة  املدينة 
هد 13/01/1404 4030040747  نجران هد 26/04/1433 5950021703 جدة  
هد 09/05/1427 2055007583  الخرج هـ 20/02/1427 1010217302 الجبيل 
هد 06/06/1432 1110000544  الدمام هد 25/08/1434 2050093084 ضرماء 
هد 13/06/1437 1132010819  ال ائا هد 11/07/1437 4032050268 الرس 
هد 28/10/1437 4030290458     جدة  



 شركة الخزف السعودية

 شركة مساهمة سعودية

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

  املبال  ارالص الرياالت السعودية ما لم يذكر خالص  ل ( 

-13- 

 

 ملحاسبةسس اأ -2

  املوحدة تم إعداد هذه القوائم املالية
ً
ة العربية السعودية واالصدارات املعتمد في اململكلمعايير الدولية للتقرير املالي ل وفقا

 .الالحقة ل ا واملعتمدة مس ال يئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  املوحدة إن إعداد القوائم املالية
ً
 عض التقديرات املحاسبية امل مة، كما  استفدامللمعايير الدولية للتقرير املالي يت لب  وفقا

، سيتم الفصاح  عس األحكام و التقديرات للمجموعةت بي  السياسات املحاسبية  ممارسة األحكام في املجموعةة يت لب مس إدار 

 .(4 إيضاحفي  املوحدة ال امة املتبعة في إعداد القوائم املالية

قد تم  علك أساس التكلفة التاريفية، ماعدا التزامات مكافرت ن اية الخدمة للمو فين و املوحدة تم إعداد هذه القوائم املالية 

وقد  االقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل اآلخر  وأدوات حقوق امللكية ات املستقبليةاللتزام ا علك القيمة الحالية لاحتسا 

 .االقيمة العادلة  ااسيقتم 

وقد تم تقريب جميع املبال  إلك . عرضوعملة ال للمجموعةتعرض القوائم املالية االريال السعود  الذ  يمال عملة الإشاط 
 .أقرب ألا مالم  شار إلك خالص  ل 

 
 .م2018د سم ر  31تم إعادة عرض  عض ارقام املقارنة اما يتماش ي مع عرض القوائم املالية للسنة الحالية املنل ية في 

 التعديالت الجديدة واملعايير الصادرة التفسيرات و  املعايير و  -3

 التي تم تطبيقها من قبل املجموعةوالتعديالت الجديدة  والتفسيرات املعايير  3-1

 من 
ً
 :م2018يناير  1قامت املجموعة بتطبيق املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التالية اعتبارا

   6وملزيد مس التفاصيل راجع إيضاح رقم  العقود مع العمالء مساليرادات  –( 15املعيار الدولي للتقارير املالية رقم). 

   تصإيا وقياس معامالت الدفع علك أساس الس م2التعديالت علك املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) 

  املعامالت  عملة أجنبية والعوض املستلم أو املدفو   -الصادر عس لجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقرير املالي 22تفسير رقم

 
ً
 .مقدما

 التحويالت مس / إلك استامارات عقارية.40ي رقم  التعديالت علك معيار املحاسبة الدول ) 

  ت بي  املعايير 1م املعيار الدولي للتقرير املالك رقم  2016-م2014دورة التحسددددينات السددددنوية للمعايير الدولية للتقرير املالي" )

سدددددددددددددتامدارات في املإشددددددددددددددرت الزميلدة ( اال 28الددوليدة للتقرير املدالي ألول مرة" التعدامدل مع األمور، ومعيدار املحداسدددددددددددددبدة الددولي رقم  

 واملشروعات املشتركة.

   ولكنها غير فعالة بعد الصادرة املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 3-2

م 2019يناير  1فيما يلي املعايير والتعديالت الجديدة للمعايير والتي تكون سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو  عد 
 .الجديدة واملعدلة، عندما تصب  فعال والتعديالت  تنو  املجموعة اعتماد هذه املعايير والتفسيرات .ل ا ي  املبكر الت باويسم  

 
 اتاإليجار  –( 16)املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  3-2-1

، تفسيرات  "عقود اليجار"( 17 م ليحل محل معيار املحاسبة الدولي رقم 2016في يناير  (16 املعيار الدولي للتقرير املالي أصدر 

وتفسير لجنة تفسيرات املعايير  "تحديد ما إ ا كان ترتيب ين و  علك عقد إيجار"( 4 املعايير الدولية للتقارير املالية رقم تفسيرات لجنة 

ت التي تملخذ الشكل القانو ي ( "تقييم جوهر املعامال 27وتفسير لجنة تفسيرات املعايير رقم  ، الحوافز" –التشغيلي  اليجار ( "عقود 15رقم  

يوفر املعيار  و  اليجار عرض والفصاح عس عقود القياس، و وال عباتالكيفية ( 16. يحدد املعيار الدولي للتقرير املالي  لعقد اليجار"

 .الخاص امحاسبة اليجارات التمويلية( 17 شبي  امعيار املحاسبة الدولي نمو ج محاسبة واحد للمستملجر إ ار 
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ش را  12ا  عقود مدت ا   و عقود اليجار القصيرة األجل املستاجرة  لعقود االيجار  ات القيمة املنففضةل املعيار إعفائين  شم 

و األصل الذ  يمال ( أ  اللتزام االيجار  وفي تاري  ادء عقد اليجار يقر املستملجر االلتزام اتسديد مدفوعات اليجار (. أو أقل 

 .( املتعلقة االح  في استفدام  االصول أ    ملوجودات األساسية خالل فترة اليجار الح  في استفدام ا

سيت لب مس املستملجريس العتراص  شكل مفّصل امصروفات الفائدة علك التزام االيجار و نفقات االسل الك علك أصول الح  

 .في االستفدام

أو تغيير  ،مال تغيير مدة اليجار  معينة  ند حدو  أحدا سي لب مس املستملجريس أيضا إعادة قياس التزامات اليجار ع

 .(مدفوعات اليجار املستقبلية نتيجة لتغيير في املؤشر أو املعدل املستفدم لتحديد تل  املدفوعات

 .سيعترص املستاجر عموما امبل  اعاده قياس التزام اااليجار ااعتباره تعديال ل،صل املتعل  االح  في االستفدام

ل املددددددددددددؤجرون تصدددددددددددإيا جميددددددددددددع عقدددددددددددود اليجددددددددددددار ااسدددددددددددتفدام نفددددددددددددمل مبددددددددددددأ التصددددددددددددإيا كمدددددددددددا هددددددددددددو الحدددددددددددال فددددددددددددي املعيددددددددددددار سيواصددددددددددد

املعيددددددددار للفتددددددددرات  يسددددددددر  و . ز ادددددددين نددددددددوعين مددددددددس عقددددددددود اليجددددددددار التشدددددددغيلية و التمويليددددددددةدو التميدددددددد 17املددددددددذكور فددددددددي املعيددددددددار  املحاسددددددد ي

ي ت بدددددددددد  املعيددددددددددار الدددددددددددولي ت بي  املبكددددددددددر للمإشددددددددددملت الدددددددددددسددددددددددماح اددددددددددالمددددددددددع ال .او  عدددددددددددهم  2019يندددددددددداير  1ي تبدددددددددددأ فددددددددددي دتددددددددددالسددددددددددنوية ال

 .االيرادات مس العقود مع العمالء 15للتقارير املالية رقم 

 .معدل رجعيو يمكس للمستاجر ان يفتار ت بي  املعيار ااستفدام اعر رجعي كامل او انهج 

 

 :التحول تقييم أثر 

 .م2019يناير  1االلزامي في  الت بي الت بي  علك ان ي ب  في تاري  عدم  املجموعةقد اختارت ل

تاري  اسينعكمل أ  اعر  معدل مع وسائل عمليةاختيارية وعلي  ت بي  ااعر رجعيالعتماد املعيار الجديد ل  املجموعةو تعتزم 

 .م2019يناير  1في  األرباح املبقاة كمافي  التحول 

لقياس  كل حالة ايجار علك حدىااليجار علك أساس  ر اختيايكون للمستاجر ح  , معدل  ريقة التعديل املعر رجعيو اموجب 

 : ل  االصل املتعل  اح  االستفدام في أ  مس 

 ااستفدام صل امبلغ  الدفتر  كما لو كان املعيار تم ت بيق  منذ تاري  اداية عقد ال إعبات األ  -
ً
يجار ولكس مفصوما

  معدل االقتراض للمستملجر في تاري  الت بي  األولي؛ أو 

 امبل    تاري  الت بي  األولي امبل  مساو صل اإعبات األ  -
ً
 او إ  دفعات أاللتزام عقد اليجار معّدال

ً
يجار مدفوعة مقدما

 .مستحقة تتعل  اذل  اليجار وبالتالي لس يكون هناك أعر علك االرباح املبقاة

ان يكون  وتتوقع الدارة، (16 لتقرير املاليالدولي لتقييما مفصال لالعر املترتب علك املعيار  املجموعةأجرت  م2018عام  و خالل 

 :كما يلي 16األعر مس ت بي  املعيار الدولي 

 :م2018 ديسمبر  31في   كما (النقص /الزيادة )  املوحدة املركز املالي قائمةاألثر على 

 ل سعود  ريامليون  77,7 مبل ا ليجار ااستفدام األصول و التزام  ح الزيادة في 
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    خرى أ املعايير والتعديالت 3-2-2

 . للمجموعة أن يكون ل ا تملعير كبير علك البيانات املالية املوحدة الدارة توقعتال املعايير الجديدة أو املعدلة التالية 
افصائص الدفع املسب  مع التعويض السل ي  تاري   ( "األدوات املالية" تتعل 9تعديالت علك املعيار الدولي للتقرير املالي رقم   -

 (.2019يناير  1السريان 

( "االستامارات في املإشرت الزميلة واملشروعات املشتركة" تتعل  اإسب االستامار 28تعديالت علك معيار املحاسبة الدولي رقم   -

 (.2019اير ين 1 ويلة األجل في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة  تاري  السريان 

     (  "مزايا العاملين" تتعل  اتعديالت الخ ة، تقليصدد ا أو تسددويل ا  تاري  السددريان19تعديالت علك معيار املحاسددبة الدولي رقم   -

 (.2019يناير  1

 في العملية 3تحسينات علك املعيار الدولي للتقرير املالي رقم   -
ً
املشتركة  تاري  ( "تجميع األعمال" تتعل  االحصة املحتفظ   ا سااقا

 (.2019يناير  1السريان 

 في العملية املشتركة “الترتيبات املشتركة ( “11تحسينات علك املعيار الدولي للتقرير املالي رقم   -
ً
تتعل  االحصة املحتفظ   ا سااقا

 (.2019يناير  1 تاري  السريان 

املعار ضريبة الدخل ملدفوعات األدوات املالية املصنفة ( "ضريبة الدخل" تتعل  12تحسينات علك معيار املحاسبة الدولي رقم   -

 (.2019يناير  1علك أن ا حقوق ملكية  تاري  السريان 

    راض املؤهلة للرسملة  تاري  السرياند" تتعل  اتكلفة االقت راضد( "تكلفة االقت23تحسينات علك معيار املحاسبة الدولي رقم   -

 (.2019يناير  1

 (.2021يناير  1( "عقود التملمين" تاري  السريان 17ر املالي رقم  املعيار الدولي للتقري -

 (.2019يناير  1( "عدم التيقس  شملن معامالت ضريبة الدخل" تاري  السريان 23التفسير الدولي   -

 املحاسبية الهامة لتقديرات واالفتراضاتا -4

 للمبادئ و املوحدة يت لب إعداد القوائم املالية 
ً
أحكام وتقديرات وافتراضات تؤعر  استفدام ،سياسات املحاسبية امل بقةالوفقا

ال ارئة. إن عدم التيقس  اتاللتزاماات املرفقة اجانب الفصاح عس يضاحال و  اتلتزاملاو  األصول في قيم اليرادات واملصروفات و 

 علك القيم الدفترية ل،  يؤد  لنتائطافصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد 
ً
 جوهريا

ً
ة ملعر املت لتزاماتاالو  صول تت لب تعديال

 .في الفترات املستقبلية

ة ااملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التملكد كما في تاري  قائمة املركز األساسية املتعلق والتقديرات فتراضاتل فيما يلي ا

خالل السنة  اتاللتزاماو  صول والتي تشكل مفا ر عالية قد تؤد  إلك تعديالت جوهرية في القيم الدفترية ل، املوحدة  املالي

وهذه املوحدة عايير متاحة ل ا عند إعداد القوائم املالية افتراضات ا وتقديرات ا علك م في املجموعةاملالية التالية. هذا وتعتمد 

 املجموعةاالفتراضات والتقديرات حول الت ورات املستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق والإلروص الخارجة عس سي رة 

 . ا عند حدوث اإيضاحفتراضات يتم ل هذه التغيرات علك ا ومال

 ستمراريةإل مبدأ ا -أ

 علكاملوحدة القوائم املالية   إعداد تم فقد وعلي  ،االستمرار علك املجموعة قدرة حول  يذكر  ش   أ جموعةامل إدارة لدى ليمل

 االستمرارية. مبدأ أساس

 واملعدات اآلالت للعقارات، املقدر  العمر  -ب

 املتوقع والتقادم ستفدامك اال تكلفة العقارات، اآلالت واملعدات علك مدة الخدمة املتوقعة التي تم تقديرها اناًء عل اسل الكيتم 

تقدر  لم املجموعة إدارةات القيمة املستردة ل،صل. إن اعتبار االضافة إلك التقادم التقني و  صول ، لوبرنامط الصيانة  لكل م  ا،

 عتبار أن ا تير هامة.اعلك  صول أية قيمة متبقية ل، 
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 وبطئ الحركة تالفمخزون مخصص  -ج 

إلك صافي القيمة املفزون تتم التعديالت لتففيض تكلفة  .أقلو صافي القيمة القاالة للتحق  أي ما أة  سعر التكلفيابت املفزون 

، والتغيرات املفزونت التغيرات في ال لب علك إ ا لزم  ل . تتضمس العوامل املؤعرة علك هذه التعديال  –القاالة للتحق  

حتساب ال  عتبار هذه العوامل وأخذها في اال  ادراسة املجموعةتقوم   ل ، وبناًء علك. ور الجودةالتكنولوجية وتدهور النوعية وأم

 مراجعة أية تعديالت قد تإتط عس االختالص في هذه العوامل. ئمفصص مفزون تالا وب 
ً
 الحركة. يتم دوريا

 العقود مع العمالء  اإليرادات من -د
التي تؤد  إلك اعتبارات متغيرة. عند تقدير االعتبارات املتغيرة  في  عض الحاالت , خصم الكميةو  االرجا تبا  السلع مع الح  في 

ما  ريق  القيمة املتوقعة أو  ريق  املبل  األكثر احتماال استنادا إلك ال ريقة التي تتإبا  شكل إاستفدام  املجموعة، يجب علي 

 العتبار الذ  سيتم الحصول علي .أفضل امقدار ا

توقعة هي ال ريقة املناسبة الستفدام ا في تقدير االعتبارات املتغيرة لبيع املنتجات الخزفية مع  ريقة القيمة امل املجموعةقررت 

 للعدد الكبير لعقود العمالء التي ل ا خصائص مماعلةح  العودة
ً
 .، نإلرا

 املجموعةوقررت  .تغير مقيًدا عين االعتبار ما إ ا كان مبل  العتبار امل املجموعة، تملخذ قبل تضمين أ  مبل  متغير في سعر املعاملة

 .أن تقديرات االعتبارات املتغيرة ليست مقيدة اناء علك خ رت ا التاريفية وتوقعات ا التجارية والإلروص االقتصادية الحالية

 التجارية  املتوقعة من الذمم املدينة يةاالئتمان الخسائر مخصص  -هـ

للذمم التجارية املدينة. تستند معدالت  تمانية املتوقعةالخسائر االئ لحساب مفصصاتمصفوفة  املجموعةتستفدم 

املفصصات إلك األيام املاضية  سبب مجموعات متنوعة مس شرائ  مفتلفة مس العمالء ل ا أنماط خسارة مماعلة  امعنى آخر ، 

 .حسب الجغرافيا ونو  املنتط ونو  العميل(

امعايرة املصفوفة  املجموعةتقوم . س السداد التاريفية للشركةع التاخر إلك معدالت  ي شكل أساك تستند مصفوفة املفصصات 

، إ ا كان مس املتوقع أن تتدهور الإلروص علك سبيل املاال .مستقبليةلتعديل تجربة خسارة االئتمان التاريفية مع معلومات 

عس السداد في  التاخر يادة عدد حاالت ، مما قد يؤد  إلك ز االقتصادية املتوقعة  أ  الناتط املحلي الجمالي( خالل العام املقبل

عس السداد التاريفية  التاخر في تاري  كل تقرير ، يتم تحدي  معدالت  .عس السداد التاخر ، يتم تعديل معدالت ق ا  التصإيع

 .املالحإلة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات املستقبلية

 والخسائر االئتمانية املتوقعةالتاريفية والإلروص االقتصادية املتوقعة  عت ر تقييم العالقة اين املعدالت االفتراضية امللحو ة 

االقتصادية املتوقعة. وقد ال تكون  والحالةحساسة للتغيرات في الإلروص  الخسائر االئتمانية املتوقعة قيمةتقديرا هاما. ان 

