
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة الخزف السعودية
 (شركة مساهمة سعودية)

 املوجزة القوائم املالية األولية املوحدة
 ستقل ملراجع الحسابات امل  فحصتقرير الو 

 م2019يونيو  30ثالثة والستة أشهر املنتهيتين في ال يلفترت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ةالسعودي شركة الخزف

 (سعوديةمساهمة  شركة)

 

 صفحة رسالفه 

   

 - وجزةولية املوحدة املاملالية ال  قوائمالحص فعن  تقرير -

   

 1 وجزةاملاملوحدة  األوليةقائمة املركز املالي  -

   

 2 وجزةاملة وحدملا األولية الدخل الشاملقائمة  -

   

 3 وجزةاملاملوحدة  األولية امللكيةقائمة التغيرات في حقوق  -

   

 4 وجزةاملحدة و ملا األوليةفقات النقدية دتة القائم -

   

 18-5 وجزةاملاملوحدة  األوليةحول القوائم املالية  إيضاحات -
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  التكوين والنشاط -1

املوافق )ـ ه25/04/1397 في ؤرخامل( 16لكي رقم )م/رسوم املامل وجببم سستتأ يةعودكة مساهمة سشر ( هي )الشركةالسعودية  شركة الخزف

املوافق )هـ 15/02/1398وتاريخ  1010014590م ة بموجب السجل التجاري رقيدلسعو ية ابعر الياض باململكة مسجلة في مدينة الر ، (م14/04/1977

 .(م24/01/1978

من وغيرها  دات ذات الصلةاآللت واملع ستراداة بم الشرككما تقو ، ومكوناتها انات املياهفية وسخخز الات نتجاملصنع  كة فيللشر  رئيسةال طاتتتمثل النشا

 امللحقات.

ج ونتائ  مطلوباتو   موجودات ة وفروعها، كما تتضمنال الشركونتائج أعم  مطلوباتو   موجودات  املوجزةولية املوحدة األ  اليةئم املقوالاتتضمن هذه 

 م) مقفلة(مساهمة سعودية  ب )شركةة الخزف لألنابيركوشة محدودة(،ستثمار )شركة ذات مسؤوليخزف لال شركة ال ،ة لهاابعالت اتركالش
ً
عا

 (."املجموعة"

 ية السعودية.لكة العرباملم 11481الرياض  3893 ب، ص.ياطريق امللك فهد، حي العل لرئيس ي للشركة في الرياض،اركز ع املقي

 دية.يسمبر مـن كل سنة ميال د ـروتنتهي بنهاية شه ر ينايرشهـ بدايـةـن ة ملشـركدأ السنة املالية لبت

 التابعة:  اتالشرك بيانما يلي يف

 ئيس يط الر النشا سيسبلد التأ االسم

 نسبة امللكية %

 ديسمبر 31 يونيو 30

 م2018 م2019

 وديةعربية السعملكة الملا شركة الخزف لإلستثمار

ق التسويات خدمدير و الستيراد والتص

 ٪95 ٪95 .الجملة والتجزئة جارةوت

 السعودية العربيةلكة املم شركة الخزف لألنابيب

ئة التجز لة و تيراد والتصدير والجمسال 

 ٪61,12 ٪61,12 نابيب الفخاريةلأل 

 

  املحاسبةأسس  -2

 تزاملالن ابيا 2-1

الحد لذى يحدد االى امل لتقرير)املعيار الدولى ل "تقرير املالى األولى"ال (34)الدولى رقم  املحاسبةوفقا ملعيار  املوجزةملوحدة ة ااألوليالية أعدت القوائم امل

 .ولى(األ  الياألدنى ملحتويات التقرير امل

سـعودية ة الملكـة العربيـدة فـي املر املـالى املعتمـللتقريـ الدوليـةعـايير إلـى "املر تشـي اإليضـاحات فهـي املـالي" فـي هـذهالدوليـة للتقريـر أينما وردت  عبارة "املعـايير 

 ".حاسبين القانونيينعودية للمسة اللهيئة من اتمدارات األخرى املعواملعايير واإلصد
 

تهـا املوحـدة السـنوية ولـذلك يجـب قراءليـة املامـع القـوائم  عرضهاادة يتم في الع التىو احات يضاإل  ميعل تشمل ج وجزةية املوحدة املولة األ يالملا ان القوائم

 م .2018ديسمبر  31ي ا فكم للموجموعةة ملوحدة السنويم املالية ائالقو مع ا

 م.2019بر ديسم 31املالية املنتهية في على النتائج املتوقعة للسنة  م مؤشرا2019يو يون 30تائج فترة الستة أشهر املنتهية في تكون نقد ل 

 

 العملة الوظيفية وعلمة العرض 2-2

 .للمجموعة عرضوعملة ال لعملة الوظيفيةا يدى، وهبالريال السعو  وجزةامل وحدةملا ألوليةلية ااملا لقوائمهذه ا تم عرض
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 الت تعديت والراية، التفساملعايير الجديد -3

 م:2019  يناير  1والتى تسري من  ت الصادرةلتعديال او دة، والتفسيرات لجدياملعايير ايلي  فيما 

 ."يجاراإل ود عق "( 16)م قاملالي ر الدولي للتقرير املعيار  -

 .معالجة ضريبة الدخل لايعدم التيقن ح- 23تفسير رقم لا -

 قدمم املدفوعات خصائص-9لي تعديالت على  املعيار الدولي للتقرير املا -
ً
 .لسالبتعويض امع الا

 .ةاملشترك ي الشركات الزميلة واملشاريعف جلطويلة األ الحصص -28دولي ة الحاسبت على معيار امليال تعد -

 .و الختصار او التسويةأط طلخت ا" تعديال  19 الدولي رقم بةملحاسيار الى مععت ديال تع -

