
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة الخزف السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية الموحدة 
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 السعودية شركة الخزف

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في المالية الموحدة فهرس للقوائم 

    

 

 صفحة فهرس 

  

 6- 2 مراجع الحسابات المستقل   تقرير

 7 قائمة المركز المالي الموحدة  

 8 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة   

 9 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة  

 10 قائمة التدفقات النقدية الموحدة   

 53- 11 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 المستقلالحسابات مراجع  تقریر
 

 إلى السادة/ مساھمي شركة الخزف السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیـة السعودیة –الریاض 

 

 الرأي 

ً بلفظ إلیھم  التابعة لھا (یشاروالمنشآت  ("الشركة") السعودیةلشركة الخزف القوائم المالیة الموحدة راجعنا لقد  تي الو "المجموعة")،معا
وقائمة التغیـرات الموحدة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر و، م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة كما في تشمل 

الموحدة، في حقوق الملكیة الموحدة وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة مع القوائم المالیة 
 . الھامةبما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة 

المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  ،من جمیع الجوانب الجوھریة ،بشكل عادلالمرفقة تعرض  الموحدة وفي رأینا، فإن القوائم المالیة
ً للمعاییر الدولیة  ،، وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخم۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ للتقریر المالي وفقا

 الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.المعتمدة من األخرى  المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات

 أساس الرأي 

موضحة بالتفصیل مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر إن العربیة السعودیة.  المملكة لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في
نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد سلوك وفي تقریرنا. الوارد مراجعة القوائم المالیة الموحدة" حول مراجع الفي قسم "مسؤولیات 

ً ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، والسعودیة  العربیة المملكة في وآداب المھنة المعتمدة بمسؤولیاتنا األخالقیة وقد وفینا ایضا
 .إلبداء رأیناكافیة ومناسبة لتوفیر أساس تعد أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا ن في اعتقادنا، فإو القواعد.لھذه وفقاً األخرى 

 األمور الرئیسة للمراجعة

عند مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة للسنة البالغة األھمیة  ، بحسب حكمنا المھني،لھا للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت األمور الرئیسة
ھذه في رأیاً منفصال ونحن ال نقدم . وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، الحالیة

األمور.



 

 
 إلى السادة/ مساھمي شركة الخزف السعودیة

 (شركة مساھمة سعودیة)
 المملكة العربیـة السعودیة –الریاض 

 
 (تتمة)للمراجعة  الرئیسة األمور
 كیفیة تعامل مراجعتنا مع أمر المراجعة الرئیسي  رئیسي للمراجعةأمر 

 تقدیر صافي القیمة القابلة للتحقق –تقییم المخزون 
اعتبرنا تقییم انخفاض قیمة المخزون كأمر رئیسي للمراجعة نظًرا 

ملیون لایر سعودي) واألحكام الھامة  ۷۲٥لقیمة رصید الحساب (
التي طبقتھا اإلدارة في تقییم المخزون. یرتبط االفتراض الرئیسي 
بوجود مؤشرات انخفاض في القیمة أو عدم وجودھا للتحقق من 

 مقابل المخزون. المجموعةالمخصص الذي سجلتھ  عكسصحة 
 

للتحقق  یجب أن یظھر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة
 أیھما أقل.

 
) حول القوائم المالیة الموحدة ۸-٥یرجى الرجوع إلى إیضاح رقم (

 لالطالع على) ج-٤وإیضاح رقم (المخزون، لالطالع على سیاسة 
) ۱۷، وإیضاح رقم (التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة

حركة مخصص المخزون التالف لالطالع على تفاصیل المخزون و
 .الحركةبطيء و

ركزت مراجعتنا على صافي القیمة القابلة للتحقق كما في نھایة 
، بسبب التقدیرات المتعلقة في حساب صافي القیمة القابلة السنة

. تحققنا من المجموعة إدارةالمسجل من قبل ومقارنتھا بالمخصص 
لعملیة تقییم دقیقاً اإلدارة وأجرینا تقییًما قامت بھا اإلجراءات التي 

. یعتمد رأینا للتحقق ون وعملیة مراجعة صافي القیمة القابلةالمخز
 على إجراءات المراجعة التالیة:

 
مراجعة طریقة تقدیر التكالیف والسیاسة المحاسبیة التي  -

 تستخدمھا المجموعة لتقییم المخزون.
 
حضرنا جرد المخزون الفعلي للمجموعة وقمنا بتحلیل حالة  -

 .المخزون التالف وبطيء الحركة
 
حصلنا على سیاسة اإلدارة لتسجیل مخصص المخزون  -

 والتأكد من أنھ تم احتساب المخصص بناًء علیھ.
 
استفسرنا من موظفي اإلدارة عن األساس المنطقي لتسجیل  -

 المخزون وتقییم المخزون.مخصص مخصص/ رد 
 
اختبرنا عینات مختارة من صافي القیمة القابلة للتحقق من كل  -

قطاع من قطاعات النشاط كل لالمخزون ووحدات من  وحدة
 لضمان تغطیة رصید الحساب بالكامل.

 
المرجح التكلفة صافي القیمة القابلة للتحقق مع متوسط  مقارنة -

والمخصص الذي سجلتھ اإلدارة الستنتاج ما إذا كان المخزون 
 .أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقلتكلفة القد سجل ب

 
تقییم اإلدارة للمخزون في نھایة العام وتأكدنا من حصلنا على  -

 أن ما یلي مغطى بشكل مناسب في تقییم المخزون:
o  الموجودة في المخازن البنودعمر وحالة. 
o الصنفبیع  احتمالیة. 
o .الخصومات وغیرھا من التكالیف الالزمة لبیع ھذا البند 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 إلى السادة/ مساھمي شركة الخزف السعودیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیـة السعودیة –الریاض 
 

 معلومات أخرى

 بخالف القوائم المالیة الموحدة وتقریر ،م۲۰۲۱للمجموعة لسنة  في التقریر السنويالمدرجة المعلومات من المعلومات األخرى تتألف 
 .السنويالتقریر مسؤولة عن المعلومات األخرى في ھي الاإلدارة و ،المراجع عنھا

 المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأكید أو االستنتاج حولھا.رأینا في القوائم الموحدة ال یغطي و

عند القیام بذلك النظر ، وأعالهالموضحة  قراءة المعلومات األخرىتتمثل في بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، فإن مسئولیتنا ھي یتصل فیما 
إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة الموحدة أو مع المعرفة التي حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو فیما 

استناداً إلى العمل الذي  في ھذه المعلومات األخرى تحریف جوھريوإذا توصلنا إلى وجود  تظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري.
 .بالتقریر عن تلك الحقیقة ولیس لدینا ما نقرر عنھ في ھذا الشأنن ومطالب، فإننا قمنا بتنفیذه

 المالیة الموحدة القوائم عن بالحوكمة والمكلفین اإلدارة مسئولیات

المعتمدة في المملكة  "وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي" بشكل عادلاإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا إن 
األساسي نظام الوالھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین وأحكام نظام الشركات المعتمدة من العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى 

ضروریة لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحریف جوھري سواء ى أنھا ، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي ترالشركة
 غش أو خطأ.بسبب 

 حسبی اإلفصاحوالبقاء كمنشأة مستمرة وعن المجموعة على تقییم قدرة وعند إعداد القوائم المالیة الموحدة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن 
لدى اإلدارة لتصفیة االستمراریة في المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة واستخدام أساس  االستمراریة،المتعلقة بعن األمور  مقتضى الحال،

 .لم یكن لدیھا أي خیار آخر واقعي سوى القیام بذلكأو إیقاف عملیاتھا، أو المجموعة 

 .التقریر المالي في المجموعةآلیة عن اإلشراف على  المسؤولون مھ ، أي مجلس اإلدارة،والمكلفون بالحوكمة

 المالیة الموحدة القوائم مراجعة عن المراجع مسئولیات

، غش أو خطأ بسبب سواءً التحریف الجوھري من تخلو إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل عما تأكید معقول إلى  الوصولتتمثل أھدافنا في 
أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لكنھ ال یضمن من التأكید،  التأكید المعقول ھو مستوى عالٍ ومراجع الذي یتضمن رأینا. الإصدار تقریر و
تنشأ التحریفات ویمكن أن . عند وجودهجوھري التحریف الستكشف دائماً عن المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة مراجعة الدولیة لللمعاییر ل

على القرارات االقتصادیة التي منفردة أو في مجملھا،  ،تؤثرقد أنھا بدرجة معقولة وقع یمكن التوتعد جوھریة إذا كان  ،خطأالغش أو العن 
 ھذه القوائم المالیة الموحدة.على أساس یتخذھا المستخدمون 
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 المملكة العربیـة السعودیة –الریاض 

 (تتمة) المالیة الموحدة القوائم مراجعة عن المراجع مسئولیات

نحافظ الحكم المھني ونمارس للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا التي تتم رفقاً وكجزء من عملیة المراجعة 
 :ونقوم أیضاً بما یليخالل المراجعة. طوال المراجعة الشك المھني نزعة على 

 

غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات مراجعة بسبب  سواءً  ،جوھري في القوائم المالیة الموحدةالتحریف الوتقییم مخاطر تحدید  •
تحریف الیعد خطر عدم اكتشاف ورأینا. لتوفیر أساس إلبداء ومناسبة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة تستجیب ل

أو إفادات متعمد إغفال ذكر ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر أو الجوھري ال
 للرقابة الداخلیة.أو تجاوز مضللة 

 
، ولیس القائمة ظروفالمناسبة في ظل المراجعة المن أجل تصمیم إجراءات  ،رقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعةللفھم إلى الحصول  •

 فاعلیة الرقابة الداخلیة.في غرض إبداء رأي ب
  
 اإلدارة.أعدتھا التي بھا المتعلقة فصاحات ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإل المستخدمةالسیاسات المحاسبیة مناسبة مدى  تقویم •
 
واستنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول ، المحاسبةفي االستمراریة ألساس اإلدارة بشأن مدى مناسبة استخدام  استنتاجالتوصل إلى  •

ً كبیرة قد تثیر أو ظروف بأحداث متعلق عدم تأكد جوھري كان ھناك  إذاعلیھا، ما  البقاء كمنشأة المجموعة على قدرة حول شكوكا
صاحات ذات العالقة الواردة في القوائم علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفیتعین وجود عدم تأكد جوھري، خلصنا إلى  إذاو. مستمرة

استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم  تستندأو علینا أن نقوم بتعدیل رأینا إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة. والمالیة الموحدة، 
ً أو ظروفأحداثاً . ومع ذلك، فإن تقریر المراجعالحصول علیھا حتى تاریخ  البقاء كمنشأة المجموعة عن  توقفتسبب في مستقبلیة قد  ا

 .مستمرة
 
تعبر عن قوائم المالیة الموحدة، بما فیھا اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة للمحتوى الھیكل والوالعرض العام  تقویم •

 .عرضاً عادالً بطریقة تحقق التي تمثلھا المعامالت واألحداث 
 

إلبداء  .المجموعةضمن الحصول على ما یكفي من أدلة المراجعة المناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للمنشآت أو األنشطة التجاریة  •
وحدنا . ونظل واإلشراف علیھا وتنفیذھا المجموعةمراجعة عملیة القوائم المالیة الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجیھ حول رأي 

 .مراجعةالمسؤولین عن رأي ال
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 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیـة السعودیة –الریاض 

 ة (تتمة)المالیة الموحد القوائم مراجعة عن المراجع مسئولیات
للمراجعة، المھمة والنتائج لھما المخطط المراجعة وتوقیتھا نطاق من بینھا  فیما یتعلق بجملة من أموركلفین بالحوكمة مالنتواصل مع  قومنو

  .أثناء المراجعةاكتشافھا نقوم بفي الرقابة الداخلیة مھمة بما في ذلك أي أوجھ قصور 
 

بجمیع العالقات واألمور نبلغھم وأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقالل، بیفید بیاناً مكلفین بالحوكمة ونقدم أیضاً لل
 .ونبلغھم أیضاً عند االقتضاء بالتدابیر الوقائیة ذات العالقة على استقاللنا،أنھا تؤثر بشكل معقول تأثیرھا عتقد األخرى التي قد یُ 

لبالغة عند مراجعة القوائم المالیة نحدد تلك األمور التي كانت لھا األھمیة ا فإننا مكلفین بالحوكمة،نتواصل بشأنھا مع الالتي  بین األمورومن 
أو األنظمة منع تھذه األمور في تقریرنا ما لم بتوضیح نقوم والرئیسة للمراجعة. ھي األمور األمور ھذه عد تُ ومن ثم الحالیة، للسنة الموحدة 
ألن التبعات اإلبالغ عنھ في تقریرنا أال یتم أن األمر ینبغي  – في ظروف نادرة للغایة –نرى اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما اللوائح 
 غ.للقیام بذلك من المتوقع بشكل معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على ھذا اإلبالالسلبیة 

 

 لبسام وشركاؤهعن ا

 

 

 إبراھیم بن أحمد البسام

 )۳۳۷ترخیص رقم ( –محاسب قانوني 

  ھـ۱٤٤۳رجب  ۱٦ الریاض في:

 م۲۰۲۲فبرایر  ۱۷ الموافق:











 شركة الخزف السعودية

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

11 

 

 والنشاط   التكوين -1
 

ــعودية ) ــركة الخزف السـ ــركة"شـ ــوم الملكي رقم )م/"الشـ ــت بموجب المرسـ ــسـ ــعودية تأسـ ــاهمة سـ ــركة مسـ ( وتاريخ 16( هي شـ

ــجل التجاري رقم  م،14/04/1977هـــــــ الموافق  25/04/1397 ــعودية بموجب الس ــجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية الس ومس

 م.24/01/1978هـ الموافق 15/02/1398وتاريخ   1010014590

  تتمثل النشاطات الرئيسية للشركة في إنتاج وبيع المنتجات الخزفية وسخانات المياه والمكونات ذات الصلة. باإلضافة إلى أن الشركة تقوم 

 اآلالت والمعدات ذات الصلة وغيرها من الملحقات.  يرادباست 

الشركات  ونتائج  مطلوبات  وموجودات  ونتائج أعمال الشركة وفروعها، كما تتضمن  مطلوبات  و  موجوداتتتضمن هذه القوائم المالية  

 . "المجموعة"( لفظ)يشار اليهم معاً ب  التابعة لها

 . المملكة العربية السعودية  11481الرياض  3893 العليا، ص.ب، طريق الملك فهد، حي للشركة في الرياضالمركز الرئيسي  يقع

 ميالدية. مـن بدايـة شهـر يناير وتنتهي بنهاية شهـر ديسمبر مـن كل سنة  للمجموعةتبدأ السنة المالية 

 :  التابعة  ةفيما يلي تفاصيل الشرك

 النشاط الرئيسي  بلد التأسيس  االسم 

 ٪نسبة الملكية 

 ديسمبر   31 ديسمبر    31

 م 2020 2021م

 شركة الخزف لألنابيب
المملكة العربية 

 السعودية 

  االستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة

 لألنابيب 
73,89 ٪ 66.09 ٪ 

شركة الخزف  

 * لالستثمار

المملكة العربية 

 السعودية 

االستيراد والتصدير وخدمات التسويق وتجارة  

 الجملة والتجزئة  
95 ٪ 95 ٪ 

شركة ارزان للتشغيل  

 *  والصيانة

المملكة العربية 

 السعودية 
 ٪ 100 ٪100 التشغيل والصيانة 

 

 .م2021ديسمبر  31* لم تبدأ هذه الشركات عملياتها التجارية في 

 

 لألنابيب الخزف شركة في ملكيةالنسبة  تغير

 ٪.  68.37٪ إلى 2.28نسبة من  لألنابيب الخزف شركة، زادت مساهمة المجموعة في   م2021يناير  1اعتباًرا من 

بشراء حصة  حيث   المجموعة  باسم  مقابل  ب  لألنابيب  الخزف  شركةفي  آخر    مساهمقامت  إليه  يشار  والذي  مليون لاير سعودي  قدره 

 الموحدة. المالية  القوائمفي هذه   رأس المال"االستحواذ على 

مليون لاير سعودي،    5.8بمبلغ صاف  قدره    المالبزيادة رأس    لألنابيب  الخزف  شركة، قام المساهمون في    م2021أبريل    1اعتباًرا من  

الخسائر في    اطفاءمليون لاير سعودي بسبب    20.1مليون لاير سعودي بسبب تحويل رصيد الحساب الجاري للشركة األم و   25.9منها  

يتم   المال.  نسبة    لألنابيب  الخزف  شركةخسائر مساهمي    اطفاءرأس  يتناسب مع  تم  إمتالكهمبما  تحويل رصيد  .  التحويل عن طريق 

  الخزف   شركةنتيجة لذلك ، زادت نسبة المساهمة في    .لألنابيب  الخزف  شركة الحساب الجاري المستحق الدفع للشركة إلى رأس مال  

 ٪.73.89٪ إلى 68.37 من لألنابيب
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 )تتمة( التكوين والنشاط    -1

 الفرعية التالية:التجارية  هاوسجالتسجلها التجاري الرئيسي تمارس الشركة نشاطها من خالل 