 مال  للتقصير الفعلي للعميل في املستقبل.التاريفية لفقدان االئتمان والتإبؤ االإلروص االقتصادية أيضا م املجموعةتجرب  

 نهاية الخدمة للموظفينمكافآت  لتزامال كتواري التقييم اال -ـو

املحددة تير املمولة التي يتم قياس ا ااستعمال ملو فين مزايا ايتم تحديد تكلفة مكافملة ن اية الخدمة للمو فين اموجب ارنامط 

التقييم الكتوار .  شمل التقييم الكتوار  العديد مس االفتراضات التي قد تفتلا عس الت ورات الفعلية في املستقبل. وتشمل 

 لتعقيد التقييم  هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم، والزيادات املستقبلية في الرواتب، ومعدل دوران العاملين.
ً
ونإلرا

تير املمولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. لذا تتم مراجعة مزايا املو فين  التزاماتو بيعت   ويلة األجل فإن 

 .جميع االفتراضات مرة أو أكثر في السنة الواحدة عند الضرورة
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 قياس القيمة العادلة -ز

ضمس معامالت منتإلمة  لتزاماتاالأو دفع ا لتحويل أ  مس  ،األصول  أحد ا لبيع استالمتم القيمة العادلة هي القيمة التي سي

علك سبيل املاال(  غض النإلر إن  -اين املتعاملين االسوق في تاري  القياس في  ل  روص السوق السائدة  مال السعر الحاضر

 اصورة مباشرة أو مقدر ااستعمال أسلوب تقييم  ل كان 
ً
آخر.  ستند قياس القيمة العادلة إلك االفتراض املن  السعر ملحو ا

 :سيتم إما  اتاللتزاماأو  األصول ايع 

 ، أولتزاماتاالأو  صول ل، مس خالل السوق الرئيسية  -

 .في  ل تياب السوق الرئيسية لتزاماتاالأو  صول ل، مس خالل السوق األكثر منفعة  -

 .إل  ا للوصول  املجموعةحة أمام يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متا

علك  اتاللتزاماأو  األصول  السوق عند تسعير  املشاركين فييتم قياس القيمة العادلة ااستعمال االفتراضات التي  ستفدم ا 

 .السوق  عملون اما يحق  أفضل مصالق اقتصادية ل ماملشاركين في افتراض أن 

 استفدامالسوق علك توفير منافع اقتصادية ا في املشاركينفي الحسبان قدرة  ةتير املالي صول ل، يملخذ قياس القيمة العادلة 

  فيما يحق  أفضل منفعة ستفدامالسوق ال املشاركين في آخر مس مشترك إلك  اأو ابيع  اما يحق  أفضل منفعة م  في األصول 

ل ا ايانات كافية لقياس القيمة العادلة  وتتوافر  القائمة تقييم تتناسب مع الإلروص واألحوال أساليب املجموعةمن . تستفدم 

 .املع يات تير امللحو ة إلك أك ر حد استفداماملع يات امللحو ة  ات العالقة وتقليص  استفداموتعإليم 

   اتصإيف املالية يتمفي القوائم  العادلة  اقيمل االفصاح عس يتم لعادلة أو ا التي تقاس االقيمة اتاللتزاماو  األصول جميع إن 
ً
 وفقا

 لقياس القياس و مدخل  أد ى ى ستنادا إلك مع يات مستو إن اق ال يكل ال رمي للقيم العادلة املبين أدناه ل
ً
الذ   عت ر جوهريا

 :القيمة العادلة ككل

 يتم امل ااقة لتل  التي اتاللتزاماأو  صول ل،  األسعار املعلنة  تير املعدلة( واملتداولة في األسواق الإش ة  املستوى االول: -

 قياس ا.

افالص   شكل مباشر أو تير مباشر  اتاللتزاماأو  صول ل، مس املمكس مالحإلل ا أو رصدها  التياملدخالت الاا ي:  ى املستو  -

 املدرجة ضمس املستوى األول. املعلنةاألسعار 

 .اتاللتزاماأو صول ل، ال يمكس رصدها أو مالحإلل ا  التيالاال : املدخالت  ى املستو  -

 ت ااإليجار تصنيف  -ي

  املجموعةتستملجر 
ً
اموجب عقود إيجار تشغيلي. واملستودعات مس املعارض مس األراض ي التي تقيم عل  ا مصا ع ا وعدد  عددا

 
ً
التفاوض علك  إعادة عد  ل  التاري . يتم  اليجار سنة، مع خيار تجديد  30الك  5لفترة تتراوح اين  اليجار ما تمتد عقود  وعادة

يجار إضافية علك وجود دفعات إ اليجار ات حسب السوق. وتنص  عض عقود اليجار وات لتعكمل كل خممل سن اليجار دفعات 

مقيدة مس الدخول  املجموعةالتشغيلية، فإن  اليجار التغيرات في مؤشرات األسعار املحلية. االإسبة لبعض عقود   تستند إلي

 عقود إيجار مس البا س.  ةفي أي

ستودعات واألراض ي املقامة عل  ا علك أن ا إيجارات تشغيلية حي  أن منافع ومفا ر التمل  إيجارات مبا ي امل املجموعةتعامل  

 واملبا ي.تبقى مع مالك هذه األراض ي 

وتزداد قيمة  .اليجار سنة مع خيار تجديد 30 ملدة اليجار  يمتد عقد . ع  مس هيئة املدن الصناعيةااملص يض اجار أر تئتم اس

 تشغيلي.يجار إن  أ علك اليجار معالجة عقد تم . يمؤشرات األسعار املحلية حسب التغيرات في اليجار 
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية -5

 توحيد القوائم املاليةأسس  5-1

تشددتمل القوائم املالية املوحدة للمجموعة علك القوائم املالية للشددركة والشددركات التا عة الخاضددعة لسددي رت ا. تتحق  السددي رة 
تكون املجموعة معرضدددددددددددة لعوائد مفتلفة، أو لدي ا الح  ف  ا، لقاء ارتبا  ا االشدددددددددددركة املسدددددددددددتامر ف  ا، ولدي ا القدرة علك  عندما

علك  للمجموعةالتملعير في هذه العوائد مس خالل سددددددددددي رت ا علك الشددددددددددركة املسددددددددددتامر ف  ا. وعلك وج  التحديد، تتحق  السددددددددددي رة 
 اصر الاالعة التالية:شركة مستامر ف  ا، فقة عند تحق  العن

سل ة علك الشركة املستامر ف  ا  أ ، وجود حقوق قائمة تمنح ا القدرة الحالية علك توجي  األ ش ة  ات األهمية الخاصة  -
 االشركة املستامر ف  ا(.

 التعرض إلك عوائد مفتلفة، أو الح  ف  ا، نإلير ارتبا  ا في الشركة املستامر ف  ا. -

  ا علك الشركة املستامر ف  ا للتملعير علك عوائدها.سل ل استفدامالقدرة علك  -

 ل ذا االفتراض، وعندما يكون لدى 
ً
وبشكل عام، هناك افتراض املن  يإتط عس امتالك أتلبية حقوق التصويت سي رة. وتملييدا

كافة  عتبار ذ  عين اال مس األتلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماعلة في الشركة املستامر ف  ا، فإن املجموعة تملخ أقلاملجموعة 
 الحقائ  والإلروص لتقويم ما إ ا كانت لدي ا سل ة علك الشركة املستامر ف  ا، ويشمل  ل :

 
 الترتيبات التعاقدية مع  حملة حقوق التصويت اآلخريس في الشركة املستامر ف  ا. -

 .أل ش ةالقدرة علك توجية ا املجموعةالتي تمن   الحقوق الناتجة عس ترتيبات تعاقدية أخرى  -

 حقوق التصويت الخاصة االشركة وأية حقوق تصويت محتملة. -

تقييم ما إ ا كانت لدي ا سي رة علك الشركة املستامر ف  ا إ ا ما أشارت الحقائ  والإلروص إلك وجود تغير  إعادةتقوم املجموعة ا

ادء ممارسة السي رة عل  ا ويتم التوقا  في عنصر أو أكثر مس عناصر السي رة الاالعة. يتم  توحيد الشركة املسي ر عل  ا عند

 عس  ل  عند فقدان السي رة علك الشركة املسي ر عل  ا مس قبل املجموعة.

 مس تاري  انتقال اعتبار تدرج أصول والتزامات وإيرادات ومصاريا الشركة املستحو  عل  ا خالل الفترة في القوائم املالية املوحدة 
ً
ا

 فقدان مال هذه السي رة.السي رة إلك املجموعة ولحين  

 عود الرب  أو الخسارة وكل اند مس انود الدخل الشامل اآلخر إلك املساهمين في  الشركة وإلك حقوق امللكية تير املسي رة حتى 

.
ً
 إ ا ما أدى  ل  إلك أن يكون رصيد حقوق امللكية تير املسي رة عجزا

ي ر عل  ا إ ا ت لب األمر  ل  لتتماش ى مع السياسات املحاسبية للشركة. يتم إجراء التسويات علك القوائم املالية للشركات املس

ات وحقوق امللكية والدخل واملصاريا والتدفقات النقدية املتعلقة ااملعامالت اين الشركاء في اللتزامايتم حذص كافة األصول و 

 الشركات املسي ر عل  ا االكامل عند توحيد القوائم املالية.

 التغيرات في ملكية الشركة املسي ر عل  ا، التي ال ينجم ع  ا فقدان للسي رة، كمعاملة حقوق ملكية.تتم املحاسبة عس 

 في حالة فقدان املجموعة السي رة علك الشركة املستحو  عل  ا، فإن ا: 

 اما في  ل    الش رة (. أصول والتزامات الشركة املسي ر عل  ا إعباتتقوم االتوقا عس  -

 ومكونات حقوق امللكية األخرى. سي رةامللكية تير املحقوق  إعباتتقوم االتوقا عس  -

 أ  فائض أو عجز في الرب  والخسارة. إعباتتقوم ا -

 تقوم اإعبات القيمة العادلة أل  استامار محتفظ ا  -

شركة املسي ر في حال فقدان املجموعة السي رة علك الشركة املستحو  عل  ا فإن ا تقوم االتوقا عس إعبات أصول والتزامات ال

عل  ا اما في  ل    الش رة ( وحقوق امللكية تير املسي رة ومكونات حقوق امللكية األخرى اينما يتم إعبات أ  فائض أو عجز في 

 الرب  أو الخسارة ويتم إعبات القيمة العادلة أل  استامار محتفظ ا .
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 ات في الشركات الزميلةاالستثمار  5-2

علك املشاركة في  املجموعةهو قدرة ال ام عل  ا. التملعير هام تملعير للمجموعة ت التي يكون الشركات الزميلة هي تل  الشركا

السياسات املالية والتشغيلية للشركة املستامر ف  ا؛ ولكس هذا التملعير ال يصل لحد السي رة أو السي رة املشتركة علك هذه 

 مس التاري  الذ  اعتبار " ريقة حقوق امللكية"  استفدامميلة افي الشركات الز  املجموعةالسياسات. تتم املحاسبة عس استامار 
ً
ا

 االستامار علك  االستحوا وعند الزميلة. الشركة علك  املجموعة انل اء تملعير املستامر ف  ا شركة زميلة ولحين الشركة تصب  في  

القاالة  اتاللتزاماو  صول لقيمة العادلة ل، في صافي ا املجموعةعس حصة  االستامار الزميلة، تسجل أية زيادة في تكلفة الشركة في 

مس  املجموعةالقيمة الدفترية لتستامار. تسجل أية زيادة في حصة  تدرج ضمسللتحديد للشركة املستامر ف  ا كش رة والتي 

ييم مباشرة في التق إعادة عد  االستامار القاالة للتحديد للشركة الزميلة عس تكلفة  اتاللتزاماو صول صافي القيمة العادلة ل، 

 ف  ا.  االستامار علك  االستحوا قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر املوحدة في الفترة التي يتم 

 متداولة وغير متداولةاألصول وااللتزامات إلى تبويب بنود  5-3

 عندما: لةمتداو  األصول كون ت لة.مبوبة إلك متداولة وتير متداو  املوحدة اقائمة املركز املالي اتاللتزاماو  األصول يتم عرض 

  شكل أساك ي لغرض املتاجرة. األصول ا املجموعةتحتفظ  -

  عد الفترة املالية. يخالل مدة إعن األصول  تحق  املجموعةتتوقع  -
ً
 عشر ش را

 تتوقع املجموعة تحق  األصول أو تنو  ايع ا أو استفدام ا خالل دورة تشغيل عادية. -

 أو ما في ح األصول تصنا  -
ً
ملدة تزيد  التزامات  ا لتسوية استفدامكم  إال إ ا كانت خاضعة لقيود علك استبدال ا أو نقدا

  عد الفترة املالية. عنياعس 
ً
 عشر ش را

 
 تير متداولة.أصول األخرى علك أن ا  األصول وتبوب جميع 

 عندما:ة متداول اتاللتزاماكون ت

 حتفظ اااللتزامات  شكل أساك ي لغرض املتاجرة.ي -

 ن تسوية االلتزامات خالل دورة تشغيل عادية. توقع أي -

 مس  عد الفترة املالية. عنياالتسوية خالل  ةواجب اتاللتزاماكون ت -
ً
 عشر ش را

  عد الفترة املالية. عنياملدة تزيد علك  اتاللتزاماح  تير مشروط في أن تؤجل تسوية للمجموعة ال يكون  -
ً
 عشر ش را

 ن ا تير متداولة.األخرى علك أ اتاللتزاماتبوب جميع 

 

  غير امللموسة األصول  5-4

  والقياس عترافاال  5-4-1

ي محدد ويتم قياس ا االتكلفة إنتاجول ا عمر  املجموعةعل  ا مس قبل  االستحوا تير امللموسة هي تل  األصول التي يتم  األصول 

 
ً
  وجدت.في القيمة، ان  نففاضاملتراكم وأية خسائر متراكمة لال   فاءم  ا اال  التاريفية م روحا

  الالحقةالرأسمالية النفقات  5-4-2

املحدد املتعل    ا وتير  ل  مس لموجود الالحقة فقة إ ا كانت تؤد  لزيادة املنافع املستقبلية ل الرأسماليةتم رسملة النفقات ت

 االرباح والخسائر حين تكبدها.في   ا  عتراصاملصاريا يتم اال 
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  اتطفاءاال  5-4-3

  األصول فة لش ب تكل ات فاءاال  احتسابيتم 
ً
 ريقة  استفداماملتبقية املقدرة( و ل  ا م  ا القيمةتير امللموسة  م روحا

  .والدخل الشامل اآلخر أو الخسائر في قائمة األرباح   فاءامصروص اال  عتراصي املقدر. يتم اال نتاجالقسة الااات خالل العمر ال 

  لي:تير امللموسة علك النحو التا صول ي ل، نتاجيقدر العمر ال 

 سنوات 5                         كمبيوتر ارامط 

  دعت الحاجة لذل . إ اتعديل ا  مالي، ويتمي والقيمة املتبقية املقدرة في كل فترة تقرير نتاجوالعمر ال   فاءتتم مراجعة  ريقة اال 

 

 عقارات، آالت ومعدات  5-5

  والقياس ثباتاإل 5-5-1

 واآلالت وامل العقارية تإل ر املمتلكات
ً
االقيمة، إن  نففاضاملتراكم وأية خسائر متراكمة لال  سل الكم  ا اال  عدات االتكلفة م روحا

التي يتم  األصول . تتضمس تكلفة قتناءكافة التكاليا املتعلقة  شكل مباشر امعاملة اال األصول  اقتناءوجدت. تتضمس تكلفة 

جاهزة للغرض املعدة ل ، كما  األصول اليا املباشرة التي تجعل تصإيع ا علك تكلفة املواد والعمالة املباشرة وعلك كافة التك

 
ً
إلك تكاليا االقتراض  االضافةوتكلفة ت يئة املوقع الذ  سوص توضع في   األصول تكلفة ف  وتركيب ونقل  يضاص أيضا

 املؤهلة للرسملة.  صول املفصصة ل، 

إ ا كان   ائا املعدات  ات الصلة أيضا كجزء مس تل  املعدات.تتم رسملة ال رمجيات املشتراة التي تمال جزءا ال يتجزأ مس و 

ه كعنصر مستقل مس اعتبار ي مفتلا فيتم إنتاج، اآلالت واملعدات ل  عمر العقارية انود املمتلكات اند مسجزء كبير مس 

 العقارية اند مس املمتلكات أ  استبعاداملية ايرادات أو خسائر يتم تكبدها نتيجة  عتراصيتم اال   املمتلكات، اآلالت واملعدات.