 .تركةشاملت ليالعمدة حصصها في ااسبة الشركة عن زيامح -ةتركملشتيبات االتر  11ملعيار الدولي للتقرير املالي اتعديالت على  -

 .لكيةم وق حقصنفة كالية املألدوات املات امدفوعة من لناتجخل اائب الدر تبعات ض -ضرائب الدخل12الدولي  ملحاسبةمعيار ا علىتعديالت  -

 .ةلرسملة لؤهلالقتراض املتكاليف  -تكاليف القتراض 23معيار املحاسبة الدولي  تعديالت على -

 .شتركةاململيات في العالشركة عن زيادة حصصها  محاسبة -لعماتجميع األ  3لي املقرير ادولي للتار الاملعي تعديالت على -

 

ـــال  ديالت املــــــــــذكورةات والتعــــــــــســــــــــير لتفوا اييرللمعــــــــــ لــــــــــي  ـــالف هأعـــــــ ـــر املــــــــــاليالــــــــــدولي  املعيــــــــــار ، بخـــــــ أي  أدنـــــــــــاه(، 5)إيضــــــــــاح  عقــــــــــود اإليجــــــــــار - 16رقــــــــــم  للتقريـــــــ

 ة.جموعللم وجزةاملوحدة امل املالية القوائمي على جوهر  رأثيت
 

 بعد:بق طلم ت نهاولكادرة جديدة، والتفسيرات الصيلي  املعايير ال مافي

 .للتقرير املالي وليةير الدللمعايفاهيمي ر املطاإل ى اات إلإلشار على ات يال تعد -

 .م2021 يناير 1 يتبدأ ففترة املحاسبية التي ال على سري ي ينلتأم"عقود ا 17رقم الدولي للتقرير املالي ر عياامل -

 م.2020يناير 1بدأ في ة التي تيحاسبامل ةلفتر اعلى  سري يعمال ل اتعريف  ىلالتعديالت ع – 3 ر املالي قريللتديالت على املعيار الدولي عت -

اريع املش لة أوت الزميوالشركاستثمر بين امل اتوداملوج ةاهممس بيع أو – 28 وليومعيار املحاسبة الد 10تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي  -

 املشتركة .

 األهميةعريف ت – 8رقم  ليلدو ة اباملحاس رومعيا 1 على معيار املحاسبة الدولي رقمتعديالت  -
 

ر ألي طبيعة التاملجمو تعتمد ولم  ِّ
 
 .بعدالتنفيذ  زحيلم يدخل  هن  معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر لكق املبك

 

 بية الهامةحاسواالفتراضات امل تقديراتلا -4
 طلوبـــــاتاملو  املوجــــوداتادات واملصـــــروفات و يــــر إل قـــــيم افــــي ثر ؤ وافتراضــــات تـــــ توتقـــــديرا ، اســـــتخدام أحكــــاموجزةملــــة اوحـــــدد القـــــوائم املاليــــة املإعــــدا يتطلــــب

 ل اه وص هــذيقن بخصــالتـــ مدن عــإ .املحتملــة طلوبــاتصــاح عــن املواإليضــاحات املرفقــة بجانــب اإلف
ً
 فتراضــات والتقــديرات قــد يــؤدي لنتــائج تتطلــب تعـــديال

 على القيم الدفت
ً
 .بليةستقملي الفترات افتأثرة ملا طلوباتوامل  داتموجو لل ريةجوهريا

املاليـة السـنوية  ئمواالقـاد قهـا عنـد اعـدية للتـى تـم تطببية مماثلـاسـتقـديرات وافتراضـات محتم استخدام  زةوجاملاملوحدة األولية وائم املالية د القاعداعند 

عقــــود ( "16رقــــم )الى يــــر املــــتقر لللي  عيــــار الــــدو ملا نــــد تطبيــــقالهامــــة عحاســــبية راضــــات املالفتم باســــت ناء التقــــديرات و 2018ديســــمبر  31كمــــا فــــي  للمجموعــــة

 ". اإليجار

 

 حاسبية الهامة  امل ي السياساتالتغيرات ف -5

ى القــوائم املاليــة علـ بقــةاملط  تلــك هــي نفـ وجزةة املـطبقــة علــى هـذه القــوائم املاليـة الوليــة املوحــدامل ملحاسـبيةالسياســات ا ناذكــره ادنــاه، فـا تـم اء مــ نسـتإب

 للسنة نوية املوحدةلسا املاليةم نعك  على القوائة سوف تسات املحاسبيالسيا رات فيـوقع ان التغيم. من املت2018سمبر دي 31 ملنتهية فياة السابقة للسن

 م.2019بر ديسم 31 هية فياملنت

 

 

 

http://socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/16-IFRS-16.pdf.aspx
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   )تتمة( ية الهامةالتغيرات في السياسات املحاسب    -5

 عقود اإليجار -16الي رقم للتقرير امل الدولي املعيار 5-1

ة التــي يير الجديــدامــن املعــ كمــا يوجــد عــدد آخــر .م2019اير ينــ 1اعتبــاًرا مــن "يجــار اإل ود عقــ" 16رقــم  للتقريــر املــالياملعيــار الــدولي بتطبيــق جموعــة امل قامــت 

 عة.جمو للم وجزةملوحدة امللية املام اوائالقي على هر تأثير جو  لهاي  ، لكن لم2019يناير  1ا من اعتبارً ي تسر 

ــة لــــذل ،ج محاســــبًيا واحــــًداوذنمــــللمســــتأجرين  "عقــــود اليجــــار" 16 رقــــم  املــــالي للتقريــــرلي الــــدو قــــدم املعيــــار  بحــــق ، ملجموعــــة، كمســــتأجراك، اعترفــــت ونتيجــ