 موقع الفرع  تاريخ السجل   ي رقم السجل لفرع موقع الفرع  تاريخ السجل   ي لفرعا رقم السجل 

 صبيا هـ 20/05/1441 5906332463 الطائف  هـ 11/07/1437 4032050268

 عسير محايل هـ 02/05/1442 5860614456 الطائف  هـ 11/07/1437 4032050268

 حايل  هـ 24/01/1428 3350018888 الطائف  هـ 11/07/1437 4032050268

 عنيزة  هـ 19/03/1428 1128007072 خصم   - جدة  هـ 26/05/1441 4030375051

 خصم  -  بريدة هـ 16/11/1408 1131007399 جدة  هـ 26/05/1441 4030375051

 بريدة  هـ16/11/1408 1131007399 جدة  هـ 26/05/1441 4030375051

 الرس  هـ 16/06/1437 1132010819 جدة  هـ 26/05/1441 4030375051

 تبوك هـ 17/08/1408 3550007463 جدة  هـ 26/05/1441 4030375051

 الياسمين  هـ 16/01/1427 1010216239 مكة المكرمة  هـ 29/01/1439 4031101336

 الرمال  هـ 20/02/1427 1010217307 المدينة المنورة هـ 23/08/1418 4650026206

 التخصصي  هـ 16/01/1427 1010216239 المدينة المنورة  هـ23/08/1418 4650026206

 طريق الخرج  هـ 20/05/1441 1010623110 الهفوف  هـ 19/09/1415 2252023606

 النرجس  هـ 16/01/1427 1010216239 الدمام هـ 16/08/1408 2050017836

 العليا هـ 20/02/1427 1010217307 الدمام هـ 26/05/1441 2050132490

 شقراء  ـ ه23/07/1423 1113101345 الدمام هـ 16/08/1408 2050017836

 المزاحمية  هـ 03/02/1441 1111101021 الخبر هـ 17/04/1427 2051032588

 لبن  هـ 20/02/1427 1010217307 الجبيل هـ 09/05/1427 2055007583

 المجمعة  هـ 20/05/1441 1122102594 حفر الباطن  هـ 02/05/1441 2511116088

 خصم   هـ20/05/1441 1010623110 الخفجي  هـ 01/04/1441 2057473580

 الخرج  هـ 12/02/1442 1011143932 الهفوف  هـ 19/09/1415 2252023606

 الرياض هـ 12/02/1442 1116624418 نجران هـ 26/04/1433 5950021703

 حايل   هـ 24/01/1428 3350018888 جيزان هـ 21/06/1427 5900010926

 عنيزة  هـ 19/03/1428 1128007072 خميس مشيط  هـ 15/01/1425 5855018515

 خصم  -  بريدة هـ 16/11/1408 1131007399 القنفذة هـ 11/03/1442 4603152042

 المهدية هـ 17/07/1441 1010632532 بيشة هـ 11/03/1422 5851876005

 الروضة  هـ 1427/01/16 1010216239 الشفاء هـ 20/02/1427 1010217307

      

وما ترتب عليه من تأثر لقطاعات األعمال على المستوى العالمي، قامت الشركة   19- اـشارة إلى األحداث المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد

 باتخاذ العديد من التدابير واالجراءات الالزمة لحماية الشركة والعاملين بها ومواصلة العمل على تحسين اداء الشركة. 

وة بباقي الـشركات، التزال عمليات المجموعة غير متأثرة بـشكل كبيرذ وذلك وعلى الرغم من تلك التحدي  ات التي واجهتها المجموعة أـس

ــوف تتقدم  ــتفادة من المبادرات والمحفزات التي قدمتها الحكومة وس ــكل جيد واالس ــات لمواجه األزمة بش ــياس ــركة بتطبيق الس لقيام الش

ــتقبالً  ــاح عن أي تغيرات جوهرية مسـ ــبب التغير في ظروف   في حال حدوثهاالمجموعة باإلفصـ ، ال تعتقد اإلدارة بوجود أي عامل يسـ

 .م.2022الجائحة قد يؤثر على العمليات التشغيلية للمجموعة خالل سنة 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الخزف السعودية

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

13 

 

 لمحاسبة سس ا أ -2

 بيان االلتزام 1- 2

ً   الموحدة   تم إعداد هذه القوائم المالية  االصدارات  المعايير والمعتمد في المملكة العربية السعودية ولمعايير الدولية للتقرير المالي  ل  وفقا

 .راجعين والمحاسبينالهيئة السعودية للم األخرى التي أقرتها

 إعداد القوائم المالية الموحدة  2- 2

قيمة  والتي يتم االعتراف بها بال  مكافآت نهاية الخدمة للموظفينباستثناء  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية،  

 عادلة. قيمة البالتم قياسها والتي  مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات والالحالية لاللتزامات المستقبلية، 

ً  الموحدة إن إعداد القوائم المالية التي قد   واالفتراضاتتقديرات المن اإلدارة وضع األحكام ويتطلب تقرير المالي، للللمعايير الدولية  وفقا

المالية  بالقوائم  المصرح عنها  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  اإلفصاح عنها،  تؤثر على  تم  قد  الهامة  التقديرات واالفتراضات   إن هذه 

 (. 4بإيضاح رقم )

 العملة الوظيفية وعملة العرض  3- 2

تم تقريب جميع المبالغ الظاهرة   العرض للمجموعة،  وعملةتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية  

 قرب ألف، مالم يذكر خالف ذلك. أل في هذه القوائم المالية 

 والتفسيرات   المعايير  علىالتعديالت  و  الجديدة المعايير -3

 المجموعة اعتمدتها التي الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات المعايير 1- 3

 وهي كالتالي: م 2022يناير  1لم يتم اصدار اي معايير جديدة، ولكن يوجد تعديالت على المعايير وتسري هذه التعديالت اعتباًرا من 

 7،والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39( ومعايير المحاسبة الدولية رقم  9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -

 .التابع لسعر الفائدة - 16ارير المالية رقم الدولي للتقوالمعاير 

 

 على المستأجرين. 19 –( "عقود اإليجار" استجابة لتأثيرات كوفيد 16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -

  30هو تعديل عقد إيجار للمدفوعات المستحقة في    19  –كوفيد  اإليجار المتعلق بـ  عقود إلعفاء من تقييم ما إذا كان  لتمديدهذا التعديل  

المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية   القوائمأو قبله(. في    م2021يونيو    30أو قبله )بدالً من السداد المستحق في    م2022يونيو  

عقود اإليجار" استجابة لتأثيرات    -   16باستثناء التعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    م2020ديسمبر    31في  

 . (22- 5)  رقم إيضاح في عنه  اإلفصاح تم كما 19 –كوفيد 

 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد  2- 3

  ، ويسمح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير   ،م2021يناير    1للفترات السنوية التي تبدأ من  التي تسري  المعايير الجديدة    هناك عدد قليل من

 ومع ذلك، لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. 

 . تعتقد االدارة أن يكون للمعايير والتفسيرات المعدلة التالية تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعةال 

أن المطلوبات تصنف على انها  حيث توضح التعديالت    ( "عرض القوائم المالية"1معيار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت على   -

ق الموجودة في نهاية فترة التقرير، ال يتأثر التصنيف بتوقعات المجموعة أو األحداث التي  متداولة أو غير متداولة بناًء على الحقو

التقرير )مثل   بعد فترة  الى "تسوية"  تحدث  يشير  المقصود عندما  التعديل ما  بالتعهدات(، كما يوضح  االلتزام  أو عدم  التنازالت 

 المطلوبات.  

 10رقم    المعايير الدولية للتقارير الماليةو  8  ومعايير المحاسبة الدولية رقم  3رقم  ة  تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالي  -

 28ومعايير المحاسبة الدولية رقم 
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 )تتمة(  المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات    -3

o   تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   - ، "مجموعات األعمال"    3رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 .م1989بدالً من إطار عمل عام  م2018لعام  إطار عمل ا بحيث يشير إلى 3

o   تعديل على تعريف التقدير المحاسبي" هذه التعديالت المتعلقة بتعريف التقديرات المحاسبية لمساعدة    8رقم  معيار المحاسبة الدولي" ،

 الكيانات على التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية. 

o .    بيع أو المساهمة في األصول بين مستثمر وشركته    28رقم    ة ومعيار المحاسبة الدولي   10رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية" ،

الحاالت    28ة رقم  ومعيار المحاسبة الدولي   10رقم  " تعالج التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  ة مشترك  مضاربة الزميلة أو  

. على وجه التحديد ، تنص التعديالت ةمشترك   مضاربةكته الزميلة أو  التي يكون فيها بيع أو مساهمة في األصول بين مستثمر وشر

 أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة. األرباحعلى أن 

 المحاسبية الهامة  لتقديرات واالفتراضاتا -4

والتقديرات التي تؤثر على قيم  االفتراضات    استخدامالمطبقة  يتطلب إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية  

بشأن هذه    التيقنوالمصروفات والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المرفقة بما في ذلك المطلوبات المحتملة، ينتج عن عدم    الدخل

 إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في الفترات المستقبلية. االفتراضاتوت التقديرا

في للتغيرات غير المؤكدة  والمصادر الرئيسية األخرى  فيما يلي التقديرات الهامة واالفتراضات الرئيسية المتعلقة بالفترات المستقبلية  

خالل السنة المالية  المطلوبات  و  للموجوداتالقيم الدفترية  تؤدي إلى تعديل جوهري على  قد  والتي  الموحدة    تاريخ قائمة المركز المالي

الموحدة لها عند إعداد القوائم المالية    المعلومات المتوفرةعلى    المجموعة   افتراضات وتقديرات  . وتعتمدالحالية والسنوات المالية التالية

  المجموعة التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق والظروف الخارجة عن سيطرة  ب   تعلقةالموهذه االفتراضات والتقديرات  

 .حدوثهافي حال   االفتراضاتهذه التغيرات على  مثلسيتم اإلفصاح عن 

 االستمرارية مبدأ  -أ

  على الموحدة  القوائم المالية    إعداد   تم  فقد   وعليه   ،االستمرار  على  المجموعة  قدرة   حولجوهري    شكانه ال يوجد    المجموعة   إدارةتعتقد  

 االستمرارية.  مبدأ أساس

 والمعدات   اآلالتو للعقارات المقدر العمر -ب

تقدير العمر اإلنتاجي   عندالعمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، يتم االخذ في االعتبار    ىاآلالت والمعدات على مدوتكلفة العقارات    استهالك يتم  

الصيانة وتقادم األصل   الخردية لألصل،جدول  تقم    والقيمة  أنها غير  اعلى    صوللألالخردية  قيمة  الر  ي تقدب   المجموعة  إدارةلم  عتبار 

 . جوهرية

 وبطئ الحركة   تالفالمخزون المخصص  -ج 

إلى صافي القيمة القابلة للتحقق إذا لزم المخزون تكلفة تخفيض تم ي ،أقلو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أالتكلفة ب المخزون  اثباتيتم 

  جودة المخزون، والتغيرات التكنولوجية وتدهور    المخزونت التغيرات في الطلب على  العوامل المؤثرة على هذه التعديال  تشمل  األمر،

يتم مراجعة  ،  الحركة  ئتالف وبطالمخزون  الحتساب مخصص  هذه العوامل ال   باألخذ في عين االعتبار  المجموعةتقوم    ذلك،بناًء على  

 . بشكل دوري أية تعديالت قد تنتج عن االختالف في هذه العوامل

  للتحقق دليل واضح على وجود زيادة في صافي القيمة القابلة    وجود  دض المخزون أو عن اخفان الظروف التي تسببت في    انعدام وجود  عند

تكون قيمة عكس المخصص محدودة على قيمة المخصص المعترف بها سابقاً و  ، بسبب تغير الظروف االقتصادية، يتم عكس المخصص

القوائم  بشكل دوري من قبل اإلدارة لكل قطاع تشغيلي كجزء من عملية إعداد    ركةوبطئ الحالمخزون التالف  يتم تقييم مخصص  فقط،  

 .المالية
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 العقود مع العمالء   اإليرادات من -د

الحسابات عند تقدير    ،متغيرةحسابات  في بعض الحاالت التي تؤدي إلى اعتبار  على الكميات  خصم  و  ارجاع السلعتباع السلع مع الحق في  

ً استخدام إما طريقه القيمة المتوقعة أو طريقه المبلغ األكثر    المجموعةالمتغيرة، يجب علي   بشكل   أالطريقة التي تتنب بناًء على    ترجيحا

 . الحسابات المتغيرة المستحقةأفضل بمقدار 

المتوقعة  تطبيق    المجموعةقررت   القيمة  انها  طريقة  لالطريقة  بحكم  المنتجات الخزفية مع حق  الحسابات  تقدير  األنسب  لبيع  المتغيرة 

 .عقود العمالء التي لها خصائص مماثلةلكثرة العودة نظراً 

قررت  ،  مقيدًاالحسابات المتغيرة  ا كان مبلغ  بعين االعتبار ما إذ  المجموعة، تأخذ  سعر المعاملةمتغيرة في  القيمة للحسابات  قبل تضمين أي  

 . على خبرتها وتوقعاتها التجارية والظروف االقتصادية الحالية  المتغيرة ليست مقيدة بناءً الحسابات أن تقديرات  المجموعة

 الذمم المدينة التجارية خسائر انخفاض   -هـ

 على. تستند معدالت المخصصات  المدينة التجاريةللذمم   االئتمانية المتوقعةالخسائر   لحساب  مخصصاتمصفوفة    المجموعةتستخدم  

  ة الجغرافي المناطق  حسب    أي)متشابهة   ئرأنماط خساالتي لها  العمالء  قطاعات  من  المختلفة  مجموعات  األيام التي تجاوزت االستحقاق لل

 .ونوع العميل(

المصفوفة    بمراجعة  المجموعةتقوم    ،الملحوظة للمجموعة  السداد  فيخر  أت للالتاريخية  معدالت  الاً على  ي مبدئ تستند مصفوفة المخصصات  

أن تتدهور الظروف االقتصادية )أي  ت التوقعات  على سبيل المثال، إذا كان ،  مستقبليةالتاريخية مع معلومات    يةاالئتمان   الخسائرلتعديل  

يتم تعديل معدالت س  الصناعيقطاع  العن السداد في    خرأالت الناتج المحلي اإلجمالي( خالل العام المقبل قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت  

ويتم تحليل التغيرات في التقديرات معدالت التاريخية للتأخر في السداد الملحوظة  الفي تاريخ كل تقرير يتم تحديث   ،السداد  في  خرأالت 

 .المستقبلية

بين   العالقة  تقييم  الملحوظة  يعتبر  السداد  للتأخر في  التاريخية  المتوقعة  المعدالت  االئتمانية  المتوقعة والخسائر  والظروف االقتصادية 

ً تقديرا    العمالء الفعلي في المستقبل. سداد  تأخر    الظروف االقتصادية المتوقعةوالخسائر االئتمانية  خبرة المجموعة في    تعكسقد ال  .  جوهريا

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  لتزامال كتواريالتقييم اال ـو

تقييم  عن الطريق  المحددة غير الممولة التي يتم قياسها  الموظفين    مكافآتيتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج  

الفعلية    ،اإلكتواريالخبير   التطورات  عن  تختلف  قد  التي  االفتراضات  من  العديد  اإلكتواري  التقييم  هذه  المستقبليةيشمل  وتشمل   .