، اآلالت العقاراتتتم رسملة تكلفة استبدال أ  جزء مس انود  .والدخل الشامل اآلخر أو الخسائر في األرباح  واآلالت واملعدات

، جموعةاملية املستقبلية إلك نتاجل واملعدات وأية نفقات الحقة أخرى علك القيمة الدفترية عندما يترتب عل  ا زيادة في املنافع ا

امصاريا  إعباتوأن تكون تكلفل ا قاالة للقياس  شكل موعوق. ويتم ش ب القيمة الدفترية ل،صل الذ  تم استبدال . يتم 

  األرباح والخسائر.قائمة ، اآلالت واملعدات في للعقاراتالصيانة اليومية 

 

 

  الالحقة الرأسمالية النفقات 5-5-2
الحقة أخرى في القيمة الدفترية  رأسماليةنفقات  ية، اآلالت واملعدات وأالعقاراتنود تكلفة استبدال جزء مس اند مس ا إعباتيتم 

 :للبند إ ا كان

 .النفقةاملصروص أو  ،مس  ل  الجزء املضاص املجموعةمس املحتمل أن املنافع االقتصادية املستقبلية سوص تتدف  إلك  (أ

مصاريا الصيانة  الذ  تم استبدال .لموجود مة الدفترية لوأن تكون تكلفل ا قاالة للقياس  شكل موعوق. يتم ش ب القي (ب

 .الخسائر و أاألرباح  قائمة في  ا  عتراص، اآلالت واملعدات يتم اال للعقارات واآلالت واملعداتاليومية 
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  ستهالكاال  5-5-3

 ي  قيمة الخردة(نتاجمره ال  عد انل اء ع صول ، القيمة املتبقية ل ام   م روحا األصول تكلفة  أساسعلك  سل الكال ا احتسابيتم 

الخسائر.  و أ ااألرباح سل الكاقيمة اال  عتراصي ل،صل. وتالبا ما يتم اال نتاج ريقة القسة الااات علك مدار العمر ال  استفداما

  عل  ا. اسل الك احتساباألراض ي ال يتم 

  املقارنة كاالتي: والسنواتالحالية للسنة ، اآلالت واملعدات للعقاراتي املتوقع نتاجالعمر ال 

 عدد السنوات البند

 33.33 – 10 مبا ي

 12.5 – 10 االت، معدات وق ع تيار                  

 6.66 – 4 سيارات ووسائل تحويل

 10 – 6.66 أعا  ومفروشات

 أقل، إ ا كانت اليجارأو املدة املتبقية مس عقد  4 تحسينات علك املستملجر

ويتم املوحد صدار التقرير املالي إ في تاري  سل الكية املتبقية و رق اال نتاجية  قيمة الخردة( واألعمار ال تتم مراجعة القيم املتبق

 .ان دعت الحاجة ،التعديل عل  ا

  اليةاملغير  األصول قيمة  انخفاض 5-6

 ةأيد و . وفي حال وج، قد انففضت قيمت  اأصولعلك أن أ  مس ات مؤشر  ةسنويا اتقييم ما إ ا كان هناك أي املجموعةتقوم 

 استحالةوفي حال  .األصول ويتم مقارنل ا مع القيمة الدفترية ل ذه  األصول ل ذه  ستردادالقاالة لال  تقدير القيمةفإن  يتم ات مؤشر 

 ستردادالقاالة لال  اتقدير القيمة تقوم املجموعةفإن  األصول  شكل منفصل عس ااقي ملوجود  ستردادتقدير القيمة القاالة لال 

املستمر ل ا والتي ال تعتمد علك النقد املولد مس أصول أخرى  ستفدامصغر وحدة مدرة للنقد والتي تقوم اتوليد النقد مس اال أل 

 القيمة االعلكلنقد تتمال في مولدة لأو أ  وحدة  أصول   أل  ستردادإن القيمة القاالة لال  تقوم اتوليد النقد.أخرى وحدة  ةأو أي

عند تقدير القيمة الحالية يتم خصم ( أو قيمل ا العادلة م روحا م  ا تكاليا البيع. ستفدامد اال اين القيمة الحالية  قي

الذ   عكمل تقييمات السوق الحالية مناسب و معدل خصم  استفداممس قيمل ا الحالية االتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 

وحدة مدرة للنقد احي   ةيأو أ صول أ ةألي ستردادإ ا قدرت القيمة القاالة لال  لقيمة الزمنية للنقود واملفا ر الخاصة ل،صل.ل

 ا   عتراصويتم اال  األصول قيمة في  انففاضيكون هناك  ، فإن  يترتب علك  ل  أنصول ، مس القيمة الدفترية ل أقلكانت 
ً
 فورا

 .والدخل الشامل اآلخر أو الخسائر األرباح في 

للتملكد مس املؤشرات  املوحدة ت إصدار التقارير املاليةفي فترات سااقة في وق ا إعباتاالقيمة التي تم ال بوط  خسائر يتم تقييم 

القيمة إ ا كان هناك تغير في التقديرات  انففاضالخسائر في يتم عكمل نففضت أو لم تعد موجودة. االتي تابت أن الخسائر قد 

لك حد القيمة الدفترية القيمة فقة ا انففاض. يتم عكمل الخسائر الناتجة عس سترداداملستفدمة في تقدير القيمة القاالة لال 

 م  ا اال 
ً
ال بوط ات قبل أن يكون هناك خسائر  فاءات أو اال سل الكل،صول احي  ال تتجاوز القيمة الدفترية الصافية م روحا

 . اإعباتقيمة تم في ال
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 املالية  دواتاأل  5-7

 املالية   دواتالقياس األولي لل  5-7-1

املالية  اتاللتزاماو  األصول مضاص إل  ا تكاليا املعاملة إال في حالة  ة العادلةاملالية االقيم دواتاأل يتم القياس األولي لكافة 

 .االقيمة العادلة مس خالل األرباح أو الخسائر

 

 التصنيف 5-7-2

 رص مس أ راص التعاقد  املجموعةاملالية انفمل الوقت الذ  تم ا  القياس األولي، أ  عندما تصب   األصول يتم تصإيا 

. أمرة  األصول تصإيا  إعادةتوفرت  روص معينة فمس املمكس  املالية، إ ا دواتل، 
ً
املالية  األصول جميع يتم تصإيا خرى الحقا

املالية  األصول إما أصول مالية مقدرة االقيمة امل فملة أو أصول مالية مقدرة االقيمة العادلة. عندما يتم قياس  :ضمس فئتين

   ا في الدخل الشامل عتراصأو يتم اال  ضمس صافي الرب  أو الخسارة  ا  عتراصاالقيمة العادلة فإن الرب  والخسارة إما يتم اال 

 . خراآل 

االقيمة العادلة مس خالل  إما االتكلفة امل فملة أو  عدا الضمانات املالية وإلتزامات القروض املالية اتاللتزاماجميع تصنا 

 األرباح أو الخسائر.

 

 القياس الالحق للصول املالية  5-7-3

 : علك اناءً املالية  األصول يتم تصإيا 

 أصول مالية.مجموعة  دارةل  املجموعةتتبناه الذ   نمو ج األعمال -1

 املالي .ل،صل التعاقدية  اختبار خصائص التدفقات النقدية -2

ضمس  ل األصو يحتفظ   ذه   أ( عندماامل فملة  امللكية، االتكلفةحقوق  أدواتات في االستامار املالية، اإستثناء  األصول يتم قياس 

و  ب( يإشمل عس الشروط  صيل التدفقات النقدية التعاقديةحمالية  غرض ت أصول نمو ج أعمال هدف  الحتفاظ امجموعة 

علك سبيل الحصر دفعات تتكون مس املبل  األصلي  تشتمل محددة، والتيفي تواري  للموجود املالي تدفقات نقدية التعاقدية 

 القائم. والعائد علك املبل  األصلي

 الي.ل،صل املالتكلفة امل فملة  احتساب ريقة معدل العائد الفعلي في  استفدامويتم 
 

في  التغير  إعباتويتم  .املوحدة حقوق امللكية ا ريقة القيمة العادلة وتإل ر في قائمة املركز املالي أدواتات في االستامار يتم قياس 

لتإل ر التغير في قيمل ا ضمس قائمة  املجموعةالتي تفتارها املقتناة و  لكيةحقوق امل أدوات، اإستثناء أو الخسائراألرباح في  القيمة

  الشامل.الدخل 

 

 ات املالية اللتزامالقياس الالحق ل 5-7-4

األخرى يتم  املالية اتاللتزامااألرباح والخسائر وباقي مس خالل املالية املحتفظ   ا للمتاجرة االقيمة العادلة  اتاللتزامايتم قياس 

 .تكلفة امل فملةقياس ا اال
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 املالية األصول  استبعاد 5-7-5

 ةاملالي األصول تل  قد تم تحويل  ما كان ، يتم القيام  عمل تقييم إ ااهاستبعادسيتم  التي ةاملالي األصول عندما يتم تحديد 

 .ستبعادشروط اال  اقد ان بقت عل   األصول  تل وإ ا عبت  ل  سيتم تقييم فيما لو أن 

 املجموعةو إ ا قامت أتدف  نقد  مقاال ،  ستالماتحويل الحقوق التعاقدية ال  املجموعة ما تقومعند األصول يتم تحويل 

اتمويل هذه التدفقات النقدية ل رص  اللتزاماقامت اولكس  ، األصول ااالحتفاظ االح  التعاقد  للحصول علك تدف  نقد  مس 

  عال .

 األصول فيما لو أن جميع الحقوق واملفا ر املرتب ة املكية  يجب أن تحددفان ا  اقد تم تحويل  األصول أن  املجموعةعندما تقرر 

  املجموعةم ال. إ ا قامت أقد تم تحويل ا 
ً
فيجب عندها   شكل جوهر   األصول اتحويل املفا ر والحقوق املرتب ة املكية  فعليا

فيجب  شكل جوهر   األصول رتب ة املكية علك املفا ر والحقوق امل املجموعة(. إ ا حافإلت ستبعاد اال  عباتال إلغاءأن يتم 

 . اهاستبعادوعدم  األصول ا عتراصااال  االستمرار علك املإشملة 

   شكل جوهر   األصول اتحويل املفا ر والحقوق املرتب ة املكية  املجموعةإ ا لم تقوم 
ً
 شكل   ا  االحتفاظ لم تقم وأيضا

 املجموعةأو ال. إ ا لم تقم  يةاملال األصول فإلت االسي رة علك أن تحدد ما إ ا كانت قد احت املجموعة، فيجب علك جوهر  

صل االسي رة فيجب عل  ا أن تو  املجموعةه( وإ ا احتفإلت استبعاد  عباتالفإن ا يجب أن تلالي  األصول االسي رة علك 

 امقدار إرتبا  ا املستمر في . ةاملالي األصول ا عتراصاال 

  اءً سو  املالية ل و األصا عتراصاال  إلغاءعند 
ً
( عتراصاال  إلغاءالفرق اين القيمة الدفترية  اتاري  ا عتراص  يتم اال أو كليا فإن كان جزئيا

جديد يتم تحمل ( ضمس حساب  التزامجديد يتم الحصول علي  م روحا من  أ   أصلواملقاال النقد  املستلم  اما في  ل  أ  

 األرباح والخسائر.

 

  املالية اتاللتزاما إثبات إلغاء 5-7-6

في العقد  ةاملحدد اتاللتزاماأ  عند استيفاء  ،اعندما يتم تسويل  املوحدة مس قائمة املركز املالي ةاملالي اتاللتزاما استبعاد يتم

 .انل اء أجل إأو  اأو إلغاؤه

خر والعوض  املقاال( املالية( املسددة أو املحولة إلك  رص آات اللتزامااملالية  أو جزء مس ات اللتزامإن الفرق اين القيمة الدفترية ل

 في حساب األرباح والخسائر. ا إعباتيتم تحمل ا، يإبالي  التزامات النقد  املدفو  اما في  ل  أية أصول تير نقدية منقولة أو أية 

 

 املشتقات املالية  5-7-7

يمة العادلة. ويتم االق في السوق  حقوق ملكية تير مدرجة أدواتجميع املشتقات اما ف  ا تل  املرتب ة ااستامارات يتم قياس 

ويستانى  إيرادات تشغيلية أخرى  شكل مباشر تحت اند  و الدخل الشامل اآلخر  رباح والخسائر األ التغير في قيمل ا في قائمة  إعبات

 ةفي الوقت الحالي أي املجموعةتحوط. ال تمتل   ملدوات  ا لغايات التحوط ك وتحتفظ املجموعةمس  ل  املشتقات التي تفتارها 

 تحوط. ملدواتك مشتقات
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 التصنيف  إعادة 5-7-8

النمو ج  دو مالية وال  عأصول مجموعة  دارةل املالية فقة إ ا تم تغيير الغرض مس النمو ج املستفدم  األصول تصإيا   عاد

 
ً
. املستفدم سااقا

ً
 م بقا

ة يتم ف  ا إعداد التقارير هو أول يوم مس أول فتر و التصإيا  إعادةفيتم ت بيق ا مس تاري   التصإيا، إعادةإ ا توافرت شروط 

 عتراصالتي سب  اال  العموالتو أو الخسائر أاتعديل األرباح  املجموعة عد التغيير في نمو ج األعمال. وعلي  ال تقوم  املوحدة املالية

   ا.

 في القيمة  نخفاضاال  5-7-9

مس املعايير  (9 هو موضق ااملعيار رقم مبني علك نمو ج  الخسائر املتوقعة( كما  املجموعةفي القيمة امل ب  ا نففاضال نمو ج ا

 لتقرير املالي.لالدولية 

 الخسائر الئتمانية املتوقعة يتم قياس ا مس خالل مفصص الخسائر اقيم تساو : 

ش ر  12ناتجة عس أحدا  والتي يمكس حدوث ا خالل ال  متوقعة ش ر  خسائر ائتمانية 12خسائر ائتمانية متوقعة ملدة  -

 داد التقارير املالية(.الالحقة لتاري  إع

املالية  خسائر ائتمانية متوقعة وناتجة عس جميع األحدا  املحتملة الحدو   دواتاأل خسائر ائتمانية متوقعة علك  ول عمر  -

 خالل كامل عمر 
ً
 املالية(.  دواتاأل الحقا

 

املالية إ ا كانت مفا ر الئتمان  اتدو األ ئتمانية املتوقعة خالل كامل عمر مفصص الخسائر املتعل  االخسائر اال  إعباتيتم 

لذمم التجارية التي ال تحتو  علك لاملبدئي وكذل  االإسبة  عباتالاملالية قد ازدادت  شكل كبير منذ تاري   دواتاأل الخاص ا

تحتو  و الذمم التجارية التي أو/  األصول خسائر علك مدى كامل عمر جميع  إعباتاأيضا  املجموعةعناصر تمويل م مة. تقوم 

 . رير املاليلتقلمس املعايير الدولية  (9 علك عناصر تمويل مادية  م مة( و ل  حسب املعيار رقم 

 املتوقعةئتمانية املتوقعة اقيمة مساوية للخسائر الئتمانية يتم قياس الخسائر اال فاملالية األخرى،  دواتاأل أما االإسبة لكافة 

 ش ر. 12ملدة 

 احتسابئتمانية علك  ول عمر األداة املالية، ونتيجة لذل  فإن  يتم ل لعملية عند تقدير الخسائر االوسائل ا املجموعةتستفدم 

الذمة لكل عميل  استردادالخسائر الئتمانية علك  ول عمر األداة املالية االإسبة للذمم التجارية مس خالل تقييم القدرة علك 

 القيمة الدفترية.  إجمالياناءا علك 

 

 املالية  دواتاأل ة( تسوية )مقاص 5-7-10

فقة عندما يكون هناك مت لب  املوحد عرض القيمة الصافية اقائمة املركز املالي ويتم اتاللتزاماو  صول ل، يتم عمل مقاصة 

 إعباتااتسويل م االصافي  أو القيام  املجموعة  ا احي  تقوم  عتراصعمل مقاصة للقيم التي تم اال  املجموعةقانو ي يوجب علك 

 في نفمل الوقت. اتاللتزاماتسوية و  األصول 
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  املخزون 5-8

تكلفة املفزون اناء علك مبدأ  ريقة متوسة  احتساب . يتمأقليتم قياس املفزون االتكلفة أوصافي القيمة القاالة للتحق  اي ما 

مصاريا  يةالتحويل وأ و أتتضمس جميع التكاليا التي تم تكبدها للحصول علك املفزون وتكلفة التصإيع التي التكلفة املرجحة و 

حالة املفزون تام الصنع واملفزون تحت التصإيع يتم تحميل وفي أخرى يتم تكبدها لجعل املفزون اوضع  ومكان  الحاليين. 

مبإية علك ال اقة التشغيلية العادية. صافي القيمة القاالة للتحق  هي سعر البيع  نتاجل التكاليا اإسبة مناسبة مس نفقات ا

 ملتوقع في السوق م روحا م  ا تكاليا البيع املتوقعة.ا

 

 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة 5-9

 اإلشتراكات )املساهمات( املحددةبرنامج  5-9-1

درج املساهمات املساهمات الخاصة اف ة االشتراك لتزاماتإايتم تحميل املصاريا 
ُ
ات  املا يتم توفير الخدمات  ات الصلة. وت

 
ً
 النقد  أو تففيض الدفعات املستقبلية. سترداداالقدر الذ  يمكس في  تنفيذ اال  األصول تحت اند  املدفوعة مسبقا

 

 املزايا )املنافع( املحددةبرنامج  5-9-2

 ا استحقحددة مس خالل تقدير قيمة املنافع املستقبلية التي املزايا امل ا رامطفيما يتعل   املجموعةصافي التزامات  احتسابيتم 

السعود  ويتم اقت ا  هذا املبل  االضافة إلك خصم  والعمال العملنإلام لالسااقة وفًقا والسنوات الحالية السنة املو فون في 

 .ال رنامطخاصة   ذا  أصول القيمة العادلة أل  

 ريقة تقدير املبال  املستحقة  استفدامالتزامات املزايا املحددة اصورة سنوية ا احتسابكتوار  مستقل ومؤهل إيتولك خبير 

 حسب الوحدة.