ظــل اإليجــار. ت اد دفعــاتزامهـا بســدالتــي تمثــل التجــار الي مطلوبــاتالضــافة الـي لة بصــلت اذا وداتاملوجــفـي اســتخدام  هــال حقالتــي تمثــ وداتاملوجــتخدام إسـ

 قة.حاسبة السابلسياسات امللة جرين مماثلحاسبة املؤ م

 لعتراف بحقجبها يتم او مب عدل، والتيامل األثر الراجعي هجيةنمباستخدام  ر"اليجا"عقود 16 رقمالي للتقرير املة بتطبيق املعيار الدولي قامت املجموع

 مطلوباتيساوي بمبلغ  17ولي ر املحاسبة الدلي طبًقا ملعياإيجار تشغيعقد أنها  لىع ايجار املصنفة سابًق األولي لعقود اإل  التطبيقخ دام في تاريالستخ

 ة وعيجار مدفأي مدفوعات إدار قبم املعدلةو اإليجار، 
ً
 األولي. التطبيقلي قبل تاريخ ز املاركامل قائمةفي ف به معتر ر جاد إيبعق أو مستحقة تتعلق مقدما

 يجار تعريف عقد اال أ( 

 يبان الترتديد ما إذا كتح - 4م رق ولي التفسير الدد إيجار بموجب أو كان يحتوي على عق عقد ما إذا كانعة في بداية الو املجمتحدد  نتكافي السابق ، 

ملعيار ا وجبجديد لعقد اإليجار. بمر بناًء على التعريف الجاإين العقد يحتوي على عقد ذا كاما إ بتقييم ملجموعةوم اتق الناما يجار أم ل. إ قديتضمن ع

 نية.زمة حدد لفتر م ام أصلخدستإلتحكم في في ا ًقايمنح ح ى عقد إيجار إذا كان العقد، يكون عقد أو يحتوي عل16 ملالي رقمللتقرير ادولي لا

 كمستأجر ب( 

 لعقارات واملعدات الصغيرة.ير ابتأج بشكل أساس ي تقوم املجموعة

ع ميج اإليجار قد قام بنقلان عقد ا إذا كا ملًء على تقييمهاتشغيلية بنها عقود إيجار أن علىابق السفي وعة بتصنيف عقود اإليجار قامت املجم مستأجر ،ك

املتعلقة بحق التأجير في  اتلوبطوامل  املوجوداتملجموعة ا رجتد، 16رقم للتقرير املالي بموجب املعيار الدولي ما ا. بشكل جوهري طر ومزايا امللكية مخا

 جار.معظم عقود اإلي

تعتـــرف و األجـــل للمعـــدات.  رةيجـــار قصـــيعقـــود اإل وذلـــك ل يجـــار اإل  وبـــاتطلمو  داتجـــو مو  بعـــضق اســـتخدام حـــالعتـــراف برت املجموعـــة عـــدم اتـــذلـــك، اخع ومـــ

 ر.مدى فترة اإليجاقسط الثابت على ى أساس اللوف عكمصر اإليجار املرتبطة بهذه اإليجارات عة بمدفوعات املجمو 

كبند  املوجوداتمقابل حق إستخدام  اراإليج اتوبلطميتم عرض ما نبي املعداترات واللت و لعقاضمن ا وداتجو املاستخدام  حق عةتعرض املجمو 

 .وجزةية املوحدة املقائمة املركز املالي األولمستقل في 

 ة الهامةاملحاسبيالسياسات ( ج

ة فك بالتكلة وبعد ذلبالتكلف بدئًيام صلم األ ستخداس حق ار. يتم قيااإليجار في تاريخ بدء اإليجا مطلوباتو  وجوداتاملاستخدام حق بتعترف املجموعة 

 اإليجار. طلوباتمل اسالقي عادةتعديله وفًقا لبعض عمليات إ خسائر انخفاض القيمة، ويتمقًصا الستهالك املتراكم و نا

ض قترالباستخدام معدل ا مخصومةدء، الب يخي تار ف مة الحالية للحد األدنى ملدفوعات اإليجارات التي لم يتم دفعهااإليجار مبدئًيا بالقي التزامم قياس تي

 افي للمجموعة.إلضا

 يتم 
ً
عند  اللتزامقياس  إعادة يتم. دادهايتم س جار التيتم تخفضية بدفعات اإليإليجار وياالتزام  ل تكلفة الفائدة علىة التزام اإليجار من خالادزيلحقا

 على القيمة انالضم بموجب دفعه املتوقع املبلغ يرتقد يف تغيير أو معدل، أو مؤشر في ييرتغ عن ةشئالنا املستقبلية اإليجار مدفوعات في تغيرات وجود

ه أو أن خيار اإلنهاء لي  مؤكًدا إلى حد ا إلى حد معقول ملمارستمؤكًد  التمديد ا إذا كان خيار الشراء أوم قييمت في يراتتغي القتضاء، حسب وأ املتبقية،

 معقول.

كانت املجموعة على . يؤثر تقييم ما إذا رللمستأج خيارات التجديد تتضمنالتي  جاراإليد قو اإليجار لبعض عد مدة عقد تحديل حكاماا طبقت املجموعة

عترف امل املوجوداتر على مقدار مطلوبات اإليجار وحق استخدام جار، مما يؤثر بشكل كبيد اإليمن ممارسة مثل هذه الخيارات على مدة عق ل قين معقو ي

 ا.به

   )تتمة( التغيرات في السياسات املحاسبية الهامة    -5
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 )تتمة(  إليجار ود اعق -16الي رقم املعيار الدولي للتقرير امل5-1

 تطبيق الد( 

ومرافق  ملعارضوا ستودعاتوتشمل امل. 17ولي جب معيار املحاسبة الدر تشغيلي بمو أنها إيجا ات علىجار العقار ة عقود إيصنفت املجموع سبق أن