فإن    ،نظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل  الموظفين،المستقبلية ومعدل دوران  الرواتب  حديد معدل الخصم وزيادات  االفتراضات ت 

عند واحدة على األقل كل سنة تتم مراجعة االفتراضات مرة   ،الحساسية للتغيرات في االفتراضات ةغير الممولة شديد الموظفين  مكافآت

 .الضرورة

 القيمة العادلة قياس  -ز

ضمن معامالت منتظمة بين لتسوية المطلوبات دفعها القيمة التي يتم أو  الموجودات  أحدها لبيع استالمالقيمة العادلة هي القيمة التي سيتم 

  عن طريقملحوظاً بصورة مباشرة أو مقدر    ذلككان    ما اذاعن  تاريخ القياس بغض النظر  ب في ظل ظروف السوق السائدة  األطراف  

 :سيتم إماالمطلوبات  أو الموجودات االفتراض بأن بيع على يستند قياس القيمة العادلة  ،أسلوب تقييم آخر

 ، أو للموجودات أو المطلوباتمن خالل السوق الرئيسية  -

 .غياب السوق الرئيسيةللموجودات أو المطلوبات في حال  منفعة التي تحقق اكبر من خالل السوق -
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 )تتمة(    قياس القيمة العادلة -ز

 في تاريخ القياس.  الوصول للمجموعةاألكثر منفعة متاحة السوق  يجب أن تكون السوق الرئيسية أو 

األطراف  على افتراض أن  الموجودات أو المطلوبات    عند تسعيراألطراف  يتم قياس القيمة العادلة باستعمال االفتراضات التي يستخدمها  

 .اقتصادية لهمفائدة  اكبرلتحقيق يعملون 

ما يحقق  في الموجودات   استخداماقتصادية ب منافع توليد على األطراف قدرة االعتبار في  ةغير المالي للموجودات يأخذ قياس القيمة العادلة 

تقييم   أساليب   المجموعة تستخدم  الستخدام الموجودات بما يحقق اكبر فائدة للسوق،  آخر  طرف  إلى  عن طريق بيعها  أو  اكبر فائدة لهم  

العادلة،  والسوق  مع ظروف  مناسبة   القيمة  لقياس  الجوهرية  المعلومات  الملحوظة ذات  المع  استخداموتعظيم  تأخذ في االعتبار  طيات 

 . المعطيات غير الملحوظة استخدامتقليص الصلة و

معلومات السوق الملحوظة بقدر اإلمكان، يتم تصنيف القيم العادلة    ، تستخدم المجموعةعند قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

 التالي:  النحوالى مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على 

 . مماثلةللموجودات والمطلوبات ال األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة المستوى االول:  -

بشكل  للموجودات والمطلوبات اما مالحظتها يمكن  التيو  ،األخرى غير المدرجة في المستوى األولالمدخالت الثاني:  ىالمستو -

 . )أي مشتقة من األسعار( أو غير مباشر )مثل األسعار( مباشر 

مدخالت ال يمكن التي ال يمكن مالحظتها ) للموجودات أو المطلوبات المبنية على معلومات السوق الثالث: المدخالت  ىالمستو -

 مالحظتها(. 
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الشــركة أو يكون لها  تتعرضتتحقق الســيطرة عندما   ،لهاالقوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشــركة والشــركات التابعة تتضــمن هذه 

ــتثمر فيهاالحق في العوائد  ــركات المس ــاركة مع الش ــلطتها على  المختلفة من المش وتكون قادرة على التأثير في هذه العوائد من خالل س

 شركة جميع ما يلي فقط:ال لدى كانعلى الشركات المستثمر فيها تحديداً اذا الشركة الشركات المستثمر فيها، تسيطر 

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

 و  ;المستثمر فيها الشركةمن المشاركة مع  مختلفةالعوائد ال أو الحقوق فيالتعرض  -

 سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.   ممارسةالقدرة على  -

اغلبية حقوق  للشركة  يكون  ال  نتج عن أغلبية حقوق التصويت. وتأييداً لهذا االفتراض، عندما  السيطرة ت افتراض بأن  يوجد  بشكل عام،  

ما إذا كانت لتقييم  الحقائق والظروف    عتبارتأخذ بعين االالشركة  شركة المستثمر فيها، فإن  للحقوق مماثلة  يكون للشركة  أو  التصويت  

 لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك: 
 

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

 . ذات الصلة األنشطة توجيهالقدرة على الشركة القابضة التي تمنح  خرىاألتعاقدية الترتيبات الالحقوق الناتجة عن  -

 حقوق التصويت الخاصة بالشركة وأية حقوق تصويت محتملة.  -

إذا أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر    ،تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها  إعادةب   الشركةتقوم  

ويتم التوقف عن ذلك عند  التابعة ابتداًء من تاريخ السيطرة على الشركة التابعة  أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يتم توحيد الشركة  

 لتابعة.افقدان السيطرة على الشركة 
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سيطرة من تاريخ  ابتداًء  في القوائم المالية الموحدة  المصروفات للشركات التابعة  ويرادات  اإلو  مطلوباتالات ودموجواليتم االعتراف ب 

 فقدان هذه السيطرة. حتى والشركة القابضة على الشركة التابعة 

 

 ،وإلى حقوق الملكية غير المسيطرةالقابضة  وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى المساهمين في الشركة  المكاسب أو الخسائر  عود  ت 

 وإن أدى ذلك الى عجز حقوق الملكية غير المسيطرة. حتى 

 

تسوية  يتم    لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع الشركة القابضة،األمر  لزم  إذا  التابعة  على القوائم المالية للشركات  تعديالت  يتم إجراء  

عند  الداخلية للمجموعة  والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت  اإليرادات والمصروفات  وحقوق الملكية والموجودات والمطلوبات  كافة  

 توحيد القوائم المالية. 

 

للتغيرات في حصص ملكية الشركة القابضة للشركات التابعة والتي ال ينتج عنها خسارة سيطرة الشركة القابضة   المحاسبيه المعالجة تتم 

 كمعامالت حقوق ملكية.  

 

ذلك الشهرة( والمطلوبات ذات الصلة  الموجودات )بما في  ب السيطرة على الشركة التابعة سيتم الغاء االعتراف  المجموعة  في حال فقدت 

أي مكاسب أو خسائر تم االعتراف بها في قائمة الربح أو   و  حقوق الملكية غير المسيطرة وبنود حقوق الملكية األخرى ذات الصلة  و

 أي استثمار مقاس بالقيمة العادلة تم االعتراف به. والخسارة والدخل الشامل اآلخر 

 

 الشركة الزميلة في   االستثمار 2- 5

على المشاركة في السياسات المالية    المجموعةهو قدرة  الجوهري  عليها. التأثير    جوهريتأثير  للمجموعة  هي التي يكون  الشركة الزميلة  

تتم المحاسبة عن    ،ولكن هذا التأثير ال يصل لحد السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات  ،والتشغيلية للشركة المستثمر فيها

المستثمر فيها شركة  الشركة  من التاريخ الذي تصبح فيه  ابتداًء  "طريقة حقوق الملكية"  استخدامب الشركة الزميلة  في   المجموعةاستثمار  

زيادة    يتم االعتراف بأيالزميلة  الشركة  في    االستثمارعلى    االستحواذوعند  الزميلة.  كة  الشرعلى    المجموعة  انتهاء تأثيروحتى  زميلة  

لشركة المستثمر فيها وتدرج في القيمة الدفترية  الخاصة با  القابلة للتحديدفي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات    االستثمارفي تكلفة  

لشركة الزميلة  الخاصة باالقابلة للتحديد  للموجودات والمطلوبات  من صافي القيمة العادلة    المجموعةتسجل أية زيادة في حصة  لالستثمار،  

  .للفترة التي تم فيها الزيادة الموحدة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرمباشرةً بعد إعادة التقييم الشركة الزميلة في 

األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت مع الشركة  ب   يتم االعترافمع شركة زميلة للمجموعة،  احدى شركات المجموعة  عندما تتعامل  

 بالمجموعة فقط. في حدود حصص الشركة الزميلة غير المرتبطة القوائم المالية الموحدة للمجموعة  في الزميلة 

 متداولة وغير متداولة إلى الموجودات والمطلوبات بنود  تصنيف 3- 5

 إلى متداولة وغير متداولة.  مصنفةقائمة المركز المالي الموحدة المجموعة الموجودات والمطلوبات الخاصة بها في  عرض ت 

 عندما:  لةمتداوالموجودات كون ت  

 .التشغيليةيتم االحتفاظ بها بشكل أساسي لألغراض  -

 .فترة التقريرعشر شهراً بعد  يخالل إثن يكون من المتوقع الحصول على الموجودات  -

 يتحقق او يعتزم بيعها او استخدامها خالل الدورة التشغيلية العادية. يكون من المتوقع -

من تاريخ  او استخدامه في تسوية التزام لمدة اثني عشر شهراً على  األقل  باستثناء ما تم تقييد صرفه  نقد وما في حكمه  تدرج ضمن ال -

 .التقرير
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 )تتمة(   بنود الموجودات والمطلوبات إلى متداولة وغير متداولة تصنيف 3- 5

 غير متداولة.  موجودات األخرى على أنها  الموجوداتجميع  تصنف

 متداولة عندما:  المطلوباتتكون 

 .التشغيليةاالحتفاظ بها بشكل أساسي لألغراض يتم  -

 عادية.  ال يةتشغيلالدورة الخالل  تهاتسوي  يكون من المتوقع -

 .بعد فترة التقرير يتم تسويتها خالل اثني عشر شهراً  -

 تاريخ التقرير. عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات لمدة اثني عشر شهراً على األقل بعد -

 تصنف جميع المطلوبات األخرى على أنها مطلوبات غير متداولة. 

  غير الملموسة الموجودات 4- 5

  والقياس عترافاال1- 4- 5

مجمع اإلطفاء والخسائر ناقصاً  المملوكة من قبل المجموعة لها عمر انتاجي محدد وتقاس بالتكلفة التاريخية  غير الملموسة  الموجودات  

   المتراكمة لالنخفاض في القيمة إن وجدت.

  النفقات الالحقة 2- 4- 5

يتم في حال أدت الى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية للموجودات المحددة ذو الصلة فقط،    إن وجدت()الالحقة  رسملة النفقات    يتم

 . عند تكبدها قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدةالنفقات في   االعتراف بباقي

 اإلطفاء  3- 4- 5

قائمة الربح أو  باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر، يتم اثبات مصروف اإلطفاء في    اإلطفاء  احتسابيتم  

 . الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

 ير الملموسة كما يلي: غ العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات 

 سنوات  5 برامج الحاسب اآللي 

  .ناسب ذلك إذاتعديلها  ويتم تقريرتاريخ الي والقيم المتبقية في نتاجوالعمر اإل طفاء مراجعة طريقة اال يتم

 معدات الالت واآل وعقارات  ال 5- 5

  والقياس  االعتراف 1- 5- 5

 يتم قياس العقارات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً مجمع االهالك ومجمع خسائر االنخفاض في القيمة. 

األصل،األصل  تكلفة    تشمل باالستحواذ على  مباشر  بشكل  المتعلقة  التنفيذ  و  النفقات  قيد  الرأسمالية  األعمال  تكلفة  المواد تكلفة  تشمل 

تفكيك األصل وإزالة  جهيز األصل الستخدامه بالشكل المطلوب، كما تشمل تكلفة  ت والعمالة المباشرة وأي تكلفة متعلقة بشكل مباشر في  

 فيه األصل وتكاليف التمويل المتعلقة بشكل مباشر باألصل.  عناصره وتجهيز الموقع الذي يقع

يد تعتبر قطع الغيار بما يشمل المعدات االحتياطية كبند من العقارات واآلالت والمعدات عندما تتوقع المجموعة أن يتم استخدامها لفترة تز

 عن سنة، كما يشمل ذلك معدات الصيانة المخصصة آلالت ومعدات معينة.

في حال ما اذا كان ألجزاء هامة من بند العقارات واآلالت  ،  وظائف المعدات ذات الصلةمن    ءاً جز  تعدالتي  البرامج المشتراة وتتم رسملة  

 والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة سيتم احتسابها كبنود منفصله عن العقارات واآلالت والمعدات. 
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 . قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدةبمكاسب أو خسائر استبعاد العقارات واآلالت والمعدات في  عترافيتم اال 

  الالحقة النفقات 2- 5- 5

 :كان القيمة الدفترية إذاب نفقات الحقة أخرى   يةاآلالت والمعدات وأو العقاراتمن تكلفة استبدال جزء االعتراف ب يتم 

 ;للمجموعةمنافع اقتصادية مستقبلية تولد النفقات أو الجزء من المحتمل أن  (أ

 من الممكن قياس تكلفتها بشكل موثوق.  ( ب

قائمة الربح يتم االعتراف بتكلفة الصيانة اليومية للعقارات واآلالت والمعدات في  ،  بالقيمة الدفترية للجزء المستبدليتم الغاء االعتراف  

 . أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

  ستهالكاال 3- 5- 5

 ي نتاجاإل  ابعد انتهاء عمره  صول ألل  المقدرهالقيمة المتبقية  بناًء على تكلفة العقارات واآلالت والمعدات ناقصاً    ستهالكالا  احتسابيتم  

اإل  استخدامب  العمر  الثابت على مدار  القسط  أو بمصروف االستهالك في  يتم االعتراف  بشكل عام    المقدر،ي  نتاجطريقة  الربح  قائمة 

 ، ال يتم استهالك األراضي. الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

 هي كما يلي: للسنة الحالية وسنة المقارنة األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات واآلالت والمعدات 

 عدد السنوات  البند 

 33.33 – 10 مباني 

 20 ، معدات آالت

 6.66 – 4 سيارات 

 10 – 6.66 أثاث ومفروشات 

 أقل يهما أ، اإليجارأو مدة  4 المباني المستأجرةتحسينات على 

 10 – 5 الغيار قطع 

الخردة( واألعمار اإل )قيمة  المتبقية  القيم  االنتاجتتم مراجعة  المتبقية وطرق  تاريخ  ستهالكية  المالي  إ  في  التقرير  ويتم  الموحد  صدار 

 . ان دعت الحاجة التعديل عليها

  ماليةالغير  الموجوداتقيمة  انخفاض 6- 5

يتم ات مؤشرالتلك د وفي حال وجانخفاض في موجوداتها باستثناء المخزون، ات مؤشرسنويا بتقييم ما إذا كان هناك أي  المجموعة تقوم 

، اذا كان من الصعب تقدير القيمة القابلة لالسترداد ستقوم المجموعة بتقدير  مقارنتها مع القيمة الدفتريةل  ستردادالقابلة لال  تقدير القيمة

وتولد التدفقات النقدية الداخلة للمجموعة من االستخدام   لتوليد النقد، والتي تم تخصيص األصل لها ةالقابلة لالسترداد ألصغر وحد القيمة 

 المستمر وتكون مستلقة الى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للمجموعة من الموجودات أو وحدات توليد النقد األخرى. 

القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع أيهما اكبر، أو  التي تستخدم حالياً  الموجودات أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة    ستردادالقيمة القابلة ال 

المقدرة الى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة    ةالنقدية المستقبلي   تالتي تستخدم حالياً يتم خصم التدفقا   القيمةعند تقدير  

تم تقدير القيمة القابلة السترداد الموجودات  إذا  ،  تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالموجوداتوالذي يعكس  

 . الموحدة الربح أو الخسارةقائمة )أو الوحدة المولدة للنقد( بأقل من قيمتها الدفترية يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة مباشرةً في  

يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في السنوات السابقة في تاريخ التقرير للتحقق من وجود مؤشرات على انخفاض الخسائر  

 كما يتم عكس    ،عكس خسائر انخفاض القيمة عند تغير التقديرات المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداديتم  أو انها لم تعد موجودة،  
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ق خسائر انخفاض القيمة بالحدود التي ال تتجاوز فيها القيمة الدفترية للموجودات قيمتها الدفترية التي كان من الممكن تحديدها في الساب 

 االعتراف بخسارة انخفاض القيمة.ناقصاً االستهالك أو اإلطفاء في حال عدم 

 

 المالية   دواتاأل  7- 5

 المالية     دواتلأل األوليالقياس  1- 7- 5

باستثناء الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من   تكاليف المعاملةمضافاً اليها  المالية بالقيمة العادلة دوات ألل األولييتم القياس 

 خالل الربح أو الخسارة. 

 التصنيف  2- 7- 5

في  ف  اطراحد اال  المجموعةالذي تم به القياس األولي، أي عندما تصبح  ،  األولياالعتراف  وقت  الموجودات المالية في  يتم تصنيف  

 الحقاً.  قد يتم إعادة تصنيف الموجودات ،شروط معينةاالحكام التعاقدية لألداة، في حال توافر 

التي يتم قياسها  مالية  موجودات البالتكلفة المطفأة أو الالتي يتم قياسها  مالية  الموجودات  الإما    ،المالية ضمن فئتينالموجودات  يتم تصنيف   

 .بالقيمة العادلة

 المالية   للموجودات القياس الالحق  3- 7- 5

 : على بناءً المالية  الموجوداتيتم تصنيف 

 مالية. ال الموجودات دارةإل المجموعةالمعتمد من قبل  نموذج األعمال -1

 . للموجودات الماليةالتعاقدية  اختبار خصائص التدفقات النقدية -2

 : عندماالمطفأة  الملكية بالتكلفةحقوق   أدواتات في االستثمار باستثناءالمالية الموجودات يتم قياس 

 ;لغرض الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية ضمن نموذج أعمال الموجودات يحتفظ بهذه  -1

 على أصل المبلغ المستحق. ئد ابما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المدفوعات التي تتكون من المبلغ األساسي والع -2

 التكلفة المطفأة للموجودات المالية. يتم استخدام طريقة معدل العائد الفعلي لحساب 

في    القيمةاالعتراف بفرق  يتم    ،قائمة المركز المالي الموحدةفي  تدرج  القيمة العادلة وب حقوق الملكية    أدواتات في  االستثماريتم قياس  

تصنيفها بالقيمة   المجموعةقررت التي و المملوكة حقوق الملكية أدوات باستثناء ،قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 المالية   للمطلوباتالقياس الالحق  4- 7- 5

األخرى بالتكلفة تقاس المطلوبات المالية  األرباح والخسائر ومن خالل  المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة  المطلوبات  يتم قياس  

 . المطفأة

 المالية الغاء االعتراف بالموجودات  5- 7- 5

أصل معين إللغاء االعتراف، يتم تقييم ما اذا كان قد تم تحويل األصل، وفي حال حدوث ذلك يتم تقييم ما اذا كان تحويل  بمجرد تحديد  

 لغاء االعتراف. إبشكل الحق  يستوفياألصل 

  وق الحق بالحفاظ على    المجموعةو إذا قامت  أ  التدفقات النقدية،  ستالمالحقوق التعاقدية ال بتحويل  إما    المجموعةاألصل اذا قامت  يتم تحويل  

  ها ستتحمل التزاماً تعاقدياً بتحويل التدفقات النقدية الى طرف ثالث.ولكن األصل  من الستالم التدفقات النقدية  ةالتعاقدي 
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 )تتمة(   الماليةبالموجودات  الغاء االعتراف 5- 7- 5

في حال تم   ، ستحدد ما اذا كان قد تم تحويل مخاطر ومزايا ملكية األصل الجوهرية،قد تم تحويلهاألصل  أن    المجموعةأن تقرر    بمجرد

باألصل، اما في حال تم االحتفاظ بالمخاطر والمزايا الجوهرية فلن يتم الغاء تحويل المخاطر والمزايا الجوهرية سيتم الغاء االعتراف  

   االعتراف باألصل.