درج نتائط 
ُ
 ال رنامطكتوارية، والعوائد علك أصول املنافع املحددة، والتي تتضمس املكاسب والخسائر ال التزامات قياس  إعادةت

صافي مصروفات الفوائد  الدخل( علك صافي  املجموعةاألخر. وتحدد   ااستثناء الفوائد( علك الفور ضمس قائمة الدخل الشامل

املنافع املحددة في اداية السنة إلك صافي  التزامات املنافع املحددة للفترة ات بي  معدل الخصم املستفدم لقياس  التزامات 

املنافع املحددة  التزامات ييرات في صافي تغ ةأي عتبار القائمة آنذاك، مع األخذ  عين اال  (األصول املنافع املحددة   التزامات 

املصاريا األخرى و خالل تل  الفترة نتيجة للمساهمات واملدفو  مس هذه املنافع. ويتم إدراج صافي مصاريا الفوائد  (األصول  

 املتعلقة اف ة املنافع املحددة ضمس اند الرب  أو الخسارة.

 

  الزكاة 5-10

العامة للزكاة والدخل ااململكة العربية  ال يئةعلك القوانين والتشريعات الصادرة مس  اناءً  لتزاماتاك اقات الزكاةاستحق إعباتيتم 

 السعودية. ان التعديالت الناتجة عس الربو ات ال  ائية للزكاة، إن وجدت، تسجل في السنة التي تمت ف  ا تل  الربو ات الزكوية.
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  اإليرادات 5-11

ااملبل  الذ   عكمل املبل  الذ  تتوقع  حين تإتقل السي رة علك البضائع إلك العميلمالء مس العقود مع العاليرادات  إعباتيتم 

يتم ايع البضاعة للعميل مع . استحقاق  مقاال تل  السلع أو الخدمات  عد العوائد والخصم التجار  وخصم الكمية املجموعة

 مس  ريقة القي املجموعةأحقية إعادة البضاعة خالل فترة محددة. تستفدم 
ً
مة املقدرة لتقدير البضائع التي لم تسترجع. ادال

سترجاع ا. االضافة لذل  يتم تقدير استرجا  األصول االإسبة للبضائع املتوقع ا استردادافصم  املجموعةاليرادات تعترص 

كمية لبعض العمالء تففيض لل املجموعةتمن   تعديل املقاال لتكلفة املبيعات( و ل  ألحقية العميل في استرجا  البضاعة. 

ااعبات اليرادات مس هذه  املجموعةامجرد تجاوز كمية البضاعة املشتراة خالل الفترة املتف  عل  ا الحد املذكور االعقد. تقوم 

 من  
ً
الخصومات املقدرة. الخ رات املتراكمة لتقدير وتحديد القيمة املتوقعة املبيعات حسب سعر الصفقة املحدد االعقد م روحا

 أال يحد  ا عكاس كبير م ويتم االعتراص اااليراد فقة إلك الحد الذ  يكون في  مس املحتمل للخص
ً
يتم اعتراص افصم  جدا

عات السترداد  املدرج في الذمم الدائنة التجارية واألخرى( للتففيض املتوقع علك املبال  املستحقة الدفع للعمالء فيما يتعل  ااملبي

 أو احد ائتما ي مدت  التي تم إجراءها خالل ال
ً
يوم  90عام. ال  عت ر أ  عنصر مس عناصر التمويل م م ألن املبيعات تتم إما نقدا

 والذ  يتف  مع ممارسات السوق.

  

  اإليجار  عقود 5-12

 التشغيلية  اإليجار عقود 

لتملجير( يتم تصإيف  كعقد  تحت عقد ا اتم تملجيره التي األصول الذ  يحتفظ في  املؤجر اكافة املفا ر ومنافع  اليجار عقد 

 ايجار تشغيلي. 

علك  اآلخر  الدخل الشاملاألرباح أو الخسائر و التشغيلية كمصروص في قائمة  اليجار املبال  املدفوعة اموجب عقود  إعباتيتم 

 القسة الااات  ااستثناء تكاليا الخدمات مال التملمين والصيانة(. علك أساس اليجار مدار فترة 

 

 اض اإلقتر  تكاليف 5-13

حتاج لفترة كبيرة مس الوقت تي والت ة للرسملةمؤهل أصول  إنتاجأو إ شاء أو  االستحوا تتم رسملة تكاليا االقتراض املتعلقة ا

 صب  جاهز تل
ً
قتراض األخرى علك ليتم تحميل كامل تكاليا ا .األصول املعد ل  أو للبيع كجزء مس تكلفة هذا  ستفدامال ل ة

فيما يتعل  املجموعة د  ف  ا. تشتمل تكاليا االقتراض علك الفوائد والتكاليا األخرى التي تتكبدها املصاريا في الفترة التي تح

 ااقتراض األموال.

 

  املخصصات 5-14

نتيجة لحد  ساا ،  ةأو استداللي ةقانوني اتاللتزاما ت هذهكان سواءً  املجموعةعلك  التزامات املفصصات عند  شوء  إعباتيتم 

املبل  املعترص ا   .اتاللتزاما همكانية عمل تقدير موعوق ملبل  هذإو  اتاللتزاما هذه تسوية املجموعةلزم ن تأوكان مس املحتمل 

في ن اية الفترة التي تغ   ا القوائم املالية، مع األخذ  عين  اامل لوب تسويل  ةالحالي ات اللتزامكمفصص هو أفضل تقدير ل

 .اتاللتزاما التي قد تحية   ذه لتملكد  الشكوك(املفا ر وحالة عدم ا عتبار اال 
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 بالعمالت األجنبية املعامالت 5-15

 عملة الإشاط(  الو يفيةيتم تحويل املعامالت االعمالت األجنبية إلك الريال السعود ، حي   عت ر الريال السعود  هو العملة 

 .و ل  وفقا ألسعار الصرص السائدة في تاري  املعامالت املجموعةللتعامالت ا

املالية النقدية املقيمة االعمالت األجنبية إلك الريال السعود   سعر الصرص في تاري  القوائم  اتاللتزاماو  األصول ل يتم تحوي

، أما البنود تير النقدية التي يتم قياس ا علك أساس التكلفة التاريفية  عملة أجنبية فيتم تحويل ا لسعر الصرص املوحدة املالية

 .املوحدة فروقات العمالت األجنبية في قائمة الرب  أو الخسارة إعباتم يتم في تاري  العملية، وبشكل عا

 

  املصاريف 5-16

مصاريا البيع والتسوي  هي تل  املصاريا التي تتضمس رواتب وأجور مو في املبيعات والتوزيع والحمالت التسويقية، 

أو املبيعات يتم  نتاجصاريا األخرى التي ال تتعل  اال والتكاليا املتعلقة  عملية البيع وتيرها مس املصاريا املماعلة. جميع امل

 استفدامها كمصروفات إدارية وعمومية. ويتم توزيع املصاريا املشتركة اين املصاريا البيعية واملصروفات العمومية ااعتبار 

 أساس عاات.

 

 النظامي   يحتياطاال  5-17

ي نإلامي اإسبة احتيا ية والنإلام األساك ي للشركة يتم تكويس تمشيا مع مت لبات نإلام الشركات في اململكة العربية السعود

 املجموعةمس رأس مال  %30 يحتيا اال ويجوز التوقا عس هذا التكويس حينما يبل  رصيد  السنو  الدخل  صافي% مس  10

  ملرباح.كي تير قاال للتوزيع حتيا ، إن هذا اال املدفو 

 

 السهم  ربحية 5-18

العائد علك الس م الواحد اقسمة الرب  أو الخسارة  احتسابيتم  م األساسية ألس م ا العادية. تقدم املجموعة ايانات ربحية الس

 العائدة علك حملة األس م العادية للشركة علك املتوسة املرجق لعدد األس م العادية القائمة خالل السنة.

 

 قياس القيمة العادلة  5-19

 شكل أساك ي  التزامات  تحويلأو مس املمكس دفع  مقاال  أصول   مقاال ايع تالماسالقيمة العادلة هي املبل  الذ  مس املمكس 

ة القصوى ستفادعلك اال  املجموعةاوجود  ل  السوق املنإلم أو حتى تياا  وحصول  سواءً  ،االسوق اتاري  التقييم املشاركيناين 

 . اتاللتزاماعدم الوفاء   ذه  تعكمل مفا ر  ات اللتزاملمس هذا السوق في  ل  التاري . إن القيمة العادلة 

 املالية اتاللتزاماو  صول ل، القيام اقياس القيم العادلة للمجموعة املحاسبية  والفصاحاتتت لب مجموعة مس السياسات 

 وتير املالية.

ويعت ر السوق  الخاص   ذه األداة، الإشةالسعر املدرج في السوق  استفداما مالية ألداةاقياس القيمة العادلة  املجموعةتقوم 

 
ً
 في   عدد وتكرار كافي احي   ع ي معلومات عس القيم  شكل مستمر. تتم اتاللتزاماأو  األصول كانت تعامالت  احال  ش ا

إحدى  استفدامستقوم ا املجموعةفإن  ، شةحال لم يكس ل،داة التي سيتم قياس القيمة العادلة ل ا سعر مدرج في سوق وفي 

عتماد علك تل  التي ال يمكس املدخالت التي يمكس مالحإلل ا والحصول عل  ا وتقليل اال  استفدام رق التقييم التي ستعإلم 
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مالحإلل ا. إن أسلوب أو  ريقة التقييم املفتارة يقوم ادمط كل العوامل التي كان مس املمكس أن يملخذها املشاركين االسوق في 

 السعر. تقييمعند عملية  عتبار عين اال 

تقوم اقياس القيمة العادلة  املجموعةاالقيمة العادلة ول ا سعر عرض وسعر  لب فإن  تقاس اتاللتزاماو  األصول إ ا كانت 

 سعر ال لب.  ات اللتزاملل،صول  سعر العرض وتقوم اقياس القيمة العادلة 

قة أ  الامس الذ  تم املبدئي   ا هو الامس الذ  تمت في  الصف عباتالإن أفضل دليل علك قيمة األداة املالية العادلة عند 

   مقاال ا.استالمدفع  أو 

 إعباتاملبدئي ل،داة املالية تفتلا عس الامس الذ  تم في  العملية ولم يتم  عتراصأن القيمة العادلة في اال  املجموعةإ ا قررت 

ي  أساس مبني علك وال عس  ر  ةمماعل التزامات أو  اتملوجودالسعر املعروض في السوق الإشة  علك أساسالقيمة العادلة 

جوهرية االإسبة للتقييم، عندها يتم القياس  تير  املن امدخالت تير ملحو ة  أيةأسلوب تقييم يمكس مس خالل  الحكم علك 

املبدئي وبين قيمة املعاملة. وبعد  عتراصاملبدئي ل،داة املالية االقيمة العادلة  عد تعديل ا لتملجيل الفرق اين القيمة العادلة في اال 

  ذا الفرق ضمس األرباح أو الخسائر علك أساس مناسب علك  ول عمر هذه األداة.ل عتراصيتم اال  ،  ل
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 يراداتاال  -6
 التغير في السياسات املحاسبية الهامه  6-1

 العقود مع العمالء مساليرادات  –( 15 رقم  رير املالياملعيار الدولي للتق

 مس "العقود مع العمالء مساليرادات "( 15رقم   رير املاليلي للتقإعتماد املعيار الدو املجموعة في قامت 
ً
 م،2018 يناير  1 اعتبارا

، ومعيار املحاسبة الدولي "ال شاءاتعقود "( 11( محل املعيار املحاس ي الدولي رقم  15رقم   رير املالييحل املعيار الدولي للتق

يضع . ات الناشئة عس العقود مع العمالء، لجميع اليراد، ومع إستثناءات محدودةاملتعلقة ا تفسيرات الو  "اليرادات" (18 

خ وات ملراعاة ال شاءات الناتجة مس العقود مع العمالء ويت لب  5نمو ج مكون مس ( 15 رقم  رير املالياملعيار الدولي للتق

 .تتوقع الج ة أن تحصل علي  مقاال تقديم البضاعة أو الخدمة للعميل العتراص االيراد االقيمة التي

( ي لب مس ال يئات ممارسة الحكم ، مع األخذ االعتبار جميع الحقوق والإلروص  ات الصلة 15رقم   رير املالياملعيار الدولي للتق

تكاليا الضافية للحصول علك العقد والتكاليا عند ت بي  كل خ وة مس النمو ج علك العقود مع العمالء. كما يحدد املعيار ال

 .املباشرة املرتب ة االعقد.  االضافة إلك  ل  ، يت لب املعيار الفصاح الشامل

 

فيما يلي تفاصيل السياسات املحاسبية ال ام  الجديدة و بيعة التغيرات في السياسات املحاسبية السااقة فيما يتعل  في ايع 

 .املجموعة للسلع

 
عة البضائع طبي

 والخدمات

الطبيعة ، توقيت الوفاء بالتزامات األداء و 

 شروط الدفع الهامة

 

 طبيعة التغير في السياسة املحاسبية 

منتجات السدددديرامي  

حية دددددددددددددددواألدوات الصدد

فانات املياه دددددددددددددددددددددددددوسددددددددددد

 الك ربائية 

يحصل العمالء علك السي رة علك املنتجات  

أماكس عندما يتم تسليم البضائع  أو قبول ا في 

عمل م أو إرسال ا مس املستود . يتم إ شاء 

الفواتير ويتم التعرص علك اليرادات في  ل  

 ما يتم دفع الفواتير في تضون 
ً
 90الوقت. عادة

يوًما لعمالء االئتمان. يتم إ شاء الفاتورة وإعبات ا 

العوائد القاالة للت بي  والتي  االصافي  عد خصم

اعة. ال يتم تقديم أ  نقاط والء تتعل  االبنود املب

للعمالء ، وبالتالي ال توجد إيرادات مؤجلة يتم 

 .التعرص عل  ا للعناصر املباعة

إن تملعير هذه التغييرات علك انود تير اليرادات هو 

تغيير في م لوبات االسترداد ، والتي يتم تضمي  ا 

 .في الذمم الدائنة التجارية والدائنة األخرى 

ك  ل  ، هناك أصول جديدة للح  في االضافة إل

استعادة السلع املعادة ، والتي يتم تقديم ا كجزء 

 مس املفزون.

، تم القرار  18وفًقا للمعيار املحاس ي الدولي رقم 

اإيرادات العقود مع العمالء عند إجراء تقدير 

معقول للعائدات ،  شرط استيفاء جميع املعايير 

إ ا لم يكس مس األخرى لالعتراص االيرادات. 