فترة غير هاية العد نية بضافإر لفترة سنة. تتضمن بعض عقود اإليجار خياًرا لتجديد عقد اإليجا 30إلى  5ر ملدة جار عقود اإلياملصنع. عادة ما تستم

 ر املحلية.سعارات األ ات في مؤشالتغيير  ضافية التي تستند إلىت اإليجار اإل جار مدفوعاد اإليفر بعض عقو لغاء. تو القابلة لإل

بالقيمة  اإليجار مطلوبات، تم قياس 17لدولي لية بموجب معيار املحاسبة ايجار تشغينفة على أنها عقود إملصا ارإليجلعقود ابالنسبة  ،التطبيقعند 

بمبلغ  ق الستخدامح موجودات. تم قياس م2019ير ينا 01في للمجموعة في عدل القتراض اإلضاة بممخصوم ت اإليجار املتبقية،ملدفوعا الحالية

 مدفوعة  عات تأجيرله حسب مبلغ أي مدفو عديت تمر، يللتزام اإليجاي او  مس
ً
 أو مستحقة. مقدما

ود إيجار تشغيلية فة سابًقا على أنها عقعلى عقود اإليجار املصن 16قم ر  للتقرير املاليلي املعيار الدو تطبيق  تالية عندال تالعفاءااملجموعة  استخدمت

 :17 مرق الدولير املحاسبة بموجب معيا

 .شهًرا 12ا عن دتهم لعقود اإليجار التي تقل مالستخدا وخصوم حق موجوداتف بتراعال عدم طبق اإلعفاء ب -

 .ريخ التطبيق األوليي تاف اس أصل حق الستخدامة األولية من قياملباشر  كاليفالت استبعاد -

 .اليجار عقدء هاو إنتوي على خيارات لتمديد أالعقد يح إذا كانعند تحديد مدة عقد اليجار  تخدام الدراك املتأخرإس -

 ائم املالية املوحدةعلى القو  االثر ه( 

  من التحول ثر األ

 :ل التاليوضح في الجدو تاجير كما هو مال وباتمطلو  موجوداتإستخدام ق موعة حاملج بتتأث، 16رقم   للتقرير املاليالدولي  لى املعيارإ للنتقااعند 

 م2019يناير  1   

 60,909    األصول حق استخدام 

 53,480   التأجير باتلو مط

م معــــدل اســــتخدابخصــــم مــــدفوعات اإليجــــار ب، قامــــت املجموعــــة يةر تشــــغيلكعقــــود إيجــــا يجــــار التــــي تــــم تصــــنيفهااإل  قــــودجــــار لعاإلي وبــــاتمطلس عنــــد قيــــا

 ٪4.33، يبلغ متوسط سعر الفائدة املطبق م2019ر يناي 1في  كماي راض اإلضافالقت

 م2018ديسمبر  31 

 30,580 غاء إللالقابلة ليجار التشغيلي غير اإل  مطلوبات

  

 م2019 يناير 1 

 20,189 يدما في ذلك خيارات التجدب م2019يناير  1 فيقتراض اإلضافي الستخدام معدل إالخصم ب

  دة التقييمبعد إعا ديدبما في ذلك خيارات التج 16 لتقرير املالي رقمإلضافية عند تطبيق املعيار الدولي لااإليجار  مطلوبات

 م2019يوينو  30ي ف ةيهتنامل ةالفتر  خالل
33,291 

 53,480 م2019ير ينا 1في  ثبتةامل اإليجار مطلوبات

 أسهم الخزينة 5-2

، بالتكلفة ويتم وديةالسعشركة الخزف  أسهمرنامج بتجاه للوفاء بالتزاماتها  ،ة شراؤها )أسهم الخزينة(ي يتم إعادامللكية الت ت حقوق يتم احتساب أدوا

مكسب  تم العتراف بأييع هذه األسهم. ل يعن بة و الخسائر الناتجكاسب أت وأرباح األسهم واملمال للمعا يفتعديلها ألي تكالو  ةمللكيمن حقوق ا هاخصم

مة ة الخاصة باملجموعة. أي فرق بين القيأدوات حقوق امللكيعند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء  ةاملوحداألولية ل الشامل الدخقائمة أو خسارة في 

  ة.جز ح املحتاألربا يإصداره ، يتم العتراف به ف دةاالة إعدفترية واملبلغ ، في حال
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 الهامة   غيليةت التشالقطاعا -6

 قطاعيةمات لو عم6-1

 
ك بـالط السيرامي

 جماليإل ا  الخزف لألنابيب  تلسخـانــاا  دوات الصحيةواأل 

        م2019يونيو  30 للفترة املنتهية في

 583,442   11,535    134,870   437,037 موعةجعمالء خارج املايرادات من 

  9,430      -      -    9,430  دات بين القطاعات اير ا

 (39,515)   (7,611)    53   (31,957)  القطاع قبل الزكاة بحر  /(رةا)خس
        

        م2019يونيو  30كما في  

  2,914,083    259,884    338,041    2,316,158   القطاعاتموجودات 

 1,502,135   130,883    96,783   1,274,469 وبات القطاعاتطلم
        

        م 2018 نيو يو  03 هية رة املنتللفت

  498,360      -    115,933    382,427  من عمالء خارج املجموعةادات اير 

  6,977      -      -    6,977  اعات بين القط ايرادات

 (89,455)      -   (6,160)   (83,295)  ةكاالز  قبلرة( القطاع )خسا
        

         م1820ديسمبر  31في كما 

  2,866,236    258,968    325,759    2,281,509   ت القطاعاتجودامو 

  1,408,017    134,712    101,713    1,171,592  مطلوبات القطاعات
 

 ة قبل الزكاةليتشغيال بح القطاعات)خسارة( / ر  ياتسو ت 6-2

 و يونيأشهراملنتهية في  ة الستلفترة   

 م2018  م2019  

 (89,455)  (39,515)  ة غيليلزكاة من القطاعات التشبل اق لخسارةاجمالي ا

 (1,697)  297  في بعدالزكاةابالصستثمر فيها، الحصة من )خسائر( / أرباح الشركات امل

  (39,218)  (91,152) 