بالمخاطر والمزايا الجوهرية لألصل أو لم يتم نقلها، ستقيم المجموعة ما اذا كانت قد تخلت عن سيطرة األصل،  إذا لم تحتفظ المجموعة 

على  ي حال احتفظت المجموعة بالسيطرة على األصل فسيستمر االعتراف باألصل  وفي حال حدوث ذلك سيتم الغاء االعتراف به، وف

 المدى الزمني الذي ستستمر فيه المجموعة بالمشاركة في األصل. 

ً   سواءً باألصل المالي    عترافاال  إلغاءعند   ً   جزئيا ( عترافاال  إلغاءبتاريخ  يتم قياسها  الفرق بين القيمة الدفترية )ب   عترافاال  يتم  ،أو كليا

قائمة الربح أو الخسارة    في  يدة المفترضة( دالتي تم الحصول عليها ناقصاً المطلوبات الجديدة  جيشمل ذلك الموجودات الوالمقابل المستلم )

 . والدخل الشامل اآلخر الموحدة

   المالية بالمطلوبات  االعتراف إلغاء 6- 7- 5

المالي   ةالمالي المطلوبات    استبعاديتم   المركز  قائمة  يتم    الموحدة  من  فقطعندما  يتمأي عند  ، اطفائها  أجل    ما  انتهاء  أو  الغاء  أو  تسوية 

 . في العقد ةالمحددالمطلوبات 

بما في    ةالمدفوع القيمة  أو المحولة إلى طرف آخر و  المطفأة (  هاالمالية )أو جزء من للمطلوبات  الفرق بين القيمة الدفترية  يتم االعتراف ب 

 . قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  مطلوبات مفترضة فيأو أية   مالية محولة غير موجودات ذلك أية 

   التصنيف إعادة 7- 7- 5

)أذ تطلب االمر( بين القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  المالية  الموجودات  تصنيف    عادي 

ثل هذا األمر لن يتم تطبيق نموذج التقييم مالخاص بالمجموعة ذلك فقط، وعند حدوث  نموذج األعمال  اآلخر والتكلفة المطفأة إذا تطلب  

 السابق. 

ة  إذا تم اعتبار إعادة التصنيف )إن وجدت( مناسبة، يتم التعديل بأثر مستقبلي من تاريخ إعادة التصنيف والذي تم تحديده كأول يوم من فتر

 فيها، ال تقوم المجموعة بتعديل أي أرباح أو خسائر أو فوائد معترف بها سابقاً.نموذج األعمال التقرير التي تم تغيير 

 ة انخفاض القيم 8- 7- 5

كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي  "الخسائر المتوقعة"  نموذج  يعتمد نموذج انخفاض القيمة المطبق من قبل المجموعة على  

 ( "األدوات المالية".  9رقم )

 بمبلغ يساوي:   مخصصات الخسائر المعنيةفي المتوقعة  االئتمانيةالخسائر يتم إدراج 

المتعلقة باألدوات  سداد  المن حاالت التأخر عن  ناتجة  ال  متوقعةال  ئتمانيةاالخسائر  ال)  اً شهر  اثني عشر  متوقعة لمدة الئتمانية  االخسائر  ال -

 أو ;(رخالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقري  هاحدوث والتي يمكن المالية 

الناتجة من جميع حاالت التأخر عن السداد  متوقعة  الئتمانية  االخسائر  ال)مدى عمر األداة المالية  متوقعة على  الئتمانية  االخسائر  ال -

   على مدى عمر األداة المالية(.

بشكل جوهري   نإذا زادت مخاطر االئتمامخصص خسائر االنخفاض للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية تقييم يتم 

التي ال تتضمن عناصر تجارية المدينة ال الذممبما في ذلك الموجودات التعاقدية وخاطر عند االعتراف األولي، المتلك لألداة المالية عن 

 . تمويل جوهرية
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 المتوقعة لمدة اثني عشر شهر.  ةالمتوقعة لألدوات المالية األخرى بقيمة الخسائر االئتماني  ةيتم قياس الخسائر االئتماني 

الخسائر    المجموعةتستخدم   تقدير  يتم  مدى  على  المتوقعة    االئتمانيةوسائل عملية عند  فإنه  لذلك  ونتيجة  المالية،  األداة    احتساب عمر 

المدينة التجارية باستخدام تقييم قابلية استرداد إجمالي القيمة الدفترية    للذممعمر األداة المالية بالنسبة  مدى  على  المتوقعة    االئتمانيةالخسائر  

   لكل عميل.

 المالية   دواتاأل  (مقاصة تسوية ) 9- 7- 5

للمجموعة حق ملزم    عندما يكون  ة الموحد  قائمة المركز الماليإدراج صافي القيمة في    ويتمتسوية )مقاصة( الموجودات والمطلوبات  تم  ي 

لتسوية )مقاصة( القيم المعترف بها   المطلوبات في وقت  وتسوية  الموجودات  وتنوي إما تسويتها بصافي القيم أو تحقيق  فقط،  قضائياً 

 واحد. 

   المخزون 8- 5

يتم االعتراف بتكلفة المخزون الذي تم بيعه خالل السنة كمصروف   ،أقلصافي القيمة القابلة للتحقق ايهما   يتم قياس المخزون بالتكلفة أو

تتضمن التكلفة المصروفات    ،المتوسط المرجحعلى أساس  التكلفة  تحدد  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة،    "تكلفة اإليرادات ضمن بند "

الظروف  والتي تم تحملها لالستحواذ على المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى التي يتم تحملها لتجهيزها في الموقع 

األخرى بناًء الموجود فيه، في حالة المخزون المصنع واإلنتاج تحت التشغيل، تشمل التكاليف الحصة المناسبة من التكاليف الصناعية  

 . ةعلى الطاقة التشغيلية العادي 

  ناقصاً تكاليف إتمام البيع المقدرة.دورة األعمال العادية في المقدر صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع 

للتلف أو الضياع أو  قتصادية للمجموعة، قد يكون ذلك بسبب أنها تعرضت  االمنافع  على تقديم ال  ه قدرالعدم  عند  يتم شطب المخزون  

 لمخزون الذي تم شطبه على تكلفة اإليرادات.الدفترية لقيمة  ال، يتم تحميل  تقديم المنافع االقتصاديةالقدرة على  لعدم    السرقة أو أي سبب أخر

، يتم اجراء تقييم ألي  يتم قياس قطع الغيار بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما أقل، تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح

 انخفاض في القيمة الدفترية لقطع الغيار في كل تاريخ تقرير.

 نهاية الخدمة للموظفينمكافآت   9- 5

 المحددة خطط المساهمة  1- 9- 5

تعتبر مطلوبات المساهمات في خطط المساهمة كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات العالقة، يتم االعتراف بالمساهمات المدفوعة مقدماً  

 التي ستسترد أو تخفض في الدفعات المستقبلية المتاحة. كموجودات بالحدود 

 خطط المكافآت المحددة  2- 9- 5

بتقدير القيمة المستقبلية لمكافآت الموظفين التي حصلوا عليها  بخطط المكافآت المحددة  فيما يتعلق    المجموعةمطلوبات  صافي    احتسابيتم  

 .كتواريللتقييم اإلوفقاً الفترات السابقة في الفترة الحالية و

 . المتوقعةة االئتمان دكتواري مستقل باستخدام طريقة وحإيتم احتساب المكافآت المحددة بشكل سنوي من قبل خبير 

تشمل المكاسب والخسائر اإلكتوارية مباشرةً في الدخل الشامل    والتيالمكافآت المحددة  صافي مطلوبات  يتم االعتراف بقيمة إعادة قياس  

اآلخر، تحدد المجموعة صافي مصروف الفائدة على مطلوبات المكافآت المحددة للفترة عن طريق تطبيق معدل الخصم المستخدم في  

في الحسبان أي تغيرات في صافي التزام  مع األخذ  رة السنوية لقياس صافي التزام المكافآت لمحددة في بداية كل فترة سنوية،  بداية الفت 

المكافآت المحددة خالل الفترة نتيجة مدفوعات للمكافآت، يتم االعتراف بصافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطة  

 . قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالمكافآت المحددة في  
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   اةالزك  10- 5

وتدفع   الزكاة  ً تستحق  تصدرها    وفقا التي  الزكوية  والجماركهيئة  لألنظمة  والضريبة  السعودية  الزكاة  العربية  معالجة  ،  بالمملكة  يتم 

 .الربط الزكوي النهائيخالل السنة المالية التي يتم فيها إصدار النهائي )ان وجدت( التسويات الناتجة عن الربط الزكوي 

   اإليرادات 11- 5

أو الخدمات للعمالء بالقيمة التي تعكس المقابل المعتبر المتوقع    السلعاالعتراف بإيرادات عقود العمالء عندما يتم تحويل السيطرة على  يتم  

 ناقصاً المرتجعات والخصومات التجارية والخصومات على الكميات. من قبل المجموعة  مقابل تلك السلع أو الخدمات 

يتم    نلمقدرة لتقدير البضائع التي لطريقة القيمة ا المجموعةتستخدم    ،إعادة البضاعة خالل فترة محددةحق  يتم بيع البضاعة للعميل مع   

تعترف المجموعة بمطلوبات االسترجاع بدالً من اإليراد فيما يخص البضائع التي من المتوقع استرجاعها، كما يتم االعتراف    استرجاعها،

   بالنسبة لحق استرداد األصل من العميل.بحق استرجاع األصل )والتعديالت المتماثلة لتكلفة المبيعات( 

تقدم المجموعة خصم على الكميات لعمالء محددين بمجرد تجاوز كميات البضاعة المشتراة خالل الفترة المتعاقد عليها الكمية المحددة  

خدام في العقد لهذا الغرض، يتم االعتراف بإيرادات هذه المبيعات بناًء على األسعار المحددة في العقد ناقصاً خصم الكميات المقدر، يتم است 

عدم حدوث عكس    ةالتي تكون احتمالي ة المتراكمة لتقدير وتخصيص القيمة المقدرة لقيمة الخصم ويتم األعراف باإليراد في حدود  الخبر

بقيمة خصم الكميات المتوقع    ( خروناأل  والدائنون  تجاريةالدائنة  ال ذمم  البالمطلوبات المستردة )و يشمل ذلك  جوهري عالية، يتم االعتراف  

 للعمالء فيما يخص المبيعات التي تمت خالل السنة. المستحق 

 .يوم 120 تصل إلى ةائتماني بمدة المبيعات إما نقداً أو تتم  العناصر الجوهرية للتمويل حاضرة حيثعتبر ت ال 

 النقد وما في حكمه  12- 5

، كما تشمل السحب على المكشوف من حسابات األرباحنقد في الصندوق وودائع األرصدة لدى البنوك واليتكون النقد وما في حكمه من 

وفقاً   البنوك  المحتمل  حسابات بعض  للمجموعة ومن  النقد  إدارة  الى  إلستراتيجية  المكشوف  السحب على  تتحول ارصدة حسابات  أن 

   ارصدة ذو قيمة موجبة. 

 تكاليف االقتراض  13- 5

موجودات التي تحتاج فترة طويلة من الوقت لتصبح جاهزة لالستخدام ال  إنتاجأو إنشاء أو    االستحواذاالقتراض المتعلقة ب تتم رسملة تكاليف  

االقتراض كمصروفات في الفترة التي تحدث فيها،    تكاليفيتم تحميل باقي  كجزء من التكلفة المتعلقة بالموجودات،  البيع  التي اعدت له أو  

 من الفوائد والتكاليف األخرى المتعلقة باالقتراض التي تتحملها المجموعة.  تتكون تكاليف االقتراض

   المخصصات 14- 5

ويكون من المحتمل  لحدث في الماضي  ( نتيجة  حكميالتزام حالي )قانوني أو    أي  عندما يكون على المجموعةالمخصصات  االعتراف ب يتم  

 .بشكل موثوق االلتزامويمكن تقدير مبلغ  االلتزامأن يترتب عنه سداد 

بعد األخذ بعين  ، نهاية فترة التقريرفي إن المبلغ المعترف به كمخصص يتم احتسابه حسب أفضل التوقعات للمقابل المطلوب سداده كما 

 .زامت بااللاالعتبار المخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة 
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 بالعمالت األجنبية  المعامالتاألرصدة و 15- 5

يتم االعتماد على   ،لمجموعةل  الوظيفيةيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي، حيث يعتبر الريال السعودي العملة  

 أسعار صرف تاريخ المعاملة. 

التقرير،  يتم تحويل   تاريخ  الوظيفية بسعر صرف  العملة  بالعمالت األجنبية الى  النقدية  البنود غير    يتم الموجودات والمطلوبات  قياس 

العمالت األجنبية النقدية بالتكلفة التاريخية المحولة من العملة األجنبية بسعر صرف تاريخ المعاملة، بشكل عام يتم االعتراف بفروقات  

 . قائمة الربح أو الخسارة الموحدةفي 

   المصاريف  16- 5

تمثل المصروفات البيعية والتسويقية رواتب وأجور موظفي المبيعات والتوزيع والحمالت التسويقية والمصروفات المماثلة لذلك، يتم  

باإلنتاج   لها عالقة  ليس  والتي  األخرى  المصروفات  تخصيص  تصنيف  يتم  إدارية وعمومية،  المبيعات كمصروفات  المصروفات  أو 

 والمصروفات البيعية والتسويقية والمصروفات العمومية واإلدارية باستخدام أساس ثابت.  المشتركة بين تكلفة اإليرادات

 النظامي    يحتياط اال 17- 5

من صافي ربح السنة الى    ٪10وفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، يجب على المجموعة تحويل  

 االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. االحتياطي النظامي، إن هذا 

 السهم   ربحية 18- 5

بتقسيم الربح أو   يتم احتساب نصيب السهم األساسي من األرباح  تعرض المجموعة معلومات عن نصيب السهم األساسي في الربح، 

 لقائمة خالل السنة. الخسارة العائدة للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ا

 قياس القيمة العادلة   19- 5

القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع الموجودات أو دفعها لتحويل المطلوبات في معاملة منتظمة بين  القيمة العادلة هي  بشكل أساسي  

يحقق  والذي يمكن للمجموعة الوصول اليه والسوق  يتم قياسها اعتماداً على  في حال عدم وضوح تلك القيمة  األطراف في تاريخ القياس أو  

  للمطلوبات مخاطر عدم األداء لها.القيمة العادلة للمجموعة، تعكس أكبر فائدة 

 وغير المالية.  الماليةالمطلوبات و  تللموجوداقياس القيم العادلة للمجموعة  المحاسبية واإليضاحاتتتطلب مجموعة من السياسات 

ً ذلك  عندما يكون    األداةبهذه  خاص  نشط  السعر المدرج في سوق    استخدامب   مالية  ألداةبقياس القيمة العادلة    المجموعةتقوم   ، يعتبر متاحا

ً السوق   عندما تكون التعامالت للموجودات أو المطلوبات تتم بحجم وتكرار كافيين للتزويد بمعلومات التسعير على أساس مستمر.  نشطا

تقييم  حال  في   أساليب  المجموعة  تستخدم  القابلة عدم وجود سعر مدرج في سوق نشط،  بالتقييم  الخاصة  المدخالت  استخدام  تزيد من 

استخدام   من  وتقلل  تسعير القابلة  غير    المدخالتللمالحظة  في  األطراف  قبل  من  المعتبرة  العوامل  التقييم  أساليب  تشمل  للمالحظة، 

 المعامالت.

بسعر  الموجودات  تقوم بقياس    لمجموعةافإن    ،بالقيمة العادلة ولها سعر عرض وسعر طلبتقاس  موجودات ومطلوبات  في حال وجود  

 سعر الطلب. ب المطلوبات العرض وتقوم بقياس 
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة  19- 5

القيمة العادلة لالعتبار المقدم أو  االعتراف األولي هو سعر المعاملة، أي  ألداة المالية عند  العادلة لقيمة  الأفضل دليل على  عادةً ما يكون  

 المستلم.

سعر المعاملة وان دليل القيمة العادلة ليس السعر المدرج في  عن قد اختلف األولي  عترافاال عندأن القيمة العادلة  المجموعةإذا قررت 

يتم   التي  تقييم  اساليب  على  مبنياً  وليس  المماثلة  والمطلوبات  للموجودات  النشط  القابلة السوق  المدخالت غير  على  الحكم من خاللها 

ً بأنها غير جوهرية فيما يتعلق بالقياس، سيتم قياس األداة المالية  ةللمالحظ  مع تعديلها لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة  بالقيمة العادلة  أوليا

على اساس    خسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدةقائمة الربح أو الليتم االعتراف به في    لألداةعند االعتراف األولي وسعر المعاملة  

 مناسب خالل عمر األداة. 