املمكس إجراء تقدير معقول ، فقد تم تملجيل 

فترة العائد أو يمكس  انل اءإعبات اليرادات حتى 

إجراء تقدير معقول للعائدات ، ومع  ل  ، 

، سيتم  15اموجب املعيار الدولي للتقارير املالية 

 .االعتراص االيراد  عد تعديل العوائد املتوقعة

دة أ  لتي تسم  للعميل اإعاد ااالنسبة للعقو

ر لمعياااموجب ادات ليري  اتحق، يتم اند

يحتمل   لذالحد الى إ 15لمالية اير رلي للتقولدا

ادات ليرافي مبل  هر  جوس نعكا  اال يحدأن 

لذل  ، يتم تعديل مبل  اها. ص لمعتراكم  المترا

اليرادات املعترص ا  للعائدات املتوقعة ، والتي 

اناًء علك البيانات التاريفية. في مال يتم تقديرها 

هذه الإلروص ،  يتم االعتراص اح  استرجا  أصل 

 البضائع املعادة.
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يت لب  عند اعتماد املعيار الجديد 15ت بي  املعدل املعر رجعي الذ   سم  ا  املعيار الدولي للتقارير املالية  املجموعةاختارت 

 1علك جميع العقود كما في  15ي لت بي  املعيار الدولي للتقارير املالية دعتراص ااألعر التراكمالت بي  املعدل املعر رجعي أيًضا اال 

يناير  1في  املبقاهاملسجل في األرباح  15رقم  اليرير املتقللالتحول إلك املعيار الدولي األعر مس ال  . امللكيةفي حقوق  2018يناير 

مليون ريال سعود  والزيادة في أصول  7.3مليون ريال سعود  نتيجة الزيادة في م لوبات االسترداد  اقيمة  2.3مبل   2018

 .مليون ريال سعود  5اقيمة  االرجا ح  

تضيات املعايير الدولية واملصادر لتقييم قاالية ت بي  هذه اليرادات وفًقا ملق االيرادتقييم جميع مصادر  املجموعةلقد أكملت  

الرب  أو الخسدددددددددددددارة اسدددددددددددددتإتط التقييم ال  ائي إلك أن  سددددددددددددديكون هناك تملعير تير جوهر  علك قائمة .  15لعداد التقارير املالية رقم 

تط في مراجعة وتقييم كل من املجموعةوسدددددددددددوص تسدددددددددددتمر . 2018د سدددددددددددم ر  31كما في  للمجموعةاملوحدة  والدخل الشدددددددددددامل اآلخر 

 .وخدمة جديدة ، وسيتم تقييم أ  تملعير ل ذه املنتجات والخدمات و الكشا ع  ا

 تصنيف اإليرادات  6-2

 :في خ وط النتاج الرئيسية واملنا   الجغرافية التاليةمحدده تستمد املجموعة إيرادات ا مس نقل البضائع عند نق ة زمنية 

   م2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

بالط السيراميك  

واألدوات 

  الصحية

سخانات 

  املياه

 

  أنابيب الخزف

 

 إجمالي

 1,044,358  4,135  246,067  794,156 إيرادات الق ا 

 16,310  -  -  16,310 إيرادات الق اعات املشتركة

 1,028,048  4,135  246,067  777,846 إيرادات مس عمالء خارجيين

        جغرافية األساسية األسواق ال

 883,651  4,135  165,641  713,875 محلي 

 144,397  -  80,426  63,971 أجن ي 

 777,846  246,067  4,135  1,028,048 

        توقيت اإلعتراف باإليرادات 

 1,028,048  4,135  246,067  777,846 في نق ة زمنية محدده

 

   م2017ديسمبر  31نتهية في للسنة امل 

بالط السيراميك  

 واألدوات الصحية

سخانات  

 املياه 

  

 أنابيب الخزف 

  

 إجمالي 

 1,158,649  -  304,128  854,521 إيرادات الق ا 

 18,923  -  -  18,923 إيرادات الق اعات املشتركة

 1,139,726  -  304,128  835,598 إيرادات مس عمالء خارجيين

        األسواق الجغرافية األساسية 

 986,028  -  211,037  774,991 محلي 

 153,698  -  93,091  60,607 أجن ي 

 835,598  304,128  -  1,139,726 

        توقيت اإلعتراف باإليرادات 

 1,139,726  -  304,128  835,598 في نق ة زمنية محدده
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 رصيد العقود  6-3

 :أصول وإلتزامات العقود امل رمة مع العمالءيوضق الجدول التالي معلومات حول 

 ديسمبر 31كما في  
 م2017  م2018 

 211,830  243,237  مم مدينة تجارية مدرجة ضمس مدينون تجاريون و أخرى، صافي

 
    صافي التزامات العقود املدرجة ضمس الدائنون والذمم الدائنة االخرى،

 20,689  11,353 دفعات مقدمة مس عمالء 

 47,503  21,305 التزامات مستردة 

 68,192  32,658 مجمو  التزامات العقود

 واملصاريف االيرادات -7

  االخرى  التشغيليةااليرادات  7-1

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م2017  م2018 

 2.999  2,575  العقارات تملجير إيرادات 

 7.193  7,877 ايع خردة

 550  1,929 اخرى 

 12,381  10.742 

 

 تكلفة املبيعات  7-2

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م2017  م2018 

 432,737  395.267 املسل لك  خام الواد امل

 181.128  185,756 وما في حكم ا رواتب واجور 

 187.279  187.259 اسل الك

 72.585  82,354 تكاليا ال اقة

 32.952  34,607 صيانة وإصالح 

 40.102  14.876 مفصص مفزون تالا أو ا يء الحركة

 14.115  10,640 إيجار

 10.559  9,485 اخرى 

 920.244  971.457 
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  مصاريف البيع والتوزيع 7-3

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 
 م2017  م2018

 66.142  73,268 رواتب واجور وما في حكم ا 

 57.879  60.221 رسوم النقل والشحس 

 12.156  13,472 إيجارات

 11,614  11,131 اسل الك

 4,568  3,968 دعاية واعالن 

 4,079  3,792 اتصاالت ورسوم 

 3.858  3,244 صيانة واصالح 

 3.259  2,583 تملمين وسفر

 4.407  3.750 اخرى 

 175,429  167.962 

 مصاريف ادارية وعمومية  7-4

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 
 م2017  2018

 50.541  66.510 رواتب  وأجور وما في حكم ا 

 10,543  8.435 صيانة وإصالح 

 5,053  5.655 اسل الك 

 2,235  846 ا فاء أصول تير ملموسة

 2.188  1,567 مكافملة أعضاء مجلمل الدارة

 1.603  1.464 تملمين وسفر

 1.124  3.746 أتعاب م نية وقانونية

 404  1.523 أخرى 

 89.746  73.691 
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 ، بالصافي التمويلتكاليف  7-5

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م2017  م2018 تمويليةتكاليف 

 38.570  44,263 مصروفات الفوائد -تزامات املالية االتكلفة امل فملة لاال

 -  2.634 ( 13يم شركات تا عة مستحو  عل  ا  ايضاح خسارة اعادة تقي

 558  102 االصافي ,خسارة صرص عمالت اجنبية

 188  - صافي تغير القيمة العادلة للمشتقات املالية

 1.000  989 مصاريا انكية واخرى 

 40.316  47.988 مجمو  تكاليا التمويل 

    ايرادات تمويلية

ات في أوراق مالية االقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل توزيعات ارباح مس استامار 

 -  (451) اآلخر

 -  (451) مجمو  االيرادات التمويلية

 40.316  47.537 صافي تكاليا التمويل املعترص   ا في الرب  والخسارة 

  الزكاة -8

 أساس مخصص الزكاة 8-1

 ألنإلمة  املجموعةتفضع 
ً
والشركات  االشركةويتم تحميل مفصص الزكاة املتعل   .لدخللزكاة واال يئة العامة لللزكاة وفقا

 املوحدة. األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر التا عة ل ا في قائمة 

 :مخصص الزكاة كما يلي حركة 8-2

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م2017  م2018 

 16.962  2.344 الرصيد في اداية السنة

 (14.718   (3.305) سنةخالل ال املدفو  

 100  9.658 املكون خالل السنة

 2.344  8.697 الرصيد في ن اية السنة

 موقف الربط النهائي  8-3

قرارات ا الزكوية وقامت  سداد دفعات الزكاة املستحقة عل  ا إاتقديم  شركة الخزص السعود  وشركة الخزص ل،ناايبقامت 

 م.2017 عامحتى وحصلت علك ش ادة الزكاة 

 .م2016ا الزكوية لجميع السنوات السااقة حتى عام قامت شركة الخزص لالستامار اتقديم اقرارات 

  



 شركة الخزف السعودية

 شركة مساهمة سعودية

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

  املبال  ارالص الرياالت السعودية ما لم يذكر خالص  ل ( 
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 ربحية السهم -9

  ساس ي للسهم الواحدالعائد األ  9-1

س م العادية علك املتوسة حملة األ ل هساك ي للس م الواحد مس خالل قسمة صافي  الخسارة(/ الرب  العائدالعائد األ  احتسابيتم 

 .س م العادية القائمة خالل السنةاملرجق لعدد األ 

 م2017  م2018 

 (97.054   (214.577) "ريال سعود  000"صافي الخسارة العائد علك حملة األس م العادية

 60.000  60,000 "س م 000 " املتوسة املرجق لعدد األس م العادية املصدرة

 (1,62   (3.58) (ريال خسارة الس م األساسية  واملففضة 

 عس  ري مليون س م  60مليون س م إلك  50لتعكمل زيادة في رأس مال الشركة مس  نة املقارنةللساحتساب ربحية الس م تم  

 لقرار الجمعية العامة الستثنائي الذ  ُعقد في ,األس م املمنوح  
ً
 م.2018ااريل  26إستنادا

 ربحية السهم املخفضة   9-2

املساهمين العاديين واملتوسة  كلإالرب  العائد /  ( الخسارةالرب  املففض للس م العاد  ااالعتمادعلك صافي  احتسابيتم 

املرجق لعدد األس م العادية القائمة  عد تعديل التملعير لجميع االس م العادية املففضة املحتملة.  لم يكس هناك اس م 

  و السنة السااقة.أمففضة قائمة في ا  وقت خالل السنة 
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 ، بالصافي، آالت ومعداتعقارات -10

 يمة الدفترية على القالحركة  10-1

 ســيارات أثاث ومفروشات آالت ومعدات مبانــي أراض ي  
تحسينات على عقارات 

 مستأجرة
أعمال رأسمالية تحت 

 املجمـوع التنفيذ
         التكلفة
 3,571,316 123,797 20,025 95,090 78,296 2,155,999 932,490 165,619 م2017يناير  01كما في 

 63.598 29.521 9 3.292 2.708 9.870 8.712 9.486 اضافات 
 - (79.285  3.621 - 2.643 67.791 5.230 - خالل العام املحول 
 (9.917  - - (2.210  - - - (7.707  ات استبعاد

 3.624.997 74.033 23.655 96.172 83.647 2.233.660 946.432 167.398 م2017د سم ر  31كما في 

 365.888 - - 3,462 1.774 236,273 23,823 100,556  عة إستحوا  الشركة التا

 64,139 48,955 708 389 1,131 12,265 691 - اضافات 
 - (42,110  2,642 5,312 553 21,528 12,075 - خالل العاماملحول 
 (844  - - (840  (4  - - - ات استبعاد

 4,054,180 80,878 27,005 104,495 87.101 2,503,726 983,021 267,954 م2018ديسمبر  31كما في 

         يخصم: االستهالك املتراكم
 1.710.408 - 16.073 75.852 49.727 1.102.917 465,839 - م2017يناير  01كما 

 203.946 - 730 9.624 7.286 149.408 36.898 - االسل الك
 (2.002  - - (2.002  - - - - ستبعاداال 

 1.912.352 - 16,803 83,474 57,013 1,252,325 502,737 - م2017د سم ر  31كما في 
 127,044 - - 2.286 1.542 113.803 9,413 - إستحوا  الشركة التا عة 

 204.046 - 1,473 10,332 7,073 147.955 37,213 - االسل الك
 - - - 1.098 - (1,098  - - املحول خالل العام 

 (648  - - (644  (4  - - - ستبعاداال 

 2.242.794 - 18,276 96.546 65.624 1.512.985 549,363 - م2018ديسمبر  31كما في 

         القيمة الدفترية
 1.712.645 74.033 6.852 12.698 26.634 981.335 443.695 167.398 م2017د سم ر  31كما في 

 1.811.386 80,878 8,729 7.949 21.477 990.741 433,658 267,954 م2018ديسمبر  31كما في 
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 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 (ت السعودية ما لم يذكر خالص  ل ارالص الرياال   املبال  

-36- 

 

 :للقروضاملرهونة كضمان  واملعدات  ، واآلالتالعقارات 10-2

 31مليون ريال سعود    1,374مبل   املرهونة عداتاالالت واملو ، للعقاراتالقيمة الدفترية الغت م، 2018د سم ر  31كما في 

االالت واملعدات مرهونة كضمان مقاال قروض مس صندوق العقارات، و ن هذه أمليون ريال( حي   1.420م : 2017د سم ر 

 التنمية الصناعية السعود .

 
  أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 10-3

ريال ألا   454 :  م2017د سدددددددددددددم ر  31   العام الحاليخالل  علك املشددددددددددددداريع تحت التنفيذ قتراضاتكاليا لم يتم رسدددددددددددددملة أ  

 . (سعود 

 غير امللموسة   االصول  -11
 ال رمجيات  

   التكلفة

 23,620  م2017 د سم ر  31كما في 

 23,620  م2018ديسمبر  31كما في 

   املتراكم  طفاءاال يخصم: 

 19,610  م2017يناير  01 في كما

 2,235    فاءاال 

 21.845  م2017د سم ر  31كما في 

 846    فاءاال 

 22,691  م2018ديسمبر  31كما في 

   القيمة الدفترية

 1,775  م2017د سم ر 31 كما في

 929  م2018ديسمبر  31كما في 

 استثمارات في شركات زميلة -12

 

 ستثمارات في شركات زميلة 12-1

 ديسمبر 31كما في   
 م2017  م2018 إيضاح 

 16.035  - 2-12 شركة الخزص ل،ناايب
 9.032  8,941 3-12 شركة توزيع الغاز ال بيعي

  8,941  25.067 
 
 

 مكان فقة رأس مال يتكون مس أس م عادية  الشركاتلدى 
ً
وهي تحتفظ   ا  شكل مباشر . الد التملسيمل أو التسجيل هو ايضا

 ة هي نفمل  سبة حقوق التصويت املحتفظ   ا.عمل م الرئيإل ي، و سبة امللكي
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  االستثمارات في شركات زميلة فيالتغير 
  

شركة الخزص  
 ل،ناايب*

شركة توزيع  
 الغاز ال بيعي

 9,032  16,035 م 2018يناير  1قيمة االستثمار في 
 305  (3,276  الزميلة  الشركاترب   (/خسارة الحصة مس 

 (396   - توزيعات مستلمة
 -  (12,759  (2-12 إيضاح املحول إلك الشركة التا عة االقيمة العادلة 

 8,941  - م2018ديسمبر   31قيمة االستثمار في 
 

سعودية مس أس م شركة الخزص ل،ناايب  شركة مساهمة  %11,2املجموعة علك  تم استحو 2018 اتس مل 15في  12-2

مليون ريال سعود  مس شركة الخزص  66,4ري  تحويل قرض امبل  عس   و ل  ( االضافة لحقوق التصويتمقفلة

املجموعة في شركة الخزص ل،ناايب ملكية ارتفا  حصة حقوق  ،م. ما نتط عن 2018 اتس مل 15    تاري ل،ناايب في 

ة العادلة والقيمة وحصول السي رة علك شركة الخزص ل،ناايب. تم إعبات الفرق اين القيم %61,12إلك  %50مس 

يتمال الإشاط الرئيإل ي (. 13الدفترية للشركة الزميلة كتعديل للقيمة العادلة في املمتلكات واالآلت واملعدات  إيضاح 

للشركة الزميلة في تصإيع األناايب الففارية. ن اق منتجات ا تكمل منتجات املجموعة وتوفر وصول ا ل،سواق التي لم 

  .شركة الخزص ل،ناايب مسجلة في الرياض ااململكة العربية السعودية  سب  ل ا الوصول إل  ا.

 

مليون ريال سعودى وهك  25املدفو  البال   يفك رأسمال شركة توزيع الغاز ال بيع %15.87 سبة  املجموعةتمل   12-3

ا الرئيمل فك شراء يتمال  شا  و للمجموعة، ستراتيجيين تعت ر  واحدة مس املورديس ال  (مقفلة سعودية شركة مساهمة 

الشركة  إدارةكما أن املجموعة ل ا تمايل في مجلمل الغاز وتوزيع  علك املصا ع فك املدينة الصناعية الاانية االرياض. 

شركة  .عل  اللمجموعة  ريقة حقوق امللكية لوجود تملعير هام  استفداماملذكور ا االستامار  إعباتتم  وعلية ،املستامر   ا

 عي مسجلة في الرياض ااململكة العربية السعودية.توزيع الغاز ال بي

 اندماج االعمال  -13
تعمل شدددرك   م2018أتسددد مل  15في  الخزص ل،ناايب( ، قامت املجموعة االسدددي ره علك شدددركة 12كما هو موضدددق في ايضددداح  

الخزص علك شدددددددددركة  موعةسدددددددددي رة املجالخزص ل،ناايب في انتاج أناايب الففار ل،دوات الصدددددددددحية وشدددددددددبكات الصدددددددددرص الصددددددددد ي. 

 .ليةيمس زيادة تنو  قاعدة منتجات ا وتحسين الكفاءه التشغ يمك  اسوص  ل،ناايب

 

          ىددددددددددددددددشدددركة الخزص ل،ناايب مس تاري  نقل السدددي رة الك املجموعة. مس تاري  االسدددتحوا  حتنتائط  تتضدددمس القوائم املالية املوحدة

مليون 15.5الغت  وصددافي خسددارةمليون ريال سددعود    4,1الغت  اايراداتسدداهمت شددركة الخزص ل،ناايب  م2018د سددم ر  31

 . ريال سعود  لنتائط املجموعة

 

االقيم  العادلة مس االصددددددددول القاال  في شددددددددركة الخزص ل،ناايب  تير املسددددددددي رة امللكية حقوق  سددددددددبة احصددددددددة  عترفت املجموعةا

 للتحديد .