 وسميةامل العمليات 6-3

ســـخانات امليـــاه  ســـتخدامإن اقـــ . وعلـــى وجـــه الخصـــوص، فـــالط اتيجـــة تغيـــر للتقلبـــات املوســـمية نت املجموعـــةيـــاه الكهربائيـــة فـــي مليخضـــع قطـــاع ســـخانات ا

، فـإن هــذا لــكرة املخــزون. ومـع ذاطريـق إديـل األثــر املوسـمي عــن قلت وعـةجماملوتحــاول  يـل إلــى سـبتمبر( .ل موســم الصـيف )مــن أبر يتـأثر ســلبا خـال الكهربائيـة

 عام.اللث من ة ما يكون له عائدات ونتائج أقل للربع الثاني والثاادالقطاع ع

 يال سعوديمليون ر  265ات بلغت نات املياه إيرادم، سجل قطاع سخا2019نيو يو  30 هية فيشهرا املنت 12خالل ال 

شهرا املنتهية  12مليون ريال سعودي) 8.9 بمبلغ  اةافي خسارة قبل الزكص وحقق القطاععودي( سن ريال مليو  275م:  2018نيو يو  30 ية فاملنتهي شهرا 12)

 ريال سعودي(. ألف 658لغ بمب اةقبل الزك ربحصافي  :م 2018 يويون 30في 
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 رادات ياإل  -7

ـــــةتلــــــــــــــــك امل هـــــــــــــــــيلساســــــــــــــــية لإليــــــــــــــــراد املجموعــــــــــــــــة واملصــــــــــــــــادر ا ان اعمــــــــــــــــال ــــ ــــ  نتهيــــــــــــــــة فـــــــــــــــــياملة الخيــــــــــــــــرة للســــــــــــــــنة يوحـــــــــــــــــدة الســــــــــــــــنو قــــــــــــــــوائم املاليــــــــــــــــة املالفــــــــــــــــي  بينـــ

 مالء.ند تسليم البضاعة الى العمحدد عت في وقت يل السيطرة على املنتجاو تم تحء ويم، تشتق ايرادات املجموعة من العقود مع العمال2018بر سمدي 31

 د مع العمالء قو الع اداتتصنيف اير 

 
 م2019يونيو  30نتهية في شهر املأ لفترة الستة

 

لبالط واألدوات ا

 اإلجمالي  خزفالأنابيب   سخانات املياه  الصحية

 592,872   11,535    134,870   446,467 ايرادات القطاع

 (9,430)      -      -   (9,430)  القطاعاتات بين اإليراد

 583,442   11,535    134,870   437,037  املجموعة رجاعمالء خايرادات من 

        افية الرئيسيةر األسواق الجغ

  516,187    11,535    93,456    411,196  محلي

  67,255      -    41,414    25,841  خارجي

  437,037    134,870    11,535    583,442  

        وقيت اإلعتراف بااليرادت

 583,442  11,535  134,870  437,037  محددت وق في

 437,037  134,870  11,535  583,442 

 م2018يونيو  30ي الستة أشهر املنتهية فلفترة  

 

األدوات البالط و 

 لياإلجما  ب الخزفيأناب  انات املياهخس  الصحية

  505,337      -    115,933    389,404  ادات القطاعاير 

 (6,977)      -      -   (6,977)  عاتالقطان يرادات بياإل 

   115,933    382,427   املجموعةخارج دات من عمالء ايرا
 -    

  498,360  

        األسواق الجغرافية الرئيسية

   82,316    348,675  محلي
 -    

  430,991  

  67,369      -    33,617    33,752  خارجي

  382,427    115,933   
 -    

  498,360  

        باليراد فراتعوقيت اإل ت

   115,933    382,427  محدد  في وقت
 -    

  498,360  

  382,427    115,933   
 -    

  498,360  
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 ومعداتت اآل و  اتكممتل -8

 ستبعادواال  تاإلضافا

ن ريال سعودي مليو 10.3بمبلغ  تحت التنفيذ اتعالت ومعدات ومشرو و  ة عقاراتافضإ، م2019 يويون 30في ة املنتهي رتة أشهالسقامت املجموعة خالل 

 ملةرسوض املر يشمل تكليف الق، وذلك ل يون ريال سعودي(مل  40.3م : 2018 يونيو 30املنتهية في  رالستة أشه)

بيـع بمبلــغ  ربـحونـتج عنهـا  ،م2019 يونيـو 30املنتهيــة فـي  رشـهالسـتة أخـالل ريـال سـعودي  ألـف 486دفتريــة لت ومعـدات تبلـغ قيمتهـا ااأل و  اتعقـار  تـم اسـتبعاد

اجهـا م إدر يـال سـعودي( و تـر  فالـ 43 سعودي، و نتج عنه ارباح بيـع بمبلـغالف ريال  31م: 2018 يووني 30ة في املنتهي ة أشهرستال) الف ريال سعودي. 126

 .ةوجز آلخر الولية املوحدة املا الدخل الشاملباح أو الخسائر و ر قائمة األ  ي "اإليرادات األخرى" فيف

 

 عقود اإليجار -9

 ئمة املركز املاليملعترف بها في قااملبالغ ا 9-1
 م2019 

  أراض ي ومباني -ألصول تخدام ااسحق 

 53,480 م2019يناير  1لتأجير كما في مطلوبات ا

 كما في يجارااإل 
ً
 7,429 معدلة -م2018سمبر دي 31ت املدفوعة مقدما

 60,909 م2019يناير  1 لرصيد كما فيا

 5,076 خالل الفترةت ااإلضاف

 65,985 م2019يونيو  30ا في مالرصيد ك

  