 أسهم الخزينة  20- 5

 عرضها بالتكلفة ويتم    برنامج أسهم الموظفينبمطلوبات  أدوات حقوق الملكية التي يتم إعادة شراؤها )أسهم الخزينة( للوفاء  يتم االعتراف ب 

ال يتم االعتراف   ،بيع هذه األسهم  منالخسائر  أو  المكاسب  والتوزيعات وتكاليف للمعامالت    أليكخصم من حقوق الملكية ويتم تعديلها  

عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق    قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدةخسائر في  سب أو  ابأي مك

 القيمة المستلمة عند إعادة اإلصدار في األرباح المبقاه.و يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية  ،الخاصة بالمجموعةالملكية 

 التقارير القطاعية  21- 5

بما في ذلك    مصروفات ان القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة والذي يقوم بأنشطة أعمال قد يحقق منها إيرادات ويتحمل عنها  

ب   والمصروفاتاإليرادات   مع  الالمتعلقة  لل  مكوناتالتعامالت  التشغيل  ،  مجموعةاألخرى  لقطاعات  التشغيلية  النتائج  كافة  يتم مراجعة 

األعمال في المجموعة والذين يتخذون قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيعها على القطاعات   اتبواسطة رؤساء قطاعبصورة منتظمة  

األعمال في المجموعة على    ات المرفوعة لرؤساء قطاع  اتتشتمل نتائج القطاع،  وتقييم أداءها والتي تتوفر معلوماتها المالية المفصلة

 . وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول  اتبنود منسوبة مباشرة إلى القطاع

 التزامات عقود اإليجار و  حق استخدام األصول 22- 5

األراضي ومباني قامت المجموعة باالعتراف بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود إيجاراتها التشغيلية ألنواع متنوعة من العقود تشمل  

المستودعات وغيرها، يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة صاالت العرض و

الدخل الشامل اآلخر الموحدة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي الربح أو الخسارة و

لكل فترة، يتم استهالك حق استخدام األصل على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة عقد اإليجار، أيهما أقصر، على أساس االلتزام من 

 القسط الثابت. 

 على أساس القيمة الحالية. بشكل أولي  اإليجاروالمطلوبات الناشئة عن عقد يتم قياس الموجودات 

 :التيبالتكلفة التي تتضمن  األصوليتم قياس حق استخدام  -1

 لمطلوبات اإليجار، األوليمبلغ القياس  -

 مباشرة، و أولية أي تكاليف  -

 . الترميمتكاليف  -

ً  األصوللحق استخدام  الالحقيتم القياس   .المتراكم  االستهالك بالتكلفة ناقصا
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 )تتمة(  التزامات عقود اإليجارو  حق استخدام األصول 22- 5

 :التالية اإليجارصافي القيمة الحالية لمدفوعات   اإليجارتتضمن مطلوبات  -2

 جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار مدينة،الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في  -

 دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل،   -

 المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية،  -

 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار، و   -

 ات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار. دفعات الغرام  -

  الالزمة   األموالوالذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض    اإلضافي  اإلقراضباستخدام معدل    اإليجاريتم خصم مدفوعات عقد  

 .لة بشروط وأحكام مماثلةللحصول على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماث 

يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في  

  أو أقل، وتشمل  شهراً   اثني عشرقائمة الربح أو الخسارة الموحدة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها  

 الموجودات المنخفضة القيمة المتعلقة بقطع الغيار والمعدات والسيارات. 

 ( "عقود اإليجار" 16تنازالت اإليجارات المتعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

)التي تم إصدارها من قبل   ( "عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )التعديالت على  م  2020خالل سنة  طبقت المجموعة  

طبقت    م( للتأثير على المعالجة المحاسبية التي تخص التغيرات في مدفوعات اإليجار،2020في مايو  مجلس معايير المحاسبية الدولية  

تنازالت اإليجارات   التعديالت لجميع  المضافة ضمن  المحاسبية  العملية للمعالجة  الوسيلة  المذكالمجموعة  بالشروط  في  التي تفي  ورة 

 ، ولم يتم إعادة تصنيف ارقام المقارنة فيما يتعلق بهذا األمر.( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 

التنازال البالغ    تإن مدة استالم  التنازل عن مدفوعات اإليجار  تم إدراج  بند    905أقل من اثني عشر شهراً،  الف لاير سعودي ضمن 

التزامات عقود  ، لم تقم المجموعة بإلغاء االعتراف ألي من قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدةأخرى" في ايرادات "

 .خالل السنة حيث أن التنازالت لم تكم تعديالت على عقود اإليجار اإليجار
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 القطاعات التشغيلية    -6

األقسام  مجموعة  ، لدى الوالبورسلين وسخانات المياهالخزف  مختلفة من منتجات  ال  األنواعيتمثل نشاط المجموعة في تصنيع وتجارة  

يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية  ،  تقرير عنها ال  التي تم  وهي القطاعات    الموضحة ادناهاالستراتيجية  

 لكل قطاع بشكل شهري. 

 : قطاعيصف الملخص التالي عمليات كل 

 العمليات   القطاع 

 والبورسالن واألدوات الصحية   الخزفإنتاج وتوزيع بالط   واألدوات الصحية الخزف بالط 

 إنتاج وتوزيع سخانات المياه الكهربائية  سخانات المياه 

 لألدوات الصحية وشبكات الصرف الصحيالفخارية إنتاج وتوزيع األنابيب   الخزفية االنابيب 

هذه   تفي  م ل  (،فرع)  والمكتب الرئيسي ومناجم الصحراء  والتغليفالعمليات األخرى تصنيع الطوب األحمر وتوزيعه والبالستيك    تتضمن

  .م2020سنة و م2021 سنة التي يجب اإلبالغ عنها في اتكمي العمليات ال

 معلومات عن التقارير القطاعية 1 – 6

اإلدارة  وذلك العتقاد تم استخدام ربح/ )خسارة( القطاع قبل الزكاة لقياس األداء تم توضيح المعلومات الخاصة بالتقارير القطاعية ادناه، 

   .األخرى التي تعمل في نفس الصناعاتللمنشآت في تقييم نتائج القطاعات المعنية بالنسبة مالئمة أن هذه المعلومات هي األكثر 

 م 2021ديسمبر   31 

بالط واألدوات  ال 
  الصحية 

سخانات  
  المياه 

شركة الخزف  
 إجمالي   لألنابيب 

 1,534,770  29,113  360,907  1,144,750 إيرادات من عمالء خارج المجموعة

 29,513  -  -  29,513 إيرادات بين القطاعات  

 1,564,283  29,113  360,907  1,174,263 إيراد القطاع 

 258,563  (6,580)  53,779  211,364 )خسارة( القطاع قبل الزكاة  /ربح

 130,456  12,970  15,790  101,696 االهالكات واالطفاءات 

 2,863,869   247,440  276,367  2,340,062 القطاع    موجودات

 1,151,767    100,400  195,231  855,299 القطاع  مطلوبات
 

 م 2020ديسمبر  31 

بالط واألدوات  ال 
  الصحية 

سخانات  
  المياه 

شركة الخزف  
 إجمالي   لألنابيب 

 1,516,060  28,936  364,263  1,122,861 إيرادات من عمالء خارج المجموعة 

 19,739  -   -   19,739 إيرادات بين القطاعات  

 1,535,799  28,936  364,263  1,142,600 إيراد القطاع 

 102,211  (18,277)  30,663  89,825 القطاع قبل الزكاة  (خسارةربح/ )

 132,381  12,949  16,737  102,695 االهالكات واالطفاءات 

 2,758,708  250,868  282,357  2,225,483 القطاع   موجودات

 1,229,493  95,354  143,663  990,476 القطاع  مطلوبات

عند تقديم ،  االخرى  الشركة والدول تأسيس  دولة  غير المتداولة من خالل  الموجودات  المجموعة وإيرادات  المعلومات الجغرافية  تحلل  

،  للموجوداتالقطاع على الموقع الجغرافي    موجوداتوتعتمد    المعلومات الجغرافية، تعتمد إيرادات القطاع على الموقع الجغرافي للعمالء

 ٪(. 51: م2020ديسمبر  31)  م2021ديسمبر  31٪ من اإليرادات تقريباً كما في 43يمثل معامالت أكبر خمسة عمالء ما نسبته 

 

 



 شركة الخزف السعودية

 )شركة مساهمة سعودية(
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(      -6
 المناطق الجغرافية   ايرادات  2 – 6

 ديسمبر   31في   المنتهيةللسنة    

 م 2020  م 2021  

 1,414,612  1,418,684  السعودية المملكة العربية 

 59,904  73,113    دول مجلس التعاون الخليجي

 41,544  42,973  دول االخرى ال

  1,534,770  1,516,060 

 آالت ومعدات  و عقارات  3 – 6
 ديسمبر   31كما في  
 م 2020  م 2021 

 1,611,241  1,631,619 المملكة العربية السعودية 

 9,366  9,079 مجلس التعاون الخليجي دول 

 1,640,698  1,620,607 

 

 اإليرادات  -7

 تصنيف اإليرادات   1- 7

 : في خطوط اإلنتاج الرئيسية والمناطق الجغرافية التالية محدده عند نقطة زمنية السلع إيراداتها من نقل على المجموعة  تحصل

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

واألدوات    البالط 

  الصحية 

سخانات  

  المياه 

أنابيب  

  الخزف 

 

 إجمالي 

 1,564,283  29,113  360,907  1,174,263 إيرادات القطاع 

 (29,513)  -  -  (29,513) اإليرادات بين القطاعات 

 1,534,770  29,113  360,907  1,144,750 خارج المجموعة إيرادات من عمالء 

        األسواق الجغرافية األساسية  

 1,418,684  29,113  275,222  1,114,349 محلي 

 116,086    85,685  30,401 أجنبي 

 1,144,750  360,907  29,113  1,534,770 

        باإليرادات   االعترافتوقيت  

 1,534,770  29,113  360,907  1,144,750 في وقت محدد 

 

 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

واألدوات    البالط 

  الصحية 

سخانات  

  المياه 

أنابيب  

  الخزف 

 

 إجمالي 

 1,535,799  28,936  364,263  1,142,600 إيرادات القطاع 

 (19,739)  -  -  (19,739) اإليرادات بين القطاعات 

 1,516,060  28,936  364,263  1,122,861 المجموعة خارج إيرادات من عمالء 

        األسواق الجغرافية األساسية  

 1,414,612  28,936  278,844  1,106,832 محلي 

 101,448  -  85,419  16,029 أجنبي 

 1,122,861  364,263  28,936  1,516,060 

        باإليرادات   االعترافتوقيت  

 1,516,060  28,936  364,263  1,122,861 في وقت محدد 



 شركة الخزف السعودية

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة(   اإليرادات -7

 رصيد العقود   2- 7

بما يشمل مخصص حوافز    العقود المبرمة مع العمالءالتعاقدية من    المطلوباتوالتعاقدية    الموجوداتيوضح الجدول التالي معلومات حول  

 : العمالء مقابل الخصم على الكميات

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  2021م 

 288,978  258,636 وموجودات أخرى  ذمم مدينة تجاريةمدرجة ضمن الذمم مدينة تجارية 

    : ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرونالمدرجة ضمن  المطلوبات التعاقدية 

 22,433  1,408 دفعات مقدمة من عمالء  -

 52,309  69,027 مستردة   مطلوبات -

 74,742  70,435 المطلوبات التعاقدية  إجمالي

 

 المصروفات واإليرادات األخرى  -8

 األخرى يرادات اإل 1- 8

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في   

 م 2020  م 2021 

 8,201  12,525 خردة مبيعات

 5,450  4,794 دخل نقل 

 2,431  2,639 (8.1.1)إيضاح دخل من التأجير

 1,090  2,117 برامج دعم لتدريب الموظفين 

 366  1,037 مكاسب استبعاد عقارات وآالت ومعدات 

 -  1,901 من استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  توزيعات األرباحدخل 

  ( "عقود اإليجار"16تنازالت اإليجارات المتعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 ( 22- 5)إيضاح رقم 
1,319  905 

 1,085  1,329 أخرى 

 27,661  19,528 

 مؤقت. بشكل تم تأجيرها بجزء من مبنى ومستودع  تأجيرمن الدخل يتعلق ال  1-1-8

 اإليرادات تكلفة  2- 8

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في     

 م 2020  م 2021  إيضاح 

 642,687  524,466   مواد خام مستهلكه  

 218,720  210,850   رواتب واجور وما في حكمها

 103,600  103,652  11 عقارات وآالت ومعدات  استهالك

 97,625  100,022    تكاليف الطاقة 

 45,585  45,509   صيانة وإصالح  

 8,431  7,310   إيجار

 2,125  1,765  13 استهالك حق استخدام األصول 

 (1,432)  2,870  17 ، صافي المتقادممخزون المخصص 

 6,788  10,065   أخرى 

   1,006,509  1,124,129 

 

 

 



 شركة الخزف السعودية
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 )تتمة( المصروفات واإليرادات األخرى -8

 وتسويقية   بيعيه مصروفات 3- 8

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في     

 م 2020  م 2021  إيضاح 

 71,418  76,277   رواتب واجور وما في حكمها

 73,540  65,786   رسوم النقل والشحن  

 12,341  12,644  13 األصول استهالك حق استخدام 

 9,233  9,065  11 عقارات وآالت ومعدات  استهالك

 3,370  4,633   اتصاالت ورسوم  

 2,252  3,333   دعاية واعالن 

 2,390  3,171   صيانة واصالح 

 702  1,050   إيجارات 

 784  673   تأمين وسفر

 3,763  3,521   أخرى 

   180,153  179,793 

 

 دارية وعمومية  إ  مصروفات 4- 8

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في     

 
 إيضاح

 م 2020  م 2021 

 53,408  71,899   رواتب  وأجور وما في حكمها  

 2,259  3,535  11 أتعاب مهنية وقانونية 

 2,717  3,309   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةمخصص ل

 4,579  3,080   عقارات وآالت ومعدات  استهالك

 864  972   صيانة وإصالح  

 413  79   تأمين وسفر

 195  48  13 استهالك حق استخدام االصول 

 10,410  8,027   أخرى 

   90,949  75,153 
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 )تتمة( المصروفات واإليرادات األخرى -8

 تكاليف التمويل   5- 8

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في   

 م 2020  م 2021 

 36,387  17,981 مصروف الفائدة  –مالية بالتكلفة المطفأة  مطلوبات

 3,161  3,038 الفوائد على التزامات عقود اإليجار 

 39,548  21,019 خسارة صرف عمالت اجنبيةوبنكية المصاريف تكاليف التمويل باستثناء ال

 5,165  2,799 مصاريف بنكية وأخرى 

 23,818  44,713 

 

 

   الزكاة -9

 أساس مخصص الزكاة  1- 9

 . ("الهيئة") الزكاة والضريبة والجمارك  هيئة لوائح ألنظمة و  المجموعةتخضع 

 .  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في الخاص بالشركة والشركات التابعة لها مخصص الزكاة يتم تحميل 

 : مخصص الزكاة كما يلي  التغيرات في 2- 9

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في   

 م 2020  م 2021 

 17,923  28,001 الرصيد في بداية السنة 

 19,723  26,784 الحالية  السنة –الزكاة  مخصص 

 12,000  - سابقة السنوات ال

 26,784  31,723 

 (21,645)  ( 32,189) المدفوع خالل السنة 

 28,001  22,596 الرصيد في نهاية السنة  

 

 

 

 

 

 ديسمبر  31رصيد القروض كما في  إيضاح  نوع القرض 

مصروف الفائدة للسنة المنتهة في  

 ديسمبر   31
 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021  

 31,136 11,955 519,797 433,535 21-21,2-4 مرابحة 

التنمية  صندوق 

 الصناعية السعودي 
21-3 151,458 230,208 5,403 3,924 

 1,327 623 - 62,526 4-21 تورق 

  657,519 750,005 17,981 36,387 

      

الفوائد على التزامات 

 عقود اإليجار 
13   3,038 3,161 

 5,165 2,799    مصاريف بنكية وأخرى 

    23,818 44,713 
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 )تتمة(   الزكاة -9

   موقف الربط النهائي 3- 9

الخزف  ق لها ، وهي شركة  التابعة  السعودية  والشركات  الخزف  رزان  ا ، وشركة    ستثمارلال  الخزف، وشركة    لألنابيبدمت شركة 

 ، وبناًء على ذلك قامت بدفع الزكاة المستحقة.  م2020للتشغيل والصيانة ، إقراراتها الزكوية لجميع السنوات حتى عام 

م 2018" لجميع السنوات حتى عام  الهيئة"  الزكاة والضرييبة والجماركهيئة    معالسعودية    الخزفالربوط الزكوية لشركة    إقفالتم  