 شركة الخزف السعودية

 شركة مساهمة سعودية
  

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 (ت السعودية ما لم يذكر خالص  ل ارالص الرياال   املبال  

-38- 

 

  املتوقعة املوجودات املكتسبة القابله للتحديد وااللتزامات

 :االستحوا في تاري   املتوقعةيلخص الجدول التالي املبال  املعترص   ا للموجودات وامل لوبات 

القيمة العادلة عند  

 الستحوا 

 238,844 واآلالت واملعدات العقارات

 25 الستامارات 

 18,450 املفزون

 14,771 الذمم املدينة التجارية وأخرى 

 13 ي حكم النقد وماف

 (124,275  القروض والُسلا

 (1,242  مكافملة ن اية الخدمة للمو فين

 (21,381  الذمم الدائنة التجارية وأخرى 

 125,205 مجموع األصول الصافية القابلة للتحديد

  

 االستحواذ  مقابل

  

 66,400 مقاال االستحوا 

 علك الحقوق املكتسب  في صافي األصول املعترص   ا لشركة الخزص ل،ناايب
ً
 48,680 الحقوق تير املسي رة ،اناءا

 10.125 الش رة وخسائر ال بوط في تاري  االستحوا  

 125.205 

 

 قياس القيمه العادلة 

 :كانت أساليب التقييم املستفدمة لقياس القيمة العادلة ل،صول املادية املكتسبة كما يلي

 

 أسلوب التقييم  األصول املكتسبه 

ييم في االعتبار أسعار السوق اسلوب مقارنة السوق واسلوب التكلفة: يملخذ نمو ج التق  واآلالت واملعدات عقارات

لبنود مماعلة عندما تكون متاحة ، وتكلفة االستبدال املسل لكة املالئم   وتعكمل تكلفة 

 االستبدال املسل لكة تعديالت التدهور املاد  والتقادم الو يفي واالقتصاد 

ع املقدر في سياق أسلوب املقارنة السوقية: يتم تحديد القيمة العادلة اناًء علك سعر البي املفزون

األعمال االعتيادية ناقص التكاليا املقدرة لتنجاز والبيع ، وهام  رب  معقول  عتمد علك 

 الج د امل لوب لكمال وبيع املفزون.
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 غير املسيطرة  امللكية حقوق  -14
 31كمدددددددددا فدددددددددي اايدددددددددب ر املسدددددددددي رة لشدددددددددركة الخدددددددددزص ل،ندتيددددددددد امللكيدددددددددة حقدددددددددوق   الجددددددددددول التدددددددددالي معلومدددددددددات متعلقدددددددددة اتكلفدددددددددة ديوضددددددددد

 م:2018د سم ر 

  

 %38,88 غير املسيطرة حقوق امللكيةنسبة 

 240.904 األصول تير املتداولة

 18.064 األصول املتداولة

 (18.474  اللتزامات تير املتداولة

 (130.791  اللتزامات املتداولة

 109.703 صافي األصول 

 42.653 غير املسيطرة  امللكية حقوق صافي األصول العائدة ل

 4,135 املبيعات 

 (15.502  الخسارة 

 - الدخل الشامل اآلخر

 (15.502  إجمالي الدخل الشامل 

 (6.027  للحقوق تير املسي رة ةاملفصص الخسارة

 - الدخل الشامل اآلخر املفصص للحقوق تير املسي رة 

 9.195 النقدية مس األ ش ة التشغيلية التدفقات

 (6,763  األ ش ة الستامارية  املستفدمة فيالتدفقات النقدية 

 (2.353  األ ش ة التمويلية املستفدمة فيالتدفقات النقدية 

 79 صافي الزيادة في النقد ومافي حكمه 

 

في شددركة الخزص ل،ناايب لتصددب  شددركة الخزص ل،ناايب  علك الحصددة املسددي رة جموعةامل تم أسددتحو 2018 أتسدد مل 15في 

 لدددذلددد   13شدددددددددددددركدددة تدددا عدددة مندددذ  لددد  التددداري   إيضددددددددددددددداح 
ً
               إن املعلمومدددات املتعلقدددة  شدددددددددددددركدددة الخزص ل،نددداايدددب للفترة مسفددد(. وفقدددا

 م فقة. 2018د سم ر  31م إلك 2018 أتس مل 15

 خل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الد أدوات حقوق ملكية -15
 ملا  سم  ا  املعيار الدولي لعداد التقارير املالية رقم  

ً
ات عند الت بي  املبدئي (، قامت املجموعة اتصإيا االستامار 9وفقا

تم قياس ا االقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل اآلخر وي كادوات حقوق ملكية( 9للمعيار الدولي لعداد التقارير املالية رقم  

 31م  2018د سم ر  31ألا ريال سعود  للسنة املنل ية في  730. نتط عس التقييم العادل رب  تير محق  قدره االقيمة العادلة

 ألا ريال سعود ( التي تدخل ضمس الدخل الشامل اآلخر. 97م : 2017د سم ر 
 

 القيمة العادلة  15-1

 ديسمبر 31كما في  
 م2017  م2018 

 6.600  6,967 شركة عقارات الخليط
 4.294  4,657 شركة يإبع الو نية للبتروكيماويات   يإساب(

 -  25 أخرى 

 11,649  10.894 

  .م2018أ  مس هذه االستامارات خالل عام  استبعادلم يتم 
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 إثبات توزيعات أرباح   15-2

م   عام 2018د سم ر  31ألا ريال سعود  خالل العام املنتهي في  451تم استالم توزيعات أرباح مس هذه االستامارات امبل  
 ( . صفر م:2017

 ،بالصافياملخزون  -16
 ديسمبر 31 في كما 
 م2017  م2018 

 431.953  461.820 اضاعة تامة الصنع
 48.126  60,574 إنتاج تحت التشغيل

 183.924  159,128 مواد خام ومسل لكات 

 26.653  19,634 اضاعة مشتراة  غرض البيع
 68.537  72,057 ق ع تيار

 773.213  759.193 
: مفصص املفزون التالا وب يء الحركة  إيضاح 

ً
 (52.126   (67.002) (  1-16ناقصا

 706.211  707.067 
 

 الحركة  يءبط التالف مخصص املخزونحركة  16-1

 ديسمبر 31 في كما 

 م2017  م2018 

 12.025  52,126 الرصيد في اداية السنة

 40.101  14.876 ، صافيخالل السنة املكون 

 52.126  67.002 رصيد املفصص في ن اية السنة

 ، صافيتجاريون و أخرى  ون مدين -17
 د سم ر 31كما في  
 م2017  م2018 

 211,830  243,237 مدينون تجاريون 
 (4.101   (22,701) (2-3-27 إيضاح  خسائر ائتمانية متوقعةمفصص 

 207,729  220,536 صافي  ،مدينون تجاريون 

 18.014  - م لوب مس ا راص  ات عالقة 
 50.476  - قرض الك شركة زميلة

 96.185  58,576 (1-17  مم مدينة اخرى  إيضاح
 279.112  372.404 
 ذمم مدينة اخرى   17-1

 د سم ر 31كما في  

 م2017  م2018 

 
ً
 24.969  31,933 مصاريا مدفوعة مقدما

 8.853  2,489 تملمينات مستردة
 1.256  1,972 سلا وع د املو فين

 61.107  22,116 دفعات مقدمة إلك مورديس
 -  66 أخرى 

 58,576  96.185 

خرى رصدة املدينة األ التجاريين واأل املدينين في قيمة  نففاضمفا ر االئتمان ومفا رالسوق وخسائر اال اإن املعلومات املتعلقة 

 .3-27 إيضاحمتضمنة في 
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  وما في حكمه النقد  -18
 ديسمبر  31كما في  

 م2017  م2018 

 78.048  46,718 النقد لدى البنوك 

 1.248  1,290 النقدية في الصندوق 

 48,008  79.296 
 

 ياتحتياطرأس املال واال  -19

 رأس املال  19-1

 ديسمبر  31كما في  
 م2017  م2018 

 50.000  60,000 د ريال سعو  10القيمة االسمية -أس م عادية مصرح   ا 

 50.000  60,000 عدد األس م العادية املدفوعة االكامل

 500.000  600,000 قيمة االس م العادية املصدرة 

    
 

 يات  حتياططبيعة والغرض من اال  19-2

 ي النظامي حتياطاال  19-2-1

 تحويل س الشركةونإلام الشركات في اململكة العربية السعودية، يتوجب علك  الشركةاموجب عقد تملسيمل 
ً
٪ مس صافي 10نويا

 .ي النإلامي تير قاال للتوزيع علك املساهمينحتيا . إن اال الشركة٪ مس رأس مال 30ي النإلامي حتى يبل  حتيا الرب  إلك اال 

 

 ي القيمة العادلةاحتياط 19-2-2

درج مباشرة في حقوق امللكية وفي في القيمة، وامل نففاضي القيمة العادلة مس صافي التغير املتراكم اما في  ل  اال احتيا يتكون 

  .عتراصاال  إلغاءاالقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل االخر حتى يتم  ألدوات حقوق امللكيةالقيمة العادلة 
 

   التوزيعات للسهم الواحد 19-3

 م2017   م2018 

 50.000  - إجمالي توزيعات األرباح  ارالص الرياالت السعودية(

 1  - لواحد  االريال السعود (حصة الس م ا

علك للجمعية العامة تير العادية م 2018ااريل  26 هد املواف  1439شعبان  10 جتماعة املنعقد اتاري افي  دارةمجلمل ال واف  

مليون ريال سعود  مس  100مس خالل رسملة  و ل  كزيادة في رأس املال العاد   أس مكل خمسة مقاال واحد س م إصدار 

مليون س م  60 إجمالي عدد األس م املصدرة واملكتتب   ا إلك  زادم . 2017د سم ر  31للسنة املنل ية في مبقاه  االرباححساب 

 م.2018مايو  23هد املواف  1439رمضان  8تم االنل اء مس الصدار في  عاد .
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   ياتحتياطالدخل الشامل االخر املتراكم في اال  19-4

 
ي احتياط

مة القي
  العادلة

االرباح 
  املبقاة

 إجمالي
الدخل 
الشامل 

 االخر
 6,893  928  5,965 م2018يناير   1

 1.307  1.307  - إعادة تقييم التزام مكافملة ن اية خدمة املو فين

 730  -  730 صافي التغير في القيمة العادلة -االقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل أدوات حقوق ملكية

 8.930  2.235  6,695 م  2018ديسمبر  31

 القروض  -20
 ديسمبر 31كما في  
 م2017  م2018 

 507.911  653,782 (1-20قروض مس انوك محلية  إيضاح 

 183.249  265,654 (2-20صندوق التنمية الصناعية السعود   إيضاح 

 691.160  919,436 إجمالي القروض 

 : 
ً
    الجزء املتداول ناقصا

 420.411  416.646 قروض مس انوك محلية 

 45.383  149.824 صندوق التنمية الصناعية السعود  

 465.794  566.470 إجمالي الجزء املتداول 

 225.366  352.966 إجمالي الجزء غير املتداول 

التفاوض مع البنوك. ويتم  إعادةلك إالتع دات  هذه القروض علك تع دات انكية، قد يؤد  االخالل في هذه عض مس تحتو  

، في حال حدو  خرق او اخالل محتمل في هذه التع دات يتم اتفا  دارةساس ش ر  مس قبل ال أمراقبة هذه التع دات علك 

جدولة  عادةهذا وقد تم خالل الفترة الالحقة التوصل الك اتفاقيات ل لضمان الوفاء   ذه التع دات.  دارةاالجراءات مس قبل ال 

 .مديونيات البنوك علك أقساط  ويلة األجل

 (. 3-27رقم   يضاحعرض البيانات الخاصة امعدالت الفائدة والعمالت االجنبية ومفا ر السيولة في ال تم 

 القروض من البنوك املحلية 20-1
 654جل اقيمة  ويلة األ سالمية إعلك تس يالت انكية مس البنوك املحلية علك شكل قروض مس مرااحات  املجموعةحصلت 

يتم ضمان  ا في مشاريع توسعة املصا ع. استفدام و ل  لغرضمليون ريال( 508: 2017د سم ر 31مليون ريال سعود    

يتم تحديد رسوم القروض علك اساس اتفاقية املرااحة ويتم سداد مر لصالق البنوك. التس يالت البنكية مس خالل سندات أل 

 .م2024د سم ر  31تإتهي في  نوية تير متساويةقساط نصا سأالقروض علك 

 السعودي  ةالصناعي قرض صندوق التنمية 20-2

السعود  لتمويل توسعات ا ملصا ع االط السيرامي  والبورسلين  ةالصناعي علك قروض مس صندوق التنمية املجموعةحصلت 

صول واملصا ع للصندوق. حمر، حي  تم رهس جميع األ لصحية ومصنع سخانات املياه الك ربائية ومصنع ال وب األ ا دواتواأل 

تتضمس  كما .مليون ريال سعود (1,420: م2017د سم ر 31مليون ريال سعود    1,374صول تبل  القيمة الدفترية ل ذه األ 

 شروط متعلقة االإسب املالية .التفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعود  علك 

 15م، وتإتهي في 2012مارس  8، املواف  ه1433ربيع الاا ي  15دفعات القروض علك دفعات نصا سنوية تبدأ في تستح  

 م. 2024ااريل  24هد ، املواف  1445شوال 

م 2017د سم ر  31يال سعود    مليون ر  30م مبل  2018د سم ر  31التس يالت تير املستفدمة مس الصندوق في  إجماليال  

   .م. 2019مارس  6هد املواف  1440جماد آخر  29هذه التس يالتلسحب تاري   أخر  كانوقد مليون ريال سعود (.  29: 
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 قروض قصيرة االجل 20-3

نة مس قبل البنوك التجارية املحلية والتي تستح  خالل سللمجموعة تمال القروض قصيرة األجل مرااحات اسالمية ممنوحة 

سعار السوق. تعت ر هذه أساس أوتعت ر هذه القروض متجددة ا بيعل ا ويتم تحديد رسوم هذه القروض علك . أقلو أواحدة 

قروض قصيرة  استالمتم  ،م2018د سم ر  31القروض مضمونة اموجب سندات ألمر لصالق البنوك. خالل السنة املنل ية 

مليون ريال   224,5مليون ريال سعود (  وتم سداد مبل   224,5م : 2017 د سم ر  31مليون ريال سعود    113امبل   االجل

 (.   مليون ريال سعود   203:م 2017د سم ر  31سعود   

 

 موظفينالخدمة للت نهاية آفامكلتزام ا -21

 ا عند ت ن اية الخدمة للمو فين. والتي تمن  املو رالعمل والعمال السعود  الخاص امكافنإلام ااتبا   املجموعةتقوم  21-1

ولك وراتب ش ر واحد عس كل سنة مس عس كل سنة مس السنوات الخممل األ ش ر نصا راتب مدة الخدمة مكافملة نل اء ا

 .و اساس آخر راتب حصل علي  املأمكافملة ن اية الخدمة علك  احتسابالسنوات التالية. يتم 

 

   ت نهاية الخدمةآفاعلى مخصص مك الحركة 21-2
ديسمبر  31 

 م2018
 ديسمبر  31 

 م2017
 77.225  69,385 يناير 1الرصيد في 

    املدرجة في قائمة االرباح او الخسائراملوحدة 
 9.434  9,918 تكلفة الخدمة الحالية

 2.575  2,472 تكلفة الفائدة 

 12,390  12.009 
    املدرجة في قائمة الدخل الشامل االخر املوحدة

 (2.712   (1.307)  ارباح( اكتوارية

    أخرى 

 -  1,242 السي رة علك الشركة التا عة أعر  اضافة

 (17.137   (10.358) ةاملدفوعاملنافع 

 69.385  71,352 ديسمبر  31الرصيد في 
 

 االكتوارية    االفتراضات 21-3

ديسمبر  31 
ديسمبر  31  م2018

 م2017
 %3.85  %4,4 معدل الخصم

 %3  %3 معدل الزيادة املستقبلية في الرواتب

 %11  %15,5 معدل دوران املو فين
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 الحساسية تحليل 21-4

التي تحمل افتراضات التغييرات املحتملة املعقولة في تاري  التقرير إلك واحدة مس االفتراضات الكتوارية  ات الصلة، و قد تؤعر 

 :ن اية الخدمة للمو ا ااملبل  املبين أدناه ترمكاف اتالتزامعااتة أخرى ،علك 
 م2017ديسمبر  31  م2018ديسمبر  31 

 69.385  71,352 أساس االلتزام

 نقص  زيادة  نقص  زيادة 

 1%  1%  1 %  1 % 

 74.189  65.146  73,601  66,772 معدل الخصم

 64.762  74.536  66,384  73,963 معدل الزيادة املستقبلية في الرواتب

 

 دائنون تجاريون وأخرى  -22
 ديسمبر  31كما في  
 م2017  م2018 

 163.742  194.100 دائنون تجاريون 
 52.317  59,723 مصاريا مستحقة

 47,503  21,305 التزامات مسترده 
 20.689  11.353 دفعات مقدمة مس عمالء

 2.331  3,097 مستح  إلك أ راص  ات عالقة
 4.730  5,874 أخرى 

 295.452  291,312 
 

 .   3-27 إيضاحملفا ر العملة والسيولة في  املجموعةتم االفصاح عس املعلومات حول تعرض 
 

 القطاعات التشغيلية   -23

 املجموعةتتبع  .في تصإيع وتجارة أنوا  مفتلفة مس منتجات السيرامي  والبورسلين وسخانات املياه املجموعةيتمال  شاط 

  .التي تم التقرير ع  ا في الق اعاتقسام ا و أاستراتيجيتين في 

 يصا امللخص التالي عمليات كل جزء مس التقارير:

 العمليات  قطاع التقرير

 الصحية دواتوتوزيع االط السيرامي  والبورسالن واأل  إنتاج  الصحية دواتاالط السيرامي  واأل 

 وتوزيع سخانات املياه الك ربائية إنتاج  سخانات املياه

 إنتاج وتوزيع األناايب ل،دوات الصحية وشبكات الصرص الص ي  االناايب الففارية

 

  .امراجعة التقارير الدارية الداخلية لكل ق ا   شكل ش ر   للمجموعةيقوم املدير التنفيذ  

مناجم فر  ، واملكتب الرئيإل ي و ، والتعبئةوالبالستي  ،، وتملجير املمتلكاتتشمل العمليات األخرى تصإيع ال وب األحمر وتوزيع 