  كستهالمع اإل مج

 - م2019يناير  1د كما في الرصي

 )0365,( الفترةاإلستهالك املحمل على 

 )5,036( م2019يونيو  30ي ا فالرصيد كم

  

 94960, م2019يونيو  30القيمة الدفترية كما في ي صاف

 
  ريجالتأمطلوبات 

 53,480 م2019اير ني 1صيد كما في ر لا

 4,397 الفترةاإلضافات خالل 

 1,215 الفترةى املحمل عل

 (3,444) يخصم: مدفوعات اإليجار خالل الفترة

 55,648 م2019يونيو  30كما في  صيدالر 

  

  8,963   تأجير تمطلوباء املتداول الجز

 46,685  تأجير وباتطلماملتداول ر غيء الجز

 

 ملالشا في قائمة الدخل املبالغ املعترف بها 9-2
 م2019 

 1,215 (رجة ضمن تكاليف التمويلائد )مدمصاريف الفو 

 5,036 صول األ ك تكلفة إستهال
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  س املالأر  -10

 م2018ديسمبر  31  م2019يونيو  30 

 60.000  60,000 (مسهال لف بآل)/  ريال سعودي 10قيمة السمية ال-ية مصرح بها دأسهم عا

 60.000  60,000 (سهمال لف بآل) /بالكامل   عدد السهم العادية املدفوعة

 600.000  600,000 (ت السعوديةل ريالا بآلفلسهم العادية املصدرة )ا قيمة

 

 ة للموظفيننهاية الخدمفآت كام -11

 م2018ديسمبر  31  م2019يونيو  30   

  69,385    71,352   فتتاحياإل الرصيد 

  13,632    5,978   اإلضافات

 (10,358)   (3,584)   املدفوعات

 (1,307)      -   إلكتوارية ئر االخسا

    73,746    71,352  

 دمة للموظفين:كافآت نهاية الخمعند احتساب  يةية التالكتوار إلتراضات االفمل وعة بعقامت املجم

 

 م2019 يونيو  30 كتواري اإلفتراض اإل
 

 م2018ديسمبر  31

 ٪4.40  ٪4.40 الخصم  لمعد

 ٪3  ٪3 الرواتب زيادة فيال معدل

 ٪16  ٪16 وظفينمعدل دوران امل

 

 قروضال -12

 القروض طويلة األجل 12-1

 الدفترية القيمة  ستحقاقال اسنة   عملةال 

      

  919,436          -  ريال سعودي م2019يناير  1الرصيد في 

      تلمةاملس

  34,999            2024  ريال سعودي  يةمحل قروض من بنوك

       السدادات

  (43,016)  -  ريال سعودي يةمحل ض من بنوكقرو 

 911,419     م2019 يونيو  30الرصيد في 

      

 413,908     جلروض طويلة ال ن قمء املتداول الجز

 497,511     لجلروض طويلة ااملتداول من قير غالجزء 

      

بعض  معاملجموعة م، لم تلتزم 2019 ونيوي 30كما في سب والشروط املالية. ببعض الن املجموعةعلى شروط تتعلق بالتزام  ضاتفاقيات القرو تشتمل 

 . روط اتفاقيات التسهيالتش

 



 ةعوديالسة الخزف شرك

 (شركة مساهمة سعودية)

 م2019يونيو  30في  النتهيةشهر ستة ألل املوجزة ملالية األولية املوحدةم اوائحول القضاحات إي

 (ية ما لم يذكر خالف ذلكف الرياالت السعودآال املبالغ ب)
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 )تتمة( القروض    -12

 إيضاح نوع القرض

طبيعة 

ضلقر ا 2019ونيو ي 30في  الرصيد كما    

مستوسط 

نسبة 

ةدالفائ  

مصروف 

 الفائدة

(يةالسعوديالت بآلف الر )           

 19,312 ٪4.24 911,419 طويل األجل 12.1 مرابحة

 2,973 ٪4.42 134,540 لقصير األج 12.2 تورق

 1,687 ٪4.27 78,971 األجل قصير 12.2 رابحةم

     1,124,930  23,972 

        

ملالي ر )املعيار الدولي للتقرير امطلوبات تأجي

 (16رقم 
9   55,648 4.37٪ 1,215 

 1,558 - -   يل اخرى أعباء تمو 

 26,745 - -   صافي تكاليف التمويل

 األجل ض قصيرةالقرو  12-2

اس أســعار ى أســلقــروض علــمحليــة، ويــتم تحديــد رســوم ا مــن قبــل بنــوك تجاريــة ةلمجموعــلســالمية ممنوحــة ا حــةباالجــل قــروض مر  قصــيرةوض ل القــر تمثــ

علـــى  م2019 يـــويون 30فـــي املنتهيـــة  شـــهرأ ســـتةال خـــالل املجموعـــة تحصـــل القـــروض.بنـــوك بقيمـــة لصـــالح الألمـــر  داتمضـــمونة بســـن ضهـــذه القـــرو . الســـوق 

 :م2018يـويون 30يـة فـي أشـهر املنته سـتةال)ن ريال مليو 112مبلغ الجل ب قصيرة قروض قامت بسدادو  ديو عمليون ريال س 212لغ بمب الجلض قصير و قر 

 . (دي سعو مليون ريال  159,5غ بمبل بسداد قروض قصيرة الجل وقامت ريال سعودي صفر جل بمبلغ ال  قروض قصيرة ىعل املجموعةحصلت 

 

 املاليةدوات األ  -13

 ادلةالع مةوالقي اسبياملحالتصنيف  13-1

الهرمي للقيمة  مستويات التسلسل ما في ذلكب ،للمجموعة املالية طلوباتملواة املالي موجوداتللوالقيمة العادلة  رفقة القيمة الدفتريةول املالجداتوضح 