 على التوالي.  م 2012عام  الخزف لألنابيب حت وشركة السعودية  الخزفلشركة 

 مليون لاير سعودي.   12مقابل الدفعة النهائية البالغة    م2021خالل شهر يونيو    م2018إلى    م2008تم إغالق أوامر الربط للسنوات من  

. م2021في نوفمبر    الخزف السعوديمليون لاير سعودي من قبل شركة    1.98البالغ    م2020و    م2019تم استالم ربط الزكاة لعامي  

. وقد تم تقديم استئناف من قبل  م2022مليون لاير سعودي في يناير    1.98قيمة الربط الكامل البالغة    الخزف السعوديدفعت شركة  

 . إقفالهالشركة ضد المبلغ المقدر ولم يتم 

 

 السهم  ربحية -10

 ربحية السهم األساسية  10-1

سهم العادية القائمة  على المتوسط المرجح لعدد األالعاديين  إلى المساهمين  قسمة صافي الربح العائد  ربحية السهم األساسية ب   احتسابيتم  

 خالل السنة. 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 77,700  233,964 صافي الخسارة العائد على حملة األسهم العادية 

 79,500  79,751 )بآالف األسهم(  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة 

 0.97  2.93 ( السعودي ريالبال)السهم األساسية والمخفضة  ربحية

 عدد األسهم   10-1-1

 ( 5- 20 رقم أسهم الخزينة. )إيضاح لعكس أثرالمرجح لعدد األسهم يتم تعديل المتوسط 

 ربحية السهم المخفضة    10-2

المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية    ىلإعلى صافي الربح العائد  ربحية السهم العادي المخفضة بناًء    احتسابيتم  

المنتهية قائمة في اي وقت خالل السنة  محتملة  سهم مخفضة  ألم يكن هناك    ،القائمة بعد تعديل تأثير جميع االسهم العادية المخفضة المحتملة

  .م2020ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م2021ديسمبر  31في 



 شركة الخزف السعودية

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 ومعدات آالت  وعقارات   -11

 ان حركة العقارات واآلالت والمعدات كالتالي:  1- 11

 ســيارات  ثاث ومفروشات أ ومعدات   آالت مبانــي أراضي   
تحسينات على  

 عقارات مستأجرة 
  قيدأعمال رأسمالية 

 إجمالي  قطع غيار  التنفيذ 

          التكلفة

 4,061,970 23,990 65,979 27,979 102,887 88,824 2,490,356 994,343 267,954 م 2020يناير  1كما في 

 37,057 4,613 23,520 24 1,739 4,020 2,874 267 - اضافات  

 - - (23,584) 5,905 180 2,212 8,039 7,248 - المحول خالل السنة 

 (4,063) - - (29) (3,365) (365) (304) - - استبعادات

 4,094,964 28,603 65,573 33,879 101,441 94,691 2,500,965 1,001,858 267,954 م 2020ديسمبر   31كما في 

 135,919 12,311 48,015 55 5,521 3,332 5,478 2,496 58,709 ات  اضاف

 - - (14,888) 3,867 - 1,161 7,009 2,851 - السنة المحول خالل 

 ( 6,886) - - - ( 6,257) (629) - - - استبعادات 

 4,223,997 40,914 98,700 37,801 100,706 98,555 2,513,452 1,007,205 326,663 م 2021ديسمبر   31كما في 

          تهالك المتراكم االس
 2,360,954 20,421 - 22,040 99,331 72,021 1,564,838 582,303 - م 2020يناير  1كما في 

 117,412 2,748 - 3,411 2,110 5,622 71,488 32,033 - االستهالك 

 (4,010) - - (29) (3,347) (330) (304) - - استبعادات

 2,474,356 23,169 - 25,422 98,094 77,313 1,636,022 614,336 - م 2020ديسمبر   31كما في 

 115,797 2,763 - 2,392 1,154 4,981 72,043 32,464 - االستهالك 

 ( 6,854) - - - ( 6,225) (629) - - - استبعادات

 2,583,299 25,932 - 27,814 93,023 81,665 1,708,065 646,800 - م 2021ديسمبر   31كما في 

          الدفترية  القيمة صافي

 1,620,607 5,434 65,573 8,457 3,347 17,378 864,942 387,522 267,954 م 2020ديسمبر   31كما في 

 1,640,698 14,982 98,700 9,987 7,682 16,890 805,389 360,405 326,663 م 2021ديسمبر   31كما في 
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 آالت ومعدات )تتمة( وعقارات       -11

 : من مؤسسات مالية  قروضمقابل المرهونة كضمان  والمعدات التواآل العقارات  11-2

: م2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  1,166  المرهونة  عداتموال  التاآل و  للعقاراتالقيمة الدفترية  بلغت  ،  م2021ديسمبر    31في  

من صندوق التنمية الصناعية   قرضوالمعدات مرهونة كضمان مقابل    التاآلالعقارات ون هذه  أ( حيث  لاير سعودي  مليون  1,252

 . (3- 21)إيضاح   السعودي

   التنفيذ  قيدأعمال رأسمالية  11-3

التنفيذ في نهاية السنة بعض الموجودات التي تم الحصول عليها ولكنها غير جاهزة لالستخدام المقصود    قيد  الرأسماليةتتضمن االعمال  

تم رسملة  ي لم    منها،  ذات الصلة ويتم استهالكها بمجرد إتاحتها لالستخدام المقصودالموجودات  إلى فئات    الموجوداتهذه    تحويليتم    ،منها

 .م2020وسنة  م2021سنة أي تكلفة اقتراض خالل 

 كالتالي: الخاص بالعقارات واآلالت والمعدات تم توزيع استهالك السنة  

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   

 م 2020  م 2021 

 103,600  103,652 تكلفة اإليرادات 

 9,233  9,065 مصروفات بيعيه وتسويقية  

 4,579  3,080 مصروفات إدارية وعمومية 

 115,797  117,412 

 غير الملموسة     موجودات -12

   

   التكلفة
 23,620  م 2020ديسمبر  31كما في 

 23,620  م 2021ديسمبر  31كما في 

   يخصم: االطفاء المتراكم  

 23,110  م 2020يناير  1 في كما
 308    اإلطفاء المحمل على السنة 

 23,418  م 2020ديسمبر   31كما في 
  202  المحمل على السنة االطفاء 

 23,620  م 2021  ديسمبر 31كما في 

   القيمة الدفترية 

 202  م 2020 ديسمبر 31كما في 

 -  م 2021ديسمبر   31كما في 

 

الملموسة برامج الحاسب اآللي والتراخيص ذات العالقة التي تم شراؤها في تواريخ مختلفة، ويتم  تشمل   الموجودات غير 

 سنوات.  ةعلى مدى خمساطفائها 
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 عقود اإليجار  -13

سنوات، مع خيار تجديد عقد اإليجار    عشرة عقود اإليجار  مدة  تكون  غالباً ما    ،المستودعات والمرافق المتعلقة بالمصانعالمجموعة  تستأجر  

 . ذلك التاريخبعد 

 فيما يلي معلومات حول عقود اإليجار التي تكون المجموعة مستأجراً فيها.

 

 أراضي ومباني  -حق استخدام األصول  13-1

 .الموحدة األصول المتعلقة بالعقارات المؤجرة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي استخدام يتم عرض حق 

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في   

 م 2020  م 2021 

 63,994  75,496 الرصيد في بداية السنة 
 26,163  10,528 إضافات خالل السنة 

 (14,661)  (14,457) المحمل على االستهالك خالل السنة 
 71,567  75,496 

 كالتالي:  حق استخدام األصولالسنة الخاص بتم توزيع استهالك  13-2

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في     

 م 2020  م 2021  إيضاح  

 2,125  1,765  2- 8 تكلفة اإليرادات 
 12,341  12,644  3- 8  مصروفات بيعيه وتسويقية
 195  48  4- 8 مصروفات إدارية وعمومية 

   14,457  14,661 

 التزامات عقود اإليجار  13-3

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في     

 م 2020  م 2021  إيضاح  

 56,812  68,795   يناير  1الرصيد في  

 23,879  10,529   إلى التزامات عقود اإليجارإضافات 

 3,161  3,038  5- 8 مصروف الفائدة المحمل على السنة

 (15,057)  (16,244)   تكاليف تمويل مدفوعة
 68,795  66,118   ديسمبر   31الرصيد في 

 فيما يلي أعمار استحقاق االلتزامات بموجب عقود اإليجار: 

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في   

 م 2020  م 2021 

 11,540  13,902 خالل سنة 

 35,404  44,701 خمسة سنوات من سنة إلى 

 21,851  7,515 أكثر من خمسة سنوات 

 68,795  66,118 المجموع 

 و قائمة الدخل الشامل اآلخر   قائمة الربح أو الخسارةالمبالغ المعترف بها في  13-4

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في   

 م 2020  م 2021 

 3,161  3,038 التزامات عقود اإليجار الفوائد على 
 1,206  1,068 مصروفات متعلقة بعقود إيجار منخفضة القيمة 
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 )تتمة(   عقود اإليجار -13

   المبالغ المعترف بها في قائمة التدفقات النقدية  13-5

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في   

 م 2020  2021م 

 (15,057)  ( 16,244) مدفوعات اإليجار 

 استثمار في شركة زميلة  -14

مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة )شركة مساهمة مقفلة(  مال شركة توزيع الغاز الطبيعي    رأس  في   ٪15.87تملك المجموعة نسبة  

عن طريق  المستثمر فيها الكبير في الشركة الشركة ، يتم المحاسبة عن االستثمار بطريقة حقوق الملكية بناًء على تأثير العربية السعودية

الموردين اإلستراتيجيين للمجموعة  شركة توزيع الغاز الطبيعي أحد  تعتبر  ممثل المجموعة في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي،  

 الرياض.مدينة المدينة الصناعية الثانية ب  فيشراء الغاز وتوزيعه على المصانع  في يرئيسويتمثل نشاطها ال

 الملكية هي نفس نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها.   حقوق، نسبة  فقط  مال يتكون من أسهم عادية  لدى شركة توزيع الغاز الطبيعي رأس

على اإلدراج المباشر   م2020أغسطس    20خالل اجتماعها الذي عقد في    توزيع الغاز الطبيعيالعامة غير العادية لشركة    الجمعيةوافقت  

 .م2021مارس  31صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب اإلدراج في .  في السوق الموازية "نمو"

 في الشركة الزميلة  لالستثمارالقيمة الدفترية   في الحركة

 ديسمبر    31للسنة المنتهية في     

 م 2020  م 2021   

 9,001  8,963   الرصيد في بداية السنة 

 756  444   الشركة الزميلة الحصة من صافي ربح

 (794)  (397)   توزيعات أرباح مستلمة

   9,011  8,963 

 حقوق الملكية غير المسيطرة    -15

 .حقوق الملكية غيـر المسيطرة لشركة الخزف لألنابيبب متعلقة المعلومات الالجدول التالي يلخص 

 ديسمبر  31كما في   

 م 2020  م 2021  
 

 

   

 ٪ 33.91  ٪ 26,11  ( 1- 15)إيضاح  نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة 
     

 216,389  195,815  المتداولة الموجودات غير 

 34,710  51,625  الموجودات المتداولة 

 (21,171)  (2,151)  المطلوبات غير المتداولة 

 (100,314)  (98,249)  المطلوبات المتداولة 

 129,614  147,040  صافي الموجودات  

 43,892  40,383  صافي الموجودات العائدة لحقوق الملكية غير المسيطرة  
     

 28,936  29,113    اإليرادات

 (20,112)  (7,553)  الخسارة  

  الملكيةالمخصصة لحقوق  الخزف لألنابييب  خسارة السهم لشركة

   غير المسيطرة
 

(2,013) 
 (7,212) 

     
 (30,014)  29,269  األنشطة التشغيلية  المستخدمة فيالتدفقات النقدية 

 (351)  (2,173)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

 26,558  (23,957)  األنشطة التمويلية  المستخدمة فيالتدفقات النقدية 

 (3,807)  3,139  في النقد وما في حكمه  التغيرصافي 
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 )تتمة( الملكية غير المسيطرةحقوق  - 15

كما تم اإلفصاح عنه في إيضاح    ٪  73.89  إلىلألنابيب  زادت مساهمة المجموعة في شركة الخزف    ، م2021  أبريل  1تاريخ  اعتباراً من   

 (. 1رقم )

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات  -16

االعتراف االولي كأدوات حقوق ملكية يتم قياسها  المجموعة هذه االستثمارات عند    حددت (،  9تقرير المالي رقم )للوفقًا للمعيار الدولي  

لاير سعودي   241,847مكاسب غير محققة بقيمة االستثمار بالقيمة العادلة نتج عن تقييم  ،بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

والتي تم ادراجها  لاير سعودي(    794,000بقيمة  مكاسب  :  م2020ديسمبر    31)للسنة المنتهية في    م2021ديسمبر    31ة المنتهية في  ن للس

 . الدخل الشامل اآلخرفي قائمة 

 ةالقيمة العادل 16-1

 

 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021

 7,721  7,962   شركة عقارات الخليج 
 25  25   أخرى  

   7,987  7,746 

 األرباح المعترف به توزيعاتدخل  16-2

 . (الشيء:  م2020 ) م2021ديسمبر  31المنتهية في  السنة خاللاالستثمارات  لهذهتوزيعات أرباح  أيتم استالم ي  لم

 المخزون  -17

 ديسمبر  31 في كما 
 م 2020  م 2021 

 339,751  434,844  ( 1- 17)إيضاح  بضاعة تامة الصنع

 79,242  80,239  إنتاج تحت التشغيل 

 153,917  132,685  (1-17مواد خام ومستهلكات )إيضاح 

 30,841  38,704  بضاعة مشتراة بغرض البيع

 88,522  93,535  قطع غيار 

  780,007  692,273 

 (40,436)  (48,526) (  2- 17)إيضاح المتقادم ناقصاً: مخصص المخزون ا

 731,481  651,837 

 

 المخزون المشطوب   17-1

ديسمبر   31خالل السنة المنتهية في    شطبه   تم  الذي من قبل المجموعة بعد خصم المخزون  أو المشتراة  البضائع التامة الصنع    عرض 

)  8,97  والبالغ  م2021 الخام    6.1:  م2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي  المواد  مخزون  يتم عرض  كما  مليون لاير سعودي(. 

 (. مليون لاير سعودي : م2020ديسمبر  31)شيء  بال م2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في   شطبه تم الذيبالصافي من 

   المتقادمحركة مخصص المخزون   17-2

 ديسمبر  31 في كما 

 م 2020  م 2021 

 41,868  40,436 يناير 1الرصيد في 

 8,485  16,977 المكون خالل السنة 

 (9,917)  (8,887) مخصص خالل السنة ال المعكوس من

 40,436  48,526 ديسمبر   31الرصيد في 
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 وموجودات أخرىذمم مدينة تجارية   -18

 ديسمبر  31كما في  
 م 2020  م 2021 

 288,978  258,636 ذمم مدينة تجارية

 (33,713)  (26,957)  ( 2- 3- 26)إيضاح انخفاض الذمم المدينة التجارية مخصص 

 255,265  231,679   تجاريةالمدينة الذمم ال صافي

 71,913  61,800 ( 1- 18 )إيضاح  موجودات أخرى

 ( 2,010)  - ( 27 إيضاحتصنيفها إلى أصول تحت اإلنشاء )معاد 

 293,479  325,168 

 موجودات أخرى  18-1
 ديسمبر  31كما في  
 م 2020  م 2021 

 43,870  33,774 موردينللدفعات مقدمة 

 18,321  16,670 مدفوعة مقدماً   مصروفات

 1,060  2,219 موظفين دفعات مقدمة لل

 830  829 تأمينات مستردة

 7,832  8,308 أخرى 

 61,800  71,913 

الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المقدمة  تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة للمخاطر االئتمانية ومخاطر السوق وخسائر انخفاض  

 (. 3- 26والموجودات األخرى في إيضاح رقم )

 النقد وما في حكمه    -19

 ديسمبر   31كما في  

 م 2020  م 2021 

 68,359  109,116 نقد لدى البنوك

 330  530 لصندوقبانقد 

 109,646  68,689 

،    مليون لاير سعودي(  4,3م:  2020ديسمبر    31)  مليون لاير سعودي في حساب أرباح    60يشمل النقد لدى البنوك مبلغ  

 .التجاريةاحد البنوك  مع ربحاً بمعدالت متفاوتةوالتي تحقق 

 رأس المال واالحتياطيات  -20

 س المال  أر  20-1

 ديسمبر   31كما في  
 م 2020  م 2021 

 60,000  80.000 )بآالف األسهم(  لاير سعودي 10القيمة االسمية  -أسهم عادية مصرح بها 

 60,000  80,000 )بآالف األسهم(  األسهم العادية المدفوعة بالكامل عدد 

 600,000  800,000 )باآلف الريال السعودي( قيمة االسهم العادية المصدرة  

 2021مارس  30  -إصدار أسهم منحة 

تخصيص سهم واحد لكل ثالثة  مليون لاير سعودي عن طريق    200مليون سهم منحة بقيمة    20وافق مساهمو المجموعة على إصدار  
 . م2021مارس  30أسهم مملوكة للمساهمين الحاليين للشركة األم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 