  .م2017و م  2018في عامي  لك الحد الذ  يلزم عرض تقارير ق اعية عن إتصل كمية العمليات االخرى هذه . ال الصحراء
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 معلومات عن التقارير القطاعية 1 – 23

ألن  .وعرض املعلومات املتعلقة اكل تقرير ق اعي موضحة أدناهألداء  خسارة( الق ا  قبل الزكاة لقياس ا /رب  استفداميتم 

األخرى التي تعمل في نفمل  الشركاتتعتقد أن هذه املعلومات هي األكثر أهمية في تقييم نتائط الق اعات املعنية االإسبة  دارةال 

  .الصناعات
 م2018ديسمبر  31 
بالط السيراميك  

 املجموع  هسخانات امليا  الصحية دواتواأل 

 1,023,913  246,067  777,846 املجموعةيرادات مس عمالء خارج إ
 16,310  -  16,310 يرادات اين الق اعات إ
 1,040,223  246,067  794,156 يراد الق ا إ

 (189.884)  (15,147)  (174.737) خسارة الق ا  قبل الزكاة
 (200,158)  (24,074)  (176,084) ات فاءاالهالكات واال 

 2.606.882  325.759  2.281.123 صول الق ا  أ
 1.275.023  101,713  1.173.310 التزامات الق ا 

 

 م2017ديسمبر  31 
االط السيرامي   

 املجمو   سخانات املياه  الصحية دواتواأل 

 1.139.726  304.128  835.598 إيرادات مس عمالء خارج املجموعة 

 18.923  -  18.923 ات اين الق اعات إيراد

 1.158.649  304.128  854.521 إيراد الق ا 

 (97.675   26.040  (123.715  رب  الق ا  قبل الزكاة خسارة( /  

 (206.181   (23.265   (182.916  االهالكات واال فاءات

 2,909,148  301.820  2,607,328 اصول الق ا  

 1,278,699  98.151  1,180,548 التزامات الق ا 

عند تقديم  .اتاالشركتير املتداولة مس خالل الد التملسيمل الخاص  واالصول  املجموعةيتم تحليل املعلومات الجغرافية ليرادات 

  .عتمد أصول الق ا  علك املوقع الجغرافي ل،صول املعلومات الجغرافية، تعتمد إيرادات الق ا  علك املوقع الجغرافي للعمالء ، وت

 االيرادات  2 - 23

 ديسمبر 31للسنة املنهية في   

 م2017  م2018  

 986.028  890,841  اململكة العربية السعودية

 83.814  64,299  دول مجلمل التعاون الخليجي

 69.884  72,908  الدول االخرى 

  1,028,048  1.139.726 
 

 كما في مس ال  %43خمسة عمالء ما  سبت  معامالت يمال 
ً
 .( %36م: 2017د سم ر  31م   2018د سم ر  31يرادات تقريبا
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 عقارات، آالت ومعدات  3 – 23

 ديسمبر  31كما في  
 م2017  م2018 

 1.702.280  1.800.417 اململكة العربية السعودية

 10.365  10,969 دول مجلمل التعاون الخليجي

 1.811.386  1.712.645 
 

 ات املحتملةاللتزاماالتعاقدات و  -24
م 2018د سم ر  31تس يالت انكية في شكل خ ااات ضمان وإعتمادات مستندية مس قبل انوك محلية كما في  املجموعةلدى 

عتمادات تفص إرتبا ات رأسمالية امليون ريال سعود ( م  ا 59ل  م: مب2017د سم ر  31مليون ريال سعود    154امبل  

مليون 23: مبل  م2017د سم ر 31مليون ريال سعود   12,7عس عقود توريد آالت ومعدات مشاريع توسعة املصا ع امبل  

 ريال سعود (.

 

مما -تا عةشركة -ل،ناايب كة الخزص قرض صندوق التنمية الصناعية السعود  املمنوح إلك شر املجموعة جزء مس تضمس 

 36م: مبل  2017د سم ر  31 مليون ريال سعود   43,6م امبل  2018د سم ر  31 عادل الحصة في رأس مال الشركة كما في 

شركة -شركة الخزص ل،ناايب مس قرض البن  السعود  لتستامار املمنوح إلك جزء مليون ريال سعود (. كما تضمس الشركة 

 مليون ريال سعود (. 33م: مبل  2017د سم ر  31 مليون ريال سعود   31.6امبل  -تا عة
 

 ات التشغيلية اإليجار  -25
  :كما يلي لغاءاملستقبلية اموجب عقود إيجار تير قاالة لت اليجار ن الحد األد ى مس مدفوعات إ

ديسمبر  31 
ديسمبر  31  م2018

 م2017
 3.185  3,584 أقل مس سنة 

 12.273  12,757 ممل سنواتمس سإتين الك خ

 17.852  14,239 اكثر مس خممل سنوات

 30.580  33.310 
 

 طراف ذات العالقة أالتعامالت مع  -26

 الشركات الزميلة والشركات التابعة   26-1

   .(12 ،1 ات يضاحفي الشركات الزميلة والشركات التا عة في ال  االستامار لك إشارة تم ال 
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 الرئيسية   دارةعامالت أو التعويضات مع موظفي اإل امل 26-2

يتلقى أعضاء مجلمل  .املجموعة إال اموافقة الجمعية العامة إدارةأ  مكافرت مقاال دورهم في  دارةال يتلقى أعضاء مجلمل ال 

 .بات م ومسؤوليات م املباشرةيتلقى املديرون التنفيذيون مكافملة عااتة نتيجة لواج .دارةادل حضور لقاءات مجلمل ال  دارةال 

 .، مكافرت وفًقا لعقود العمل املوقعة مع ماملالي الرئيإل ي يتلقى معإلم كبار التنفيذيين، امس ف  م الرئيمل التنفيذ  واملدير 

  :واملو فين الداريين الرئيسيين دارةيوضق الجدول التالي تفاصيل املكافرت والتعويضات املدفوعة ألعضاء ال 

 
 م2017ديسمبر  31  م2018ر ديسمب 31 

عضاء األ  
غير 

  التنفيذيين
املديرون 
  املجموع  التنفيذيون 

عضاء األ 
تير 

  التنفيذيين
املديرون 
 املجمو   التنفيذيون 

 3.341  3.341  -  4,094  4.094  - رواتب ومزايا
 1.819  1.031  788  1,319  1,319  - ادالت

 1.982  582  1.400  1,320  -  1,320 ملت السنوية والدوريةفاملكا
 -  -  -  61  61  - خ ة حوافز 

 2.740  2.740  -  1,769  1,769  - مزايا أخرى 
 1,320  7,243  8,563  2.188  7.694  9.882 

 

 طراف ذات العالقة   التعامالت االخرى مع أ 26-3

 قيمة التعامالت كما في  
 د سم ر 31الرصيد كما في   د سم ر 31

 م2017  م2018  م2017  م2018 

        الشركات الزميلة 
 2.331  3,097  32.085  35,507 مشتريات اضائع وخدمات 
 -  -  396  397 توزيعات األرباح املستلمة 

        أخرى 

 50.476  -  -  - قرض إلك الشركات الزميلة 

 18.014  -  7.098  8.861 صافي ، مصاريا مدفوعة 
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 املخاطر  إدارةالقيمة العادلة و  –املالية  دواتاأل  -27

 التصنيف املحاسبي والقيمة العادلة    27-1

ات املالية تير املقاسة لتزامالااالإسبة ل،صول و  .ات املالية للمجموعة، اما في  ل  مستويات ا في التسلسل ال رمي للقيمة العادلةاللتزامايوضق الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة ل،صول و 

ويشمل  ل  النقد وما في حكم  والذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى والقروض قصيرة  اق قصير األجل ، يفترض أن القيمة الدفترية ل ا تقارب قيمل ا العادلة، استحقاالقيمة العادلة، والتي ل ا 

 خريس.األجل والدائنين التجاريين والدائنين اآل 
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 

-القيمة العادلة 
 التحوط أدوات

أدوات حقوق 
بالقيمة  امللكية 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر

 املجموع 3املستوى  2املستوى  1املستوى    املجموع التكلفة املطفاة

          م 2018ديسمبر  31

          اصول مالية 

الدخل  خاللاالقيمة العادلة مس أدوات حقوق امللكية 
 (15 رقم إيضاحالشامل اآلخر  

- 11,649 - 11,649  4,657 - 6,992 11,649 

 - - - -  279,112 279,112 - - (17 رقم إيضاحمدينون تجاريون وأخرى  

 - - - -  48,008 48,008 - - (18 رقم إيضاحالنقد وما في حكم   

 - 11,649 327,120 338,769  4,657 - 6,992 11,649 

          التزامات  مالية 

 - - - -  113,080 113,080 - - (20 رقم إيضاحالقروض قصيرة االجل  

 - - - -  919,436 919,436 - - (20 رقم إيضاحالقروض  ويلة االجل  

اريا املستحقة دائنون تجاريون وأخرى مس تير املص
 (22  إيضاح رقم

- - 235.730 235.730  - - - - 

 - - 1.268.246 1.268.246  - - - - 
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 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 

-القيمة العادلة 
 أدوات التحوط

دوات حقوق أ
بالقيمة ملكية 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر

 املجموع 3املستوى  2املستوى  1ملستوى  ا  املجموع التكلفة املطفاة

          م 2017ديسمبر  31

          اصول مالية 

الدخل  خاللاالقيمة العادلة مس أدوات حقوق ملكية 
 (15رقمالشامل اآلخر  إيضاح 

- 10.894 - 10.894  4.294 - 6.600 10.894 

 - - - -  372,404 372,404 - - (17رقممدينون تجاريون وأخرى  إيضاح 

 - - - -  79.296 79.296 - - (18رقمالنقد وما في حكم   إيضاح 

 - 10.894 451,700 462,594  4.294 - 6.600 10.894 

          التزامات  مالية 

 - - - -  224.498 224.498 - - (20رقمالقروض قصيرة االجل  إيضاح 

 - - - -  691.160 691.160 - - (20رقملة االجل  إيضاح القروض  وي

دائنون تجاريون وأخرى مس تير املصاريا املستحقة 
 (22رقم إيضاح 

- - 238,995 238,995  - - - - 

 - - 1,154,653 1,154,653  - - - - 
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 قياس القيمة العادلة   27-2

املالية املقاسة  دواتل،   (3( واملستوى  2املستفدمة في قياس القيمة العادلة للمستوى   يبين الجدول التالي أساليب التقييم
 .لك املدخالت ال امة التي ال يمكس مالحإلل ا، االضافة إةاملركز املالي املوحد قائمةاالقيمة العادلة في 

 املالية املقاسة بالقيمة العادلة  دواتاأل 

  اسلوب التقييم  النوع
خالت الهامة التي ال يمكن املد

  رصدها أو مالحظتها في السوق 

العالقة بين املدخالت الهامة 
التي ال يمكن مالحظتها وقياس 

 القيمة العادلة

 اسددددددددتفدامالقيمة العادلة ا احتسددددددددابيتم   أوراق مالية

 ريقددددددة صدددددددددددددددددددافي األصدددددددددددددول املعدددددددلددددددة والتي 

 دواتتتضدددددمس اسدددددتإباط القيمة العادلة أل 

سددددددددددددد م املسدددددددددددددتامر ف  دددددددا حقوق امللكيدددددددة ل، 

ادددددددالرجو  إلك القيمدددددددة العدددددددادلدددددددة ل،صدددددددددددددول  

 ات  املعترص   ا وتير املعترص   ا(.اللتزاماو 

ال  ال ددددددام  التدددددداري ي للرب  مس  - 

مبيعات اسددددددددددتامارات عقارية مس 

قبل الشدددددددددددددركات املسدددددددددددددتامر ف  ا، 

             ،%5: 2018ر ددددددددددددددددددددددددددددد سددددددددددددددمددب 31 

 (%30: 2017د سم ر  31

ري ي للدددددددددددددرب  الددددددددددددد  ال دددددددددددددام  التدددددددددددددا -

ات االسددددددددددددددددددددتامار مددددددددددددددددددددس مبيعددددددددددددددددددددات 

العقاريددددددددددددددة قيددددددددددددددد اال شدددددددددددددداء مددددددددددددددس 

قبددددددددددل الشددددددددددركات املسددددددددددتامر ف  ددددددددددا 

 %7,5 2018 د سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم ر  31 

:  2017د سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم ر  31،

9.5%.) 

تستند مدخالت القياس تير القاالة  

للرصد في السوق إلك معدل ال ام  

عددددددلددددددك املددددددعدددددددامددددددالت الددددددتددددددداريددددددفدددددديدددددددة فددددددي 

ات سددتامار اال ات العقارية و االسددتامار 

العقددددداريدددددة قيدددددد اال شدددددددددددددددددداء مس قبدددددل 

املدجدمدوعدددددددة املسددددددددددددددتدادمدر فد د دددددددا. وندإلدرا 

لعدم توفر معلومات مال التوقعات 

ودراسدددددددددددددددددات السدددددددددددددوق ومددددا إلك  لدددد . 

في  االسدددددددددددددتامار ونإلرا ل بيعة وحجم 

املجموعددددة املسدددددددددددددتامرة ف  دددددا والبدددددال  

رأس مددددددددددال  إجددددددددددمددددددددددالددددددددددي٪ مددددددددددس 1.4
املجموعددددة املسدددددددددددددتامر ف  ددددا، فدددداندددد  ال 

لتوقعات  شكل اكثر يمكس تشكيل ا

دقة. ومع  ل ، يتم الفصددددددددددددداح عس 

تحليل الحسددددددددددداسدددددددددددية لالسدددددددددددتامارات د

الددددددددددددددددددعددددددددددددددددددقدددددددددددددددددداريددددددددددددددددددة اددددددددددددددددددإسدددددددددددددددددددددددددددددددبددددددددددددددددددة 

٪ 15: م2017 %1انددددددددددددددددددددددددددحددددددددددددددددددددددددددراص

ات العقارية قيد ال شدداء االسددتامار و 

 .(٪5 :2017  %1 اإسبة انحراص

القيمددددة العددددادلددددة علك أن ددددا  احتسددددددددددددددددابيتم   تبادل أسعار الفائدة

ندقدددددددديدددددددة الدقديدمدددددددة الدحدددددددالديدددددددة لدلدتددددددددفدقدددددددات الد

املسدددددددددددددتقبليدددددة املقددددددرة. تسدددددددددددددتندددددد تقدددددديرات د

التدددفقددات النقددديددة املسدددددددددددددتقبليددة اددملسدددددددددددددعددار 

فائدة عائمة الك معدالت املبادلة املتداولة 

وأسددعار العقود اآلجلة ومعدالت االقتراض د

اين البنوك. يتم خصم التدفقات النقدية 

منحنى العائد املبني مس  استفداماملقدرة ا

سعر الفائدة مصادر مماعلة والذ   عكمل 

املعتدداد اين البنوك املسدددددددددددددتفدددمددة مس قبددل 

املشددددددددددددداركين في السدددددددددددددوق ل ذا الغرض عند 

تسدددددددددددددعير عقود تبددادل أسدددددددددددددعددار الفددائدددة. إن 

مددددة العددددادلددددة يفضدددددددددددددع لتعددددديددددل دتقدددددير القي

الدددددددذ   عكمل مفدددددددا ر  ئتمدددددددانمفدددددددا ر اال 

خر. يتم وال رص األ  للمجموعددددددةاالئتمددددددان 

ن ئتماك أسدداس فروق اال  ل  عل احتسدداب

املسدددددددتمدة مس مبادلة التفلا عس سدددددددداد 

 االئتمان أو أسعار السندات الحالية.

 ال ين ب   ال ين ب      

التدددددفقددددات النقددددديددددة املفصدددددددددددددومددددة: يددددملخددددذ   خرى التزامات مالية أ

القيمة الحالية  عتبار نمو ج التقييم في اال 

 اسدددددددددددددتفددددداممتوقعددددة الدددددفع، مففضددددددددددددددددة ادددد

 معدل الخصم املعدل للمفا ر.

 ال ين ب    ب ال ين     

 خرى تتضمس قرض صندوق التنمية الصناعية السعود  وقروض انكية تير مضمونة. ات املالية األ اللتزاما
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 التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  27-2-1

             و   م2018د سدددددددددددددم ر  31لم تكس هندداك تحويالت اين مسدددددددددددددتويددات التسدددددددددددددلسددددددددددددددل ال رمي للقيمددة العددادلددة خالل السدددددددددددددنددة املنل يددة في 

 .م2017د سم ر  31

 املستوى الثالث للقيمة العادلة  27-2-2

 تسوية املستوى الثالث للقيمة العادلة

( للقيم العادلة لقياس القيمة العادلة 3ية إلك األرصدة الختامية للمستوى  فتتاحيوضق الجدول التالي التسوية مس األرصدة اال 

 املتكررة:

 م2017  م2018    
 6,856  6,600   يناير 1رصيد 

 -  25   شركة الخزص ل،ناايبالستحوا  علك  أعر تضاص 

      مكاسب ضمن الدخل الشامل االخر 

 (256   367   صافي التغير في القيمة العادلة  تير املحققة(.