ض أن القيمة املفتر جل، فإنه من يرة األ قصترة استحقاق ف التي لهاادلة و الع بالقيمةسها لتي ل يتم قيااملالية ا طلوباتملوا موجوداتللالعادلة. بالنسبة 

تجاريون املدينون ال ،وما في حكمهتضمن النقد دوات املالية. وتة لهذه ال لومات القيمة العادمعلتتضمن  لمتها العادلة وبالتالي فهي تقارب قي الدفترية

 . ى وأخر  ئنةم الداالذمالجل و يرة قص دلة، القروضالعاخرى بالقيمة وا

 



 ةعوديالسة الخزف شرك

 (شركة مساهمة سعودية)

 م2019يونيو  30في  النتهيةشهر ستة ألل املوجزة ملالية األولية املوحدةم اوائحول القضاحات إي

 (ية ما لم يذكر خالف ذلكف الرياالت السعودآال املبالغ ب)
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 (مةتت) ملاليةدوات األ ا    -13

 ( مةتت) العادلةلقيمة واالتصنيف املحاسبي   13-1

  

 القيمة العادلة  يةتر الدف القيمة

 م2019 و يوني 30

مالية  وجوداتم 

دلة من يمة العابالق

خالل الدخل 

 وعاملجم  3ستوى امل  2املستوى   1ى ستو امل  املجموع  فة املطفاةالتكل  آلخرالشامل ا

 

 يةالم موجودات

              

  7,882    6,951      -    931    7,882      -    7,882   امل الخرادلة من خالل الدخل الشة العمبالقيات مالية وجودملا

    -      -      -      -    330,706    330,706      -   ، صافيدينون تجاريون وأخرى م

    -      -      -      -    52,654    52,654      -   حكمه وما فيالنقد 

   7,882    383,360    391,242    931    -      6,951    7,882  

               مالية  تمطلوبا

    -      -      -      -   213,511  213,511     -   ض قصيرة الجلقرو 

    -      -      -      -   911,419  911,419     -   قروض 

    -      -      -      -   183,413  183,413     -   املستحقةخرى من غير املصاريف يون وادائنون تجار 

   -     1,308,343  1,308,343   -      -      -      -    



 خزف السعوديةة الشرك

 (ساهمة سعوديةشركة م)

 م2019يو يون 30في النتهية أشهر ستة لل وحدة املوجزةملالية األولية املحول القوائم ا إيضاحات

 (م يذكر خالف ذلكية ما للريالت السعودالغ بآلف ااملب) 
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 (مةتت) ت املاليةاألدوا    -31

  (مةتت)عادلة اليمة والقف املحاسبي التصني   13-1

 

  

 عادلةلقيمة الا  يةالدفتر ة القيم

 م2018 ديسمبر 31

مالية  جوداتمو  

ة العادلة من بالقيم

لدخل الشامل ا خالل

 املجموع  3توى املس  2املستوى   1املستوى   ملجموعا  ملطفاةاالتكلفة   اآلخر

 

 يةمال موجودات

              

  11,649    6,992      -    4,657   11,649     -    11,649   رخامل ال لدخل الشن خالل اادلة مة العمبالقيلية وجودات ماامل

    -      -      -      -   279,112   279,112      -   ى خر مدينون تجاريون وأ

    -      -      -      -   48,008   48,008      -   النقد وما في حكمه

   11,649    327,120    338,769    4,657    -      6,992    11,649  

               مالية  لوباتمط

    -      -      -      -   113,080  113,080     -   قروض قصيرة الجل

    -      -      -      -   919,436  919,436     -   ض رو ق

    -      -      -      -   235,730  235,730     -   ستحقةير املصاريف املون واخرى من غدائنون تجاري

   -     1,268,246  1,268,246   -      -      -      -    

 

 

 



 خزف السعوديةة الشرك

 (ساهمة سعوديةشركة م)

 م2019يو يون 30في النتهية أشهر ستة لل وحدة املوجزةملالية األولية املحول القوائم ا إيضاحات

 (م يذكر خالف ذلكية ما للريالت السعودالغ بآلف ااملب) 
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 (ةمتت) ةيالاألدوات امل    -13

 العادلةمة يالققياس  13-2

 .الحظتهام نإلضافة الى املدخالت الهامة التي ل يمك، بااملركز املالي قائمةة العادلة في بالقيمقاسة املالية امل لألدوات 3 ملستوى وا 2للمستوى ة عادلمة في قياس القيمة الاملستخدالتالي أساليب التقييم  يبين الجدول 

   احظتهمال ي ال يمكن ـدخالت الهامة التامل  يميلتقوب ااسل  النوع

 ي ال يمكـن مالحظتهـا وقيــاسـهامـة التـالالعالقـة بـين املـدخالت 

 دلةالقيمة العا

ـــــةتســــــاب يــــــتم اح  ليةما ستثماراتإ ات وجـــــــودريقــــــة صــــــافي املخدام طالعادلـــــــة باســــــت القيمـ

يــة ألدوات حقــوق امللكدلــة لعاا اســتنباط القيمــة مني تتضـــاملعدلــة والتــ

ــا بــــــــــال ألســـــــــهمل ـــتثمر فيهـــــــ موجــــــــــودات لقيمـــــــــة العادلــــــــــة لللــــــــــى اإرجوع املســـــــ

 .رف بها(ـر املعتـرف بها وغيـ)املعتت واملطلوبا

ن اريـــة مـــعق اتســـتثمار ل ت ابيعـــامل ريخيالتـــا شهـــامالبلــغ  - 

 ،%8: م2019 يـويون 30، )اثمر فيهـاملسـت الشـركاتقبـل 

 (%5: م2018ديسمبر  31

 ةاريــــــالعق ثماراتتلســــــابيعــــــات مل هــــــامش التــــــاريخيلا غبلــــــ -