 .م2021مارس  30مليون لاير سعودي اعتباًرا من  800مليون لاير سعودي إلى  600زاد رأس المال من  

 

 

 

 



 شركة الخزف السعودية

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2021ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

39 

 

 )تتمة( واالحتياطياترأس المال   -20

 ها والغرض مناالحتياطيات طبيعة  20-2

 االحتياطي النظامي   20-2-1

من صافي ربح السنة الى   ٪10وفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، يجب على المجموعة تحويل  

قررت المجموعة إيقاف التحويل الى االحتياطي النظامي حيث تجاوزت قيمته  ٪ من رأس المال،  30االحتياطي النظامي حتى تبلغ قيمه 

 ٪ من رأس المال، إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. 30

 

٪ من  10٪ من رأس المال نتيجة إصدار أسهم منحة. ستقوم الشركة بتحويل  30خالل العام ، وصلت االحتياطيات القانونية إلى أقل من  

 ي الربح بعد الحصول على جميع الموافقات ذات الصلة كما هو مطلوب بموجب قوانين الشركة ونظامها األساسي. صاف

 

 احتياطي القيمة العادلة  20-2-2

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  لالعادلة  االنخفاض في القيمة يشملبما يتكون احتياطي القيمة العادلة من صافي التغير المتراكم 

قائمة المركز   حقوق الملكية في بشكل مباشر ضمنبها، وتم ادراج احتياطي القيمة العادلة  حتى يتم إلغاء االعترافالدخل الشامل اآلخر 

يتم تحويل القيمة الخاصة بها إلى   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالعند إلغاء االعتراف ب   .لمالي الموحدةا

 .رباح مبقاهاأل

 توزيعات األرباح لكل سهم  20-3

 .م2020ديسمبر  31المنتهية في السنة خالل لم يتم توزيع أرباح 

 2021توزيعات أرباح مدفوعة في عام  

، قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف    م2021يوليو    26خالل اجتماع عقد في  

لكل سهم لاير سعودي    0.75,    م2021أغسطس    15مليون لاير سعودي في    59. وتم دفع توزيعات أرباح قدرها  2021ماألول من عام  

 . م2021أغسطس  13اعتباًرا من  المعلقةلألسهم 

 اآلخر المتراكم في االحتياطيات الدخل الشامل  20-4

  احتياطي 
  القيمة العادلة 

األرباح  
  المبقاه 

إجمالي الدخل الشامل  
 اآلخر 

      

 6,071  2,550  3,521 م 2021يناير  1الرصيد في 

 892  892  - ( 22)إيضاح إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

مالية بالقيمة العادلة من خالل   لموجوداتصافي تغير القيمة العادلة 

 241  -  241 ( 16)إيضاح الدخل الشامل اآلخر 

 3,762  3,440  7,204 

 أسهم الخزينة  20-5

سهم من أسهم الخزينة في الفترة ما بين يونيو    ألف  500تم شراء  ،  يتم االحتفاظ بأسهم الخزينة بموجب برنامج أسهم الموظفين بالشركة

 .م2019فبراير  13وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقد في م 2019م وسبتمبر 2019

مليون لاير سعودي من الموظفين وتم تحويل العدد النسبي لألسهم. لم يتم االعتراف بأرباح    7.1، تم استالم    م2021ديسمبر    31كما في   

تكلفة األسهم المحولة ، ومن المتوقع أن يكتمل برنامج األسهم خالل عام  أو خسائر في هذه المعاملة وكان المقابل المستلم هو متوسط  

 نونية وموافقة مجلس اإلدارة. بشرط استكمال اإلجراءات القا 2023
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 القروض    -21

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

    

 434,752  506,061  ( 2- 21)إيضاح قروض من بنوك محلية  

 230,208   151,458 ( 3- 21صندوق التنمية الصناعية السعودي )إيضاح 

 664,960  657,519 إجمالي القروض  

    من  ناقصاً : الجزء المتداول

 108,031  122,233 قروض من بنوك محلية  ال

 93,140  112,608  صندوق التنمية الصناعية السعودي  

 201,171  234,841 إجمالي الجزء المتداول  

 463,789  422,678 إجمالي الجزء غير المتداول  

 

 القروض خالل السنة: حركة 

 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 880,946  664,960 يناير 1الرصيد في 

 -   525,551 المقبوضات خالل العام 

 (215,986)  (533,062) المسدد خالل السنة 

 -   70 تحويل من مصاريف بنكية 

 664,960  657,519 ديسمبر   31الرصيد في 

 

 القروض   شروط 21-1

تحتوي اتفاقيات تسهيالت القروض هذه على بعض التعهدات التي تتطلب ، من بين أمور أخرى ، من المجموعة االحتفاظ بنسب مالية  

)شركة تابعة( ملتزمة بالعهد بموجب اتفاقيات تمويل قليلة ، وبالتالي   لألنابيب  الخزف  ة، لم تكن شرك  م2021ديسمبر    31معينة. كما في  

 . يف الجزء غير المتداول من هذه القروض ضمن المطلوبات المتداولةتم إعادة تصن 

   (.3- 26األجنبية ومخاطر السيولة في اإليضاح رقم ) العمالتالفائدة ومخاطر  أسعاراإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر م ت 

 القروض من البنوك المحلية  21-2

مليون   435:  م2020مليون لاير سعودي )  506  من البنوك المحلية بقيمةطويلة األجل    قوتور   مرابحةحصلت المجموعة على تسهيالت  

 التسهيالتتم تحديد رسوم    ،سندات ألمر لصالح البنوك عن طريق  التسهيالت  هذه  تم ضمان    ها،توسعة مصانعتمويل  ( لغرض  سعودي   لاير

 . م2026يوليو  31في والتي ستنتهي  (سنويةأو ربع نصف )سداد على أقساط الويتم والتورق  اتفاقية المرابحة بناًء على 

 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي   21-3

 بواألنابي والبورسلين    الخزف حصلت المجموعة على قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل توسعات مصانع بالط  

تبلغ القيمة الدفترية   ،المصانعموجودات  سخانات المياه الكهربائية ومصنع الطوب األحمر، تم رهن جميع  وواألدوات الصحية  الخزفية  

 . مليون لاير سعودي( 1,252: م2020مليون لاير سعودي ) 1,165 الموجوداتلهذه 

، وتنتهي (م2012مارس  8الموافق  ) ـه1433ربيع الثاني  15تبدأ في   ةغير متساوي تستحق دفعات القروض على دفعات نصف سنوية 

 .(م2024ابريل  24الموافق )هـ 1445شوال  15في 

:  م2020ديسمبر    31في  كما  )الشيء    م2021ديسمبر    31في  كما    صندوق التنمية الصناعية السعودي الخاصة ب التسهيالت    كان مبلغ

   (.الشيء
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 )تتمة( القروض  -21

 قروض قصيرة االجل  21-4

قروض مرابحة اسالمية وتورق  ، وتتمثل في  مليون لاير سعودي  85:  م2020)بالكامل خالل عام    القروض قصيرة االجل    تم سداد

ممنوحة للمجموعة من قبل بنوك تجارية محلية والتي تستحق خالل سنة أو أقل، غالباً ما تكون هذه القروض ذات طبيعة متجددة ويتم 

 أسعار السوق، هذه القروض مضمونة لصالح البنوك من خالل سندات ألمر بقيمة القروض. تحديد رسوم القروض بناًء على 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  -22

 . كتواريلتقييم اإلبخطة مكافآت نهاية الخمة للموظفين المحددة وفقاً تقوم المجموعة  22-1

 

كل سنة من السنوات الخمس األولى وراتب شهر واحد عن كل سنة  عند انتهاء مدة الخدمة راتب نصف شهر عن  تمنح الخطة للموظف  

 يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب حصل عليه الموظف.  ،من السنوات التالية

   للموظفينالحركة على مخصص مكافآت نهاية الخدمة   22-2
 ديسمبر  31كما في  
 م 2020  م 2021 

 78,729  85,370 يناير  1الرصيد في 

    في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة   القيم المدرجة

 9,847  10,677 تكلفة الخدمة الحالية 

 1,655  1,672 تكلفة الفائدة 

 12,349  11,502 

    المدرجة في قائمة الدخل الشامل االخر الموحدة القيم 

 2,248  892 كتوارية إ خسائر

    

 (7,109)  ( 10,752) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة  

 85,370  87,859 ديسمبر    31الرصيد في  

   الرئيسيةاالكتوارية  االفتراضات 22-3
 ديسمبر  31كما في  
 م 2020  م 2021 

 ٪ 2.11  ٪ 2,20 معدل الخصم 

 ٪ 2.11  ٪ 2,34 معدل الزيادة المستقبلية في الرواتب 

 ٪ 12.59  ٪ 12,96 الموظفينمعدل دوران 

 
 تحليل الحساسية  22-4

مع ثبات االفتراضات األخرى  واحدة من االفتراضات اإلكتوارية ذات الصلة    في   قد تؤثر التغييرات المحتملة المعقولة في تاريخ التقرير

 على التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كما هو موضح ادناه: 

 
 ديسمبر  31كما في  

 م 2020  م 2021 

 85,370  87,859 قياس تغيرات االفتراضات أساس  
 ٪1 نقص  ٪1 زيادة  ٪ 1نقص   ٪ 1زيادة  

 88,041  79,338  93,023  82,938 معدل الخصم 
 78,910  88,424  82,492  93,417 معدل نمو الرواتب في المستقبل  

 

 

 

 ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون   -23
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 ديسمبر   31كما في  
 م 2020  م 2021 

 143,221  147,335 ذمم دائنة تجارية 

 64,978  88,304 مستحقة  مصروفات

 52,309  69,027 مسترده   مطلوبات

 22,433  1,408 عمالءالدفعات مقدمة من 

 14,381  11,601 أخرى 

 317,675  297,322 

   (.3- 26ومخاطر السيولة في اإليضاح رقم ) العمالتتعرض المجموعة لمخاطر تم االفصاح عن 

 مطلوبات رأسمالية ومطلوبات محتملة -24

محلية  البنوك  المستندية من    واعتمادات تسهيالت بنكية في شكل خطابات ضمان  على  المجموعة    ، حصلتم2021ديسمبر    31كما في  

مبلغ المستندية  عتمادات  الا  تتضمن  ، مليون لاير سعودي(  63.7: مبلغ  م2020ديسمبر    31كما في  )  مليون لاير سعودي  93,5  بقيمة

بااللتزامات الرأسمالية لتوريد  19.5:  م2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي )   35.08 المتعلقة    آالت ومعداتمليون لاير سعودي( 

 مشروع توسعة المصنع. 

تابعة(   التنمية الصناعية السعودي الممنوح إلى شركة الخزف لألنابيب )شركة  ما يعادل ب تضمن المجموعة جزء من قرض صندوق 

: م2020ديسمبر    31)كما في    لاير سعودي   34,9مليون     :م2021ديسمبر    31، ويبلغ قيمة الضمان كما في  الشركةالحصة في رأس مال  

الممنوح إلى شركة الخزف لألنابيب )شركة    لالستثمارتضمن المجموعة جزء من قرض البنك السعودي  مليون لاير سعودي(، كما    36.5

 مليون لاير سعودي(.  20.3: مبلغ م2020ديسمبر  31لاير سعودي ) 16,7مليون   تابعة( بمبلغ 

 

 طراف ذات العالقة  وأرصدة األتعامالت   -25

 الزميلة والشركات التابعة    الشركة 25-1

التابعة واالستثمار في    عن  اإلفصاحتم   )الشركة  الشركات  ) 1الزميلة في اإليضاح رقم  المالية    (14( واإليضاح رقم  القوائم  من هذه 

 .   الموحدة

    العلياالمعامالت مع موظفي اإلدارة  25-2

 . يشمل موظفي اإلدارة العليا للمجموعة أعضاء مجلس اإلدارة

يتلقى  العمومية، الجمعية من قبل بما تمت الموافقة عليه ال يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة أي مكافآت مقابل دورهم في إدارة المجموعة إال 

يتلقى المديرون التنفيذيون مكافأة ،  والمكافآت السنوية  للجان المنبثقة منهوا  مجلس اإلدارة   اجتماعاتأعضاء مجلس اإلدارة بدل حضور  

مكافآت وفقًا لعقود    (الرئيس التنفيذي والمدير المالي  )بما يشمليتلقى معظم كبار التنفيذيين  ،  ثابتة نتيجة لواجباتهم ومسؤولياتهم المباشرة

 . العمل الموقعة معهم
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 )تتمة(   العلياالمعامالت مع موظفي اإلدارة  25-2

  :وموظفي اإلدارة العليا اإلدارة مجلسألعضاء يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة 

 ديسمبر   31المنتهية في  للسنة   

 م 2020  2021م 

أعضاء   
المجلس  

غير  
  التنفيذيين 

موظفي  
اإلدارة  
  إجمالي   العليا 

أعضاء 
المجلس  
غير 
  التنفيذيين 

موظفي  
اإلدارة  
 إجمالي  الرئيسيين 

 4,013  4,013  -  3,916  3,916  - وتعويضات رواتب 
 1,068  1,068  -  1,359  1,359  - بدالت

 361  25  336  25  25  - حوافز سنوية ودورية 
 408  408  -  170  170  - حوافز  الخطط 
 81  81  -  157  157  - أخرى  فوائد

 -  5,627  5,627  336  5,595  5,931 

 التعامالت االخرى مع أطراف ذات العالقة     25-3
للسنة المنتهية في  قيمة التعامالت   

 ديسمبر    31
 ديسمبر  31الرصيد كما في  

 م 2020  م 2021  م 2020  م 2021 

        شركة نوزيع الغاز الطبيعي  –الزميلة  الشركة
 3,934  3,815  42,388  55,280 مشتريات بضائع وخدمات  
 -  -  794  397 توزيعات األرباح المستلمة  

        أخرى

 309  316  7,712  5,697 مصاريف، صافي مدفوعات 

 -  -  -  - قرض من أطراف ذو عالقة 
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 القيمة العادلة وإدارة المخاطر   – األدوات المالية   -26

 التصنيف المحاسبي والقيمة العادلة     26-1

للمجموعة، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها  توضح الجداول التالية القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  

قيمة العادلة لهذه االدوات المالية. وتتضمن النقد وما في حكمه، ذمم  تضمن معلومات البالقيمة العادلة والتي لها فترة استحقاق قصيرة االجل، فإنه من المفترض أن القيمة الدفترية تقارب قيمتها العادلة وبالتالي فهي ال ت 

 مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى، القروض، ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون.

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية   

   م2021  ديسمبر 31كما في 

موجودات مالية   

بالقيمة العادلة  

من خالل الدخل  

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي   المطفأة التكلفة   الشامل اآلخر 

               موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل   الماليةالموجودات 

 ( 16)إيضاح رقم  خرالشامل اآل
 7,987  -  7,987  -  -  7,987  7,987 

)إيضاح رقم   وموجودات أخرى ذمم مدينة تجارية 

18) 
 -  293,479   293,479   -  -  -  - 

باستثناء النقد بالصندوق   النقد وما في حكمه 

 ( 19)إيضاح رقم 
 -  109,646   109,646   -  -  -  - 

  7,987  403,125  411,112  -  -  7,987  7,987 

               مطلوبات مالية  

 -  -  -  -  -  -  -  (21)إيضاح رقم   قروض قصيرة االجل

 -  -  -  -  657,519  657,519  -  ( 21)إيضاح رقم قروض  

باستثناء  ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون 

 (23)إيضاح رقم   المصاريف المستحقة
 -  229,371  229,371  -  -  -  - 

  -  886,890  886,890  -  -  -  - 
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 القيمة العادلة وإدارة المخاطر )تتمة(    –األدوات المالية  - 26

 التصنيف المحاسبي والقيمة العادلة )تتمة(  26-1

 القيمة العادلة   الدفترية القيمة   

 م 2020ديسمبر   31كما في 

موجودات مالية   

بالقيمة العادلة  

من خالل الدخل  

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي   المطفأة التكلفة   الشامل اآلخر 

               موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل   الماليةالموجودات 

 ( 16)إيضاح رقم  خرالشامل اآل
 7,746  -  7,746  -  -  7,746  7,746 

)إيضاح رقم   وموجودات أخرى ذمم مدينة تجارية 

18) 
 -  325,168  325,168  -  -  -  - 

باستثناء النقد بالصندوق   النقد وما في حكمه 

 ( 19)إيضاح رقم 
 -  68,359  68,359  -  -  -  - 

  7,746  393.527  401,273  -  -  7,746  7,746 

               مطلوبات مالية  

 -  -  -  -  85,045  85,045  -  (21)إيضاح رقم   قروض قصيرة االجل

 -  -  -  -  664,960  664,960  -  (21طويلة االجل )إيضاح رقم  قروض  

باستثناء  ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون 

 (23)إيضاح رقم   المصاريف المستحقة
 -  232,344  232,344  -  -  -  - 

  -  982,349  982,349  -  -  -  - 
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 قياس القيمة العادلة    26-2

لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة     (3( والمستوى )2العادلة للمستوى )يبين الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيمة  

 .المدخالت الهامة ال يمكن مالحظتها في حال أنفي قائمة المركز المالي الموحدة 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة  التي يتم قياسهااألدوات  

  اسلوب التقييم   النوع 
الهامة التي ال  المدخالت 

  يمكن مالحظتها 

العالقة بين المدخالت الهامة  
التي ال يمكن مالحظتها  

 وقياس القيمة العادلة 

يتم احتساب القيمة العادلة    مالية الوراق األ

باستخدام طريقة صافي  

الموجودات المعدلة والتـي  

تتضمن استنباط القيمة العادلة 

ألدوات حقوق الملكية لألسهم  

المستثمر فيها بالرجوع إلى القيمة  

العادلة للموجودات والمطلوبات  

)المعتـرف بها وغيـر المعتـرف  

 بها(.