   6,992  6,600 

 تحليل الحساسية
خر، فإن التغيرات املمكنة املعقولة في تاري  لدخل الشامل األ ول  املالية االقيمة العادلة مس خالل ااالإسبة للقيمة العادلة ل،ص

حتفاظ امدخالت القياس األخرى عااتة، سيكون ل ا مة التي ال يمكس مالحإلل ا، مع ال التقرير أل  مس مدخالت القياس ال ا

 التملعيرات التالية:

 الدخل الشامل االخر قبل الزكاة 

 النقص  الزيادة 

    م2018ديسمبر  31في 

 (20)  30 %(1± ستامارات العقارية  حركة اإسبة التغير في القيمة املتوقعة لال 

 (20)  20 (%1±التغير في توقعات القيمة العادلة لالستامارات العقارية تحت اال شاء  حركة اإسبة

    م2017د سم ر  31في 

 (239   237 (%15± عة لالستامارات العقارية  حركة اإسبة التغير في القيمة املتوق

 (208   206 (%5±التغير في توقعات القيمة العادلة لالستامارات العقارية تحت اال شاء  حركة اإسبة

 

  املالية  دواتمخاطر األ  إدارة 27-3

  :املالية دواتتتعرض املجموعة للمفا ر التالية الناتجة عس األ 

 (2-3-27 إيضاح ئتمان مفا ر اال  -

 (3دد3دد27 إيضاح مفا ر السيولة  -

(4دد3دد27 إيضاح مفا ر السوق  -
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 املخاطر  دارةطار العام إل اإل  27-3-1

 دارةقام مجلمل ال  املفا ر للمجموعة. إدارةاملجموعة املسؤولية الكاملة عس إ شاء والشراص علك مف وم  إدارةيتحمل مجلمل 

وتقدم اللجنة تقارير منتإلمة إلك   املفا ر للمجموعة. إدارةالتنفيذية املسؤولة عس ت وير ومراقبة سياسات  اتملسيمل اللجنة

 .عس أ ش ل ا دارةمجلمل ال 

املفا ر للمجموعة لتحديد وتحليل املفا ر التي تواج  املجموعة،  ووضع حدود وضوااة مفا ر  إدارةيتم وضع سياسات 

املفا ر اانتإلام لتعكمل التغيرات في  روص السوق  إدارةتتم مراجعة سياسات ونإلم  االحدود. لتزامالامناسبة ومراقبة املفا ر و 

، إلك الحفاظ علك ايئة رقااية منضب ة وبناءة دارةت دص املجموعة،  مس خالل معايير وإجراءات التدريب وال  وأ ش ة املجموعة.

  .يف م ف  ا جميع املو فين أدوارهم والتزامات م
 

املفا ر ااملجموعة،   إدارةامراقبة االمتاال لسياسات وإجراءات  دارةص لجنة املراجعة في املجموعة علك كيفية قيام ال تشر 

يتم مساعدة لجنة املراجعة للمجموعة في   املفا ر فيما يتعل  ااملفا ر التي تواج  ا املجموعة. إدارةومراجعة مدى كفاية إ ار 

تتع د املراجعة الداخلية اإجراء مراجعات دورية ومفصصة لضوااة وإجراءات   .جعة الداخليةدورها الرقابي عس  ري  املرا

  .املفا ر، ويتم إاال  نتائج ا إلك لجنة املراجعة إدارة
 

 مخاطر االئتمان  27-3-2

فاء االتزامات  التعاقدية،  ويإشمل إ ا أخف  عميل أو  رص ألداة مالية في الو  للمجموعةمفا ر االئتمان هي مفا ر الخسارة املالية 

تمال القيم الدفترية ل،صول املالية الحد األقص ى ملفا ر  . شكل أساك ي مس مستحقات املجموعة مس العمالء والنقد في البن 

  .االئتمان

 ذمم مدينة تجارية 

العوامل التي قد  دارة ، تراعي ال ومع  ل يتملعر تعرض املجموعة ملفا ر االئتمان  شكل رئيإل ي االخصائص الفردية لكل عميل. 

 .تؤعر علك مفا ر االئتمان لقاعدة عمالئ ا،  اما في  ل  املفا ر االفتراضية املرتب ة االصناعة والدولة التي  عمل ف  ا العمالء

  .23رقم يضاحوترد تفاصيل تركيز اليرادات في ال 

حليل كل عميل جديد  شكل فرد  للحصول علك الجدارة االئتمانية املفا ر سياسة ائتمان يتم اموجب ا ت إدارةوضعت لجنة 

تتضمس مراجعة املجموعة تقييمات خارجية، إ ا كانت   قبل تقديم شروط الدفع والتسليم القياسية الخاصة ااملجموعة.

يتم تحديد  صرفية. متوفرة، وبيانات مالية، ومعلومات وكالة االئتمان، ومعلومات عس الصناعة، وفي  عض الحاالت، مراجع م

  .املفا ر إدارةوأ  مبيعات تتجاوز حدود االئتمان تت لب موافقة مس لجنة  .حدود البيع لكل عميل ومراجعت   شكل ربع سنو  

تقوم املجموعة االحد مس تعرض ا  ملفا ر االئتمان مس الذمم املدينة التجارية عس  ري  الحصول علك خ ااات ضمان انكية 

الغت الذمم التجارية املدينة مقاال خ ااات ضمان أو اعتمادات  .ندية ااالعتماد علك السجل االئتما ي للعميلأو اعتمادات مست

  .مليون ريال سعود ( 95م: 2017د سم ر  31مليون ريال سعود   91م مبل  2018د سم ر  31مستندية في 

 حسب املن قة الجغرافية: "قبل الخصومات"  د سم ر  31يمال الجدول التالي مفا ر االئتمان للمدينون التجاريون كما في 

 م2017  م2018 

 167.861  205,945 اململكة العربية السعودية 

 23.222  25,220 دول مجلمل التعاون الخليجي

 20.747  12,072 الدول األخرى 

 243,237  211.830 
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  .(%43م:2017د سم ر  31 م2018د سم ر  31املدينة القائمة في الذمم التجارية  إجمالي٪ مس 38يمال أك ر خمسة عمالء حوالي 

سم    ذ ( وال9رقم   رير املاليتقلل الدولي يار خسائر االئتمان املحتملة املحددة في املع مييلتقت ب  املجموعة ال ريقة املبس   

ارية.  يتم تحديد مفصص الخسائر املحتملة مفصص الخسائر املحتملة علك مدى عمر جميع الذمم املدينة التج استفداما

 علك النحو التالي:

 املعلومات املستقبلية:تتضمس خسائر االئتمان املحتملة أ
ً
 دناه ايضا

معدل الخسارة   م2018ديسمبر  31
 املتوقع

املبلغ  إجمالي 
 انخفاضمحل 

 القيمة
مخصص  

 الخسارة

 129  163,473  %0,08 الحالية 

 193  20,509  %0,94 يوم 30مستحق خالل 

 175  6,539  %2,68 يوم60-31مستحق خالل 

 117  8,721  %1,34 يوم90-61مستحق خالل 

 158  4,868  %3,25 يوم120-91مستحق خالل 

 304  3,127  %9,72 يوم 270 – 121مستحق خالل 

 21,625  36,000  %60,07 يوم270كثر من أ

   243,237  22,701 

 

  م2017يسمبر د 31
معدل الخسارة 

املبلغ محل  إجمالي  املتوقع
  القيمة انخفاض

مخصص 
 الخسارة

 203  103,173  %0.197 لم تستح   عد 

 67  2,369  %2.83 يوم 30مستح  خالل 

 167  2,098  %7.96 يوم 90-31مستح  خالل 

 445  3,401  %13.08 يوم 180-91مستح  خالل 

 1,431  3,461  %41.35 يوم 365-181مستح  خالل 

 1,788  1,788  %100 يوم 365أكثر مس 

   116,290  4,101 

مليون 212م: 2017د سم ر  31مليون ريال سعود   243م مبل  2018د سم ر  31الغت القيمة الدفترية للمدينون التجاريون في 

، وال تتوقع تلقي تدفقات افالص ما سيتم االفصاح عن  خالل السنة لم تقم املجموعة  ش ب  مم مدينة تجارية .ريال سعود (

 نقدية مستقبلية مس الذمم املدينة التجارية التي تم ش ب ا في الساا .

 القيمة فيما يتعلق باملدينين التجاريين  انخفاضالحركة على مخصص 

  :القيمة فيما يتعل  ااملدينين التجاريين خالل السنة  انففاضلي الحركة علك مفصص يمال الجدول التا

 م2017  م2018 

 3.756  4,101 يناير  1الرصيد في 

 -  3,586 شركة الخزص ل،ناايبالستحوا  علك  أعر تضاص 

 345  15,420 العام خالل -املابتة في االرباح او الخسائر مفصص الخسائر االئتمانية

 -  (406) ش ب الذمم املدينة  التجارية

 4.101  22,701 ديسمبر 31الرصيد في 
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 النقد وما في حكمه

د سم ر  31 مليون ريال سعود   48م 2018د سم ر  31الغت أرصدة النقد وما في حكم  الذ  تحتفظ ا  املجموعة كما في 

لدى البنوك  ات التصإيا االئتما ي العالي، وبالتالي،  ما في حكم االحتفاظ  االنقد و يتم  .( مليون ريال سعود  79,3 :م2017

فان املجموعة تعت ر أن النقد وما في حكم  ل  مفا ر ائتمانية منففضة علك أساس التصإيا االئتما ي الخارجي ل، راص 

  .املقاالة

 مخاطر السيولة   27-3-3

 دواتات املرتب ة ااأل اللتزاماا ر التي تقاال املجموعة في مواج ة صعوبات في جمع األموال للوفاء امفا ر السيولة هي املف

فيما يلي ايان  .قد تإتط مفا ر السيولة عس عدم القدرة علك ايع أصل مالي  سرعة امبل  يقترب مس قيمت  العادلة  .املالية

 .ات املاليةاماللتز اقات التعاقدية في ن اية فترة التقرير لستحقاال 

  م2018ديسمبر  31
القيمة 
 الدفترية

تحت الطلب  
من  أقلو أ

 سنة واحدة

 1من  
 5لى سنة إ

 سنوات
 

 5كثر من أ
 سنوات

        ات املاليةاللتزاما
 -  420,033  612,483  1,032,516 قروض وتس يالت انكية

 -  -  235.730  235.730 الذمم التجارية الدائنة واالخرى 
 1.268.246  848.213  420,033  - 

 

  م2017ديسمبر  31
القيمة 
 الدفترية

تحت الطلب  
من  أقلو أ

 سنة واحدة

سنة  1من  
 5لى إ

 سنوات
 

 5اكثر من 
 سنوات

        ات املاليةاللتزاما
 -  225.366  690.292  915.658 قروض وتس يالت انكية

 -  -  238,995  238,995 الذمم التجارية الدائنة واالخرى 
 1,154,653  929,287  225.366  - 
 

تإشمل مفا ر السيولة لدى املجموعة مس القروض قصيرة األجل والجزء املتداول مس القروض  ويلة األجل والذمم الدائنة 

  .وامل لوبات األخرى 

 يات نقدية كافيةاحتيا ان لدى املجموعة  ا كعة تإبؤات التدفقات النقدية علك أساس منتإلم لتحديد ما إامراج دارةتقوم ال 

تقوم املجموعة االحد مس مفا ر السيولة مس . ة مس فرص االعمالستفادس املال العامل واال لتلبية املت لبات املستقبلية لرأ

رصدة الذمم املدينة عموالت وكذل  متا عة التحصيل مس أخالل الحصول علك تس يالت انكية املفضل شروط سداد وأسعار 

 .  لتجارية في مواعيدها املحددةا

 

 مخاطر السوق   27-3-4

مال أسعار صرص العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار  -تتمال مفا ر السوق في مفا ر تملعير التغيرات في أسعار السوق 

ومراقبة التعرض  إدارةهو مفا ر السوق  إدارةال دص مس  .املالية دواتعلك دخل املجموعة أو قيمة موجودات ا مس األ  -األس م 

  .، مع تحسين العائدملفا ر السوق ضمس حدود مقبولة
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 سعار العمولة خطر أ

تمال مفا ر أسعار العموالت املفا ر املتعلقة ارعار التقلبات في أسعار العموالت السائدة االسوق علك املركز املالي للمجموعة 

بات أسعار العموالت علك القروض والتس يالت البنكية والتي ل ا معدالت عمولة تفضع املجموعة ملفا ر تقل. وتدفقات ا النقدية

مليون ريال  732: م 2017د سم ر  31 ل سعود  مليون ريا 654م مبل  2018د سم ر  31متغيرة والبال  رصيدها كما في 

 .بات املتوقعة في أسعار العموالتتعمل املجموعة علك تقليل املفا ر علك أسعار العموالت مس خالل مراقبة التقل.  سعود 

 تحليل الحساسية

ال   .يوضق الجدول التالي حساسية الدخل للتغيرات املحتملة املعقولة في أسعار العمولة  مع اقاء جميع املتغيرات األخرى عااتة

 .يوجد تملعير مباشر علك حقوق امللكية للمجموعة

النقص في  /الزيادة  
النقاط األساسية 

 ائدةملعدالت الف

التأثير في دخل  
 السنة

 م 2018ديسمبر   31
100+  (6,540) 

100-  6,540 

 م 2017ديسمبر  31
100+   7.320) 

100-  7.320 

 مخاطر العملة 
تإشمل  .لعمالت األجنبيةاملالية  سبب التغيرات في أسعار صرص ا دواتتقلب قيمة األ  تمال مفا ر العمالت املفا ر الناجمة عس 

خرى تير الريال  عملة أات املابتة  اللتزاماجنبية عندما تكون املعامالت التجارية املستقبلية واألصول و مفا ر العمالت األ 

ر سترليني والدوال املعامالت في اليورو والجني  اال  يقتصر تعرض املجموعة ملفا ر العمالت األجنبية في املقام األول علك .السعود 

املجموعة أن تعرض ا ملفا ر العمالت محدود حي  أن الريال السعود  والدرهم الماراتي  إدارةتعتقد  .األمريكي والدرهم الماراتي 

  .سترليني علك أساس مستمرر الصرص مقاال اليورو والجني  اال تتم مراقبة التقلبات في أسعا  .مرتب ان االدوالر األمريكي

 .ت في أسعار صرص العمالت األجنبية وتعتقد أن املجموعة ليست معرضة  شكل كبير لتغيرات سعر الصرصالتقلبا دارةتراقب ال 

 تحليل الحساسية
    .التقلبات في أسعار صرص العمالت األجنبية وتعتقد أن املجموعة ليست معرضة  شكل كبير لتغيرات سعر الصرص دارةتراقب ال 

  :اتعرض املجموعة ملفا ر العمالت الناشئة عس العمالت تير املرتب ة االدوالر األمريكي و فيما يلي البيانات الكمية املتعلقة

 اليورو   م2018ديسمبر   31
الجنيه  

 االسترليني

 -  3,728 النقد لدى البنوك 

 -  1,141  مم مدينة تجارية 
 (500)  (20,608) ، االصافي  مم دائنة تجارية

 (500)  (15,739) املركز املاليصافي املخاطر على قائمة 
 

 اليورو   م2017ديسمبر  31
الجنيه  

 االسترليني

 -  5.817 النقد في البنوك ريال سعود 
 (1.569   (5.465   مم دائنة تجارية ريال سعود 

 (1.569   352 صافي املخاطر لقائمة املركز املالي
 تحليل الحساسية
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املالية  دواتمقابل الريال السعودي سوف يؤثر على قياس ال  %10سترليني بنسبة اض اليورو والجنية اال نخفا /ان إرتفاع

 :حقوق امللكية باملبالغ الظاهرة ادناه( تنقص)املدرجة بالعمالت الجنبية كما تزيد 

 انخفاض  ارتفاع   م2018ديسمبر   31

 1,574  (1,574) ( 10يورو )التغير %
 50  (50) ( 10جنيه استرليني )التغير %

 (1,624)  1,624 
 

 انخفاض  ارتفاع   م2017ديسمبر  31

 (35)  35 ( 10يورو )التغير %
 157  (157) ( 10)التغير %جنيه استرليني 

 (122)  122 
 

 رأس املال   إدارة 27-4

في الحفاظ على قاعدة رأسييييييمالية لعالة لعحفاظ على ثقة املسييييييئثمريو والداونين والسييييييوق ودعم  دارةتتمثل سييييييياسيييييية م ل  ا  

 .عاود رأس املال املستخدم ومستوى أرباح السهم للمساهمين العاديين دارةويراقب م ل  ا   .التطور املستقبلي لعماله

  :رأس املال هي إدارةأهداف امل موعة عند 

، بحيث يمكنها االستمرار في تقديم عواود لحملة السهم واملنالع لصحاب حماية قدرة الكيان على االستمرار كمنشأة عاملة( أ

 . املصعحة اآلخريو

 . سب للمساهمينتولير عاود منا( ب

 

 حداث الالحقة  ال  -28

 ريال مليون 139باعادة جدولة قرض مو مصرف الراجحي والتي بلغت قيمته  م2019مو عام  لبراير الشركة خالل شهر  قامت

 .  سعودي

 

 اعتماد القوائم املالية املوحدة -29
 م(2019مارس  26املوالق ) هي1440 رجب 19بتاريخ م 2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في اعتمدت هذه القواوم املالية املوحدة  

 .دارةم ل  ا   ة التنفيذية بموجب تفويض مونجعلا مو قبل