 يونيو 30) افيهاملستثمر  الشركاتنشاء من قبل قيد ال

 (%7.5 م2018ديسمبر  31، %3.5: م2019

 اذا: )تنقص( زيد ة املقدرة تالعادلان القيمة  

تثمر فيها ة املساريالستثمارات العق قعة فيالقيمة املتو  رـتغي -

 ( . زيادة )نقص

 

يها ستثمر فملة اعقاريرات الاتثمالقيمة املتوقعة في الس رـتغي -

 .قيد النشاء  زيادة )نقص( 

 ةية غير املقاسة بالقيمة العادلملالاالدوات ا

فـــــــــــــــــــي  نمـــــــــــــــــــوذج التقيــــــــــــــــــيميأخــــــــــــــــــذ  صـــــــــــــــــــومة:لنقديــــــــــــــــــة املخات االتــــــــــــــــــدفق  اخرى  مالية طلوباتم

فضــــــــــــة باســــــــــــتخدام اليــــــــــــة متوقعــــــــــــة الــــــــــــدفع، مخة الحعتبــــــــــــار القيمــــــــــــال 

 .ملعدل للمخاطرلخصم اا معدل

 نطبقي ل  قبينطل 

 قروض بنكية غير مضمونة.و  ثماري تاإلس لوبات املالية األخرى على قروض من الصندوق تشتمل املط



 خزف السعوديةة الشرك

 (ساهمة سعوديةشركة م)

 م2019يو يون 30في النتهية أشهر ستة لل وحدة املوجزةملالية األولية املحول القوائم ا إيضاحات

 (م يذكر خالف ذلكية ما للريالت السعودالغ بآلف ااملب) 
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 (مةتت) اليةات املاألدو     -13

 عادلةللقيمة المي ل الهر التسلسات ستويبين م ويالتالتح  13-3

  م2019يونيـــــــــــــــــو  30 فـــــــــــــــــية نتهيــــــــــــــــامل شـــــــــــــــــهرأ ثالثالــــــــــــــــ تنالفتـــــــــــــــــري اللالهرمـــــــــــــــــي للقيمــــــــــــــــة العادلـــــــــــــــــة خــــــــــــــــ ســــــــــــــــلمســـــــــــــــــتويات التسل بــــــــــــــــينلــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــن هنــــــــــــــــاك تحـــــــــــــــــويالت 

 .م2018 يونيو 30في  ة أشهر املتهيةالستو 

 

 ادلة مة العالثالث للقي املستوى  13-4

 ة العادلة .يمالدوري للق قياسلل 3ى و من املست (تامية ألرصدة الخة إلى افتتاحيدة ال ن األرصم)وية لي تسجدول التااليوضح 

 الدخل الشامل ل اليمة العادلة من خة بالقيالامل املوجودات

 م2019   

 6,992   يونيو  1الرصيد في 

    ل الشامل املكاسب املدرجة في الدخ

 (41)   حققة (غير امل) دلةالقيمة العافي  التغير صافي -

 6,951   يونيو  30يد في صالر 

 

 تحليل الحساسية

ـــر، فــــــــإن التغيــــــــا خــــــــاللالعادلــــــــة مــــــــن لقيمــــــــة اة باملاليــــــــ موجــــــــوداتللالعادلــــــــة ة بالنســــــــبة للقيمــــــــ ـــــةرات ـلــــــــدخل الشــــــــامل الخـــــ ألي قولــــــــة فــــــــي تــــــــاريخ التقريــــــــر املع املمكنـــ

 لتأثيرات التالية:ا لها سيكون  ثابتة، خرى اس األ يقالظ بمدخالت لحتفامع ا ،ن مالحظتهاي ل يمكـلتهامة االالقياس ت مدخال  من

 قبل الزكاةخر اال الدخل الشامل  

 نقصلا  الزيادة 

    م2019 يونيو  30ي ف

 (31)  31 (%1± مارية )حركة بنسبة التغير في القيمة املتوقعة للعقارات اإلستث

 (20)  20 (%1±ة بنسبة)حرك ءاية تحت النشستثمار ت اإل ادلة للعقار قيمة العاالوقعات التغير في ت

    م2018ديسمبر  31ي ف

 (20)  20 (%1± ة )حركة بنسب ثماريةتإلسقيمة املتوقعة للعقارات االالتغير في 

 (31)  31 (%1±ركة بنسبةحاء )اإلستثمارية تحت النشلعقارات قيمة العادلة لالتغير في توقعات ال

 

 محتملة طلوباتمو  يةرأسمال وباتمطل -14

 31ريال سعودي )مليون  64لغ بمبم 2019و ييون 30في كما بل بنوك محلية ق ة مني شكل خطابات ضمان وإعتمادات مستنديية فبنك تسهيالت ةملجموعادى ل

لغ ع بمبة املصانع توسعمشاريلت ومعدات توريد آ قودعة عن الياطات رأسميال سعودي( منها إعتمادات تخص إرتبمليون ر  154م: مبلغ 2018ديسمبر 

 ودي(. سعريال مليون  12.7م: مبلغ 2018ديسمبر  31ودي )ريال سع ليون م12
 

 

 -يببة الخزف لألنالى شركلسعودي املمنوح إناعية ان قرض صندوق التنمية الصمليون ريال سعودي م 43.6مبلغ  م2019 ونيوي 30في  ماك املجموعة تضمن

لسعودي بنك اسعودي من قرض المليون ريال  26,7 مبلغ م2019 يونيو 30ي فكما تضمن  ي(.ريال سعودمليون  43,6م: مبلغ 2018ديسمبر  31) عة تاب ركةش

 .سعودي( مليون ريال 31,6: مبلغ م2018ديسمبر  31) لتابعةاالشركة منوح إلى ستثمار امللإل 

 

 

 