بلغ هامش الربح التاريخي  -  

لمبيعات االستثمارات 

عقارية من قبل الشركات  

ديسمبر   31المستثمر فيها، )

ديسمبر  31، ٪7: م2021

 (.٪5: م2020

بلغ الهامش التاريخي   - 

لمبيعات االستثمارات 

العقارية قيد االنشاء من  

قبل الشركات المستثمر 

ديسمبر  31فيها )

  31، ٪ 9م:2021

 . (٪10:م2020ديسمبر 

ان القيمة العادلة المقدرة   

 تزيد )تنقص( إذا: 

تغيـر القيمة المتوقعة في   -

االستثمارات العقارية  

المستثمر فيها زيادة 

 )نقص(.  
 

تغيـر القيمة المتوقعة في   -

االستثمارات العقارية  

المستثمر فيها قيد االنشاء 

 زيادة )نقص(. 
 

التي ال دخالت الم تعتمد

يمكن مالحظتها على متوسط  

هامش المعامالت التاريخية  

في االستثمارات العقارية  

واالستثمارات العقارية قيد 

االنشاء من قبل المجموعة  

  المستثمر فيها.
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(  26-2

 التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة   26-2-1

والسنة المنتهية في   م2021ديسمبر  31السنة المنتهية في لم تكن هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل 

 . م2020ديسمبر  31

 المستوى الثالث للقيمة العادلة   26-2-2

 مستوى الثالث القيم العادلة للتسوية 

 للقياس الدوري للقيمة العادلة.  3يوضح الجدول التالي تسوية )من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية( من المستوى 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مالية بالقيمة  ال الموجودات

 ديسمبر  31كما في     

 م 2020  م 2021    

 6,952  7,746   يناير  1 الرصيد في

      الموحدة الدخل الشامل االخر قائمة  مدرجة فيمكاسب 

 794  241   صافي التغير في القيمة العادلة )غير محقق(. 

 7,746  7,987   ديسمبر    31الرصيد في  

 تحليل الحساسية 

التقرير بالنسبة للقيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن التغيـرات الممكنة المعقولة في تاريخ 

 بمدخالت القياس األخرى ثابتة، سيكون لها التأثيرات التالية:ألي من مدخالت القياس الهامة التي ال يمكن مالحظتها، مع االحتفاظ 

 الدخل الشامل االخر قبل الزكاة  

 النقص   الزيادة  

    م 2021ديسمبر   31في 

 ( 31)  31 ( ٪1التغير في القيمة المتوقعة لالستثمارات العقارية )حركة بنسبة 

 ( 24)  24 ( ٪1 لالستثمارات العقارية تحت االنشاء )حركة بنسبةالتغير في توقعات القيمة العادلة 

    م 2020ديسمبر   31في 

 ( 33)  33 ( ٪1التغير في القيمة المتوقعة لالستثمارات العقارية )حركة بنسبة 

 ( 22)  22 ( ٪1 التغير في توقعات القيمة العادلة لالستثمارات العقارية تحت االنشاء )حركة بنسبة

 إدارة مخاطر األدوات المالية  26-3

   :األدوات المالية منتتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة 

 (2- 3- 26 إيضاح)مخاطر االئتمان  - 

 (3ــ3ــ26 إيضاح)مخاطر السيولة  - 

  (4ــ3ــ26 إيضاح)مخاطر السوق   - 
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 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  26-3

 دارة المخاطر  إ  عمل  إطار 26-3-1

قام مجلس اإلدارة بتأسيس  ،  إدارة المخاطر للمجموعةإطار عمل    ومراقبةيتحمل مجلس إدارة المجموعة المسؤولية الكاملة عن إنشاء  

ر عن أنشطتها بشكل  تقاري التنفيذية  تقدم اللجنة  ،  المسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعةوهي  اللجنة التنفيذية  

 .مجلس اإلدارةمنتظم الى 

وضوابط مناسبة للمخاطر  حدود    سياسات إدارة المخاطر للمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجه المجموعة ووضعتم تأسيس  

لتعكس التغيرات في ظروف السوق    بشكل منتظمإدارة المخاطر    وأنظمةتتم مراجعة سياسات  ومراقبة المخاطر لاللتزام بتلك الحدود،  

بيئة رقابية منضبطة ليست التدريب  تهدف المجموعة من خالل  ،  وأنشطة المجموعة وعب  والمعايير واإلجراءات اإلدارية الحفاظ على 

   جميع الموظفين دورهم في العمل والتزاماتهم.

ة  ءومراجعة كفا  مجموعةللسياسات وإجراءات إدارة المخاطر  االلتزام ب قيام اإلدارة بمراقبة    آليةعلى    للمجموعةتشرف لجنة المراجعة  

مجموعة في دورها  لل  لجنة المراجعةالمراجعة الداخلية  ساعد  ، ت إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعةعمل  إطار  

بإجراء مراجعات    تقوم،  الرقابي الداخلية  لجنة   خاصةو  منتظمةالمراجعة  إلى  نتائجها  إبالغ  يتم  المخاطر،  إدارة  لضوابط وإجراءات 

   .المراجعة

   مخاطر االئتمان 26-3-2

نشأ ت التعاقدية، وبالتزاماته  داة مالية في الوفاء  أللاآلخر  طرف  العميل أو    تعثرمخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة إذا  

 الذمم المدينة لعمالء المجموعة والنقد لدى البنوك.بشكل أساسي من  نمخاطر االئتما

 

  .المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان للموجوداتتمثل القيم الدفترية  

 ذمم مدينة تجارية  

، تأخذ اإلدارة في االعتبار العناصر التي قد تؤثر  يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل

العمليات التشغيلية للعميل، يتضمن   ودورةعلى مخاطر االئتمان لقاعدة عمالئها، بما يتضمن مخاطر التأخر في السداد المرتبطة بالصناعة  

 ( تفاصيل اإليرادات. 6اإليضاح رقم )

تحليل الجدارة االئتمانية لكل عميل بشكل منفصل قبل تقديم شروط وأحكام الدفع    يتمبموجبها  والتي  وضعت إدارة المخاطر سياسة ائتمان  

كالقوائم المالية ومعلومات وكالة االئتمان ومعلومات الصناعة في حال  تتضمن مراجعة المجموعة تقييمات خارجية  القياسية للمجموعة،  

هذه  أي مبيعات تتجاوز  تتم مراجعتها بشكل ربع سنوي،  كل عميل ول  بيعيهحدود  وضع  يتم  وفي بعض الحاالت المراجع البنكية،  ،  توفرها

   .تتطلب موافقة من إدارة المخاطرالحدود 

بالحد من تعرضها   التجارية عن طريق الحصول على خطابات ضمان أو اعتمادات  ل  يةلمخاطر االئتمان اتقوم المجموعة  المدينة  لذمم 

مقابل خطابات  المضمونة  التجارية  المدينة  الذمم  قيمة  بلغت    م2021ديسمبر    31، كما في  للعميلاالئتماني  التاريخ    بناًء علىمستندية  

   .مليون لاير سعودي(  156.1: م2020ديسمبر   31كما في مليون لاير سعودي ) 109.8 ضمان أو اعتمادات مستندية

 ديسمبر حسب المنطقة الجغرافية:   31في للذمم المدينة التجارية يمثل الجدول التالي مخاطر االئتمان  
 ديسمبر  31كما في  
 م 2020  2021م 

 248,234  213,074 المملكة العربية السعودية  
 37,031  39,721 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 3,713  5,841 الدول األخرى 

 258,636  288,978 

 .(٪44: م2020ديسمبر  31في ) م2021ديسمبر  31من إجمالي الذمم التجارية المدينة في  ٪36 يمثل أكبر خمسة عمالء حوالي 
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 ة( )تتم ة إدارة مخاطر األدوات المالي 26-3

 االئتمان )تتمة( مخاطر  26-3-2

 ذمم مدينة تجارية )تتمة( 

( والذي يسمح باستخدام 9المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )المتوقعة  يةخسائر االئتمان لل  المبسطةتطبق المجموعة الطريقة 

 يةخسائر االئتمانالتتضمن  كما  ذ  يليالخسائر كما  يتم تحديد مخصص   ،مخصص الخسائر المحتملة على مدى عمر الذمم المدينة التجارية

 : تطلعيه معلومات المتوقعة 

  م 2021ديسمبر   31
  الخسائرمعدل 

  ة المتوقع
القيمة  إجمالي 

    الدفترية
مخصص  
 الخسائر 

 454  198,581  ٪ 0,23 الحالية  

 254  8,811  ٪ 2,88 يوم  30مستحق خالل 

 129  4,099  ٪ 3,15 يوم 60- 31مستحق خالل 

 484  3,049  ٪ 15,87 يوم 90- 61مستحق خالل 

 617  2,760  ٪ 22,36 يوم 120- 91مستحق خالل 

 1,308  6,511  ٪ 20,09 يوم 270 – 121مستحق خالل 

 23,711  34,825  ٪ 68,08 يوم 270أكثر من 

   258,636  26,957 

 

  م 2020ديسمبر   31
  الخسائرمعدل 

  ة المتوقع
القيمة  إجمالي 

    الدفترية
مخصص  
 الخسائر 

 180  207,920  ٪ 0.09 الحالية  

 49  8,281  ٪ 0.59 يوم  30مستحق خالل 

 141  4,560  ٪ 3.09 يوم 60- 31مستحق خالل 

 324  4,709  ٪ 6.88 يوم 90- 61مستحق خالل 

 306  2,894  ٪ 10.57 يوم 120- 91مستحق خالل 

 1,609  6,681  ٪ 24.08 يوم 270 – 121مستحق خالل 

 31,104  53,933  ٪ 57.67 يوم 270أكثر من 

   288,978  33,713 

ا خالل السنة لم تقم المجموعة بشطب ذمم مدينة تجارية، وال تتوقع تلقي تدفقات نقدية مستقبلية من الذمم المدينة التجارية التي تم شطبه

 في السابق. 

 بالذمم المدينة التجاريةالحركة على مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق 
  : خالل السنة  بالذمم المدينة التجارية يمثل الجدول التالي الحركة على مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق 

 ديسمبر   31للسنة المنتهية في   
 م 2020  م 2021 

 23,368  33,713 الرصيد في بداية السنة 
 10,345  2,883 قائمة الربح أو الخسارة في   المعترف بهمخصص الخسائر االئتمانية الزيادة في 

 -   ( 9,639) الشطب خالل العام 

 33,713  26,957 ديسمبر   31الرصيد في  
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 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  26-3

 مخاطر االئتمان )تتمة(  26-3-2
 النقد وما في حكمه 

ديسمبر    31كما في  )مليون لاير سعودي   110  م2021ديسمبر   31بلغت أرصدة النقد وما في حكمه الذي تحتفظ به المجموعة كما في  

وما    +BBBمن    ابتداءً )  يتم االحتفاظ بالنقد وما في حكمه لدى بنوك ذات التصنيف ائتماني عالي  ،(مليون لاير سعودي    68.7 :م2020

ائتمانية منخفضة  تعتبر    ، وبالتالي(فوق النقد وما في حكمه له مخاطر    ة التصنيف االئتماني الخارجي معدالت    بناًء علىالمجموعة أن 

   .لألطراف المقابلة

 مخاطر السيولة    26-3-3

 منطر السيولة  قد تنتج مخاالمتمثلة للمجموعة في صعوبة جمع األموال للوفاء بمطلوبات األدوات المالية،  مخاطر السيولة هي المخاطر  

في نهاية  للمطلوبات المالية  التعاقدية    المستحقاتفيما يلي  ،  العادلة  ةقيمالمن    قريب بمبلغ  وبسرعة  الموجودات المالية  عدم القدرة على بيع  

 تم عرض إجمالي المبالغ وتشمل مدفوعات الفائدة المقدرة.  ،فترة التقرير

  م 2021ديسمبر   31
القيمة  

 الدفترية 

الطلب   عند 

أو أقل من  

 سنة

 
من سنة إلى  

 سنوات  5
 

  5أكثر من  

 سنوات 

        المالية  المطلوبات

 -  422,678  234,841  657,519 قروض  

ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون باستثناء المصاريف 

 المستحقة 
229,371  229,371  -  - 

 886,890  464.212  422,678  - 

 

  م 2020ديسمبر   31
القيمة  

 الدفترية 

الطلب   عند 

أو أقل من  

 سنة

 
من سنة إلى  

 سنوات  5
 

  5أكثر من  

 سنوات 

        المالية  المطلوبات

 -   463,789  286,216  750,005 قروض  

ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون باستثناء المصاريف 

 المستحقة 
232,344  232,344  -   - 

 982,349  518,560  463,789   - 

ذمم دائنة تجارية لمجموعة من القروض قصيرة األجل والجزء المتداول من القروض طويلة األجل والذمم الدائنة لتنشأ مخاطر السيولة 

 . ودائنون أخرون

تقوم اإلدارة بمراجعة تنبؤات التدفقات النقدية على أساس منتظم لغرض السيولة،  نقد وما في حكمه  تحتفظ المجموعة بمبلغ كافي من ال

 ،متطلبات المستقبلية لرأس المال العامل واالستفادة من فرص االعمالبال للوفاءلتحديد ما إذا كان لدى المجموعة احتياطيات نقدية كافية 

   وية الذمم المدينة والذمم الدائنة في تاريخ االستحقاق.والتأكد من تسبنكية التسهيالت الالمجموعة من مخاطر السيولة من خالل  تحد

 مخاطر السوق    26-3-4

على  (مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم)التغيرات في أسعار السوق تأثير مخاطر  هيمخاطر السوق 

فيما يتعلق بمخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لتلك المخاطر  مخاطر الالهدف من إدارة  أدواتها المالية،  دخل المجموعة أو قيمة  

  ضمن معايير مقبولة مع تحسين العوائد.
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 )تتمة(  السوقمخاطر  26-3-4
   الفائدةأسعار مخاطر 

التقلبات في أسعار  الفائدة  تمثل مخاطر أسعار   بآثار  المتعلقة  المالي للمجموعة وتدفقاتها  الفائدة  المخاطر  بالسوق على المركز  السائدة 

  أسعارعلى القروض والتسهيالت البنكية والتي لها  في معدالت السوق السائدة    الفائدةتخضع المجموعة لمخاطر تقلبات أسعار    النقدية،

، (مليون لاير سعودي  435:  م2020ديسمبر    31كما في  )  م2021ديسمبر    31كما في  مليون لاير سعودي    409  بقيمةمتغيرة    فائدة

متغيرة   فائدةثابتة وقروض ذات أسعار    فائدةعن طريق الحصول على قروض ذات أسعار  سياسة إلدارة تكاليف التمويل    تتبع المجموعة

 . الفائدةمن خالل مراقبة التقلبات المتوقعة في أسعار  الفائدةعلى تقليل مخاطر أسعار وتعمل المجموعة 

 تحليل الحساسية 

ال يوجد تأثير مباشر   ،المتغيرات األخرى  ثباتمع    الفائدةيوضح الجدول التالي حساسية الدخل للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار  

 .على حقوق الملكية للمجموعة

 للسنة المنتهية في  
النقص في    /الزيادة 

بأسعار  النقاط األساسية 
  الفائدة 

التأثير في دخل  
 السنة 

   م2021ديسمبر    31
+100  (4,090 ) 

-100  4,090 

 م 2020ديسمبر   31
+100  (4,350) 

-100  4,350 

 ت األجنبية مخاطر العمال

األجنبيةمخاطر   األجنبيةهي    العمالت  العمالت  أسعار صرف  في  التغيرات  بسبب  المالية  األدوات  قيمة  تقلب  تنشأ مخاطر  ،  مخاطر 

،  بعملة أخرى غير الريال السعودي  الموجودات والمطلوبات معترف بهاعندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية و  العمالت األجنبية

على معامالت اليورو والجنيه االسترليني والدوالر األمريكي والدرهم بشكل أساسي  العمالت األجنبية  يقتصر تعرض المجموعة لمخاطر  

محدود حيث أن الريال السعودي والدرهم اإلماراتي مرتبطان األجنبية أن تعرضها لمخاطر العمالت ب تعتقد إدارة المجموعة ، اإلماراتي

  .مستمر بشكلتم مراقبة التقلبات في أسعار صرف اليورو والجنيه االسترليني على ي ، بالدوالر األمريكي

 . ر الصرفاسعأ لتغيرات    جوهريأن المجموعة ليست معرضة بشكل  ب تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتعتقد  

   :الناشئة عن العمالت غير المرتبطة بالدوالر األمريكياألجنبية فيما يلي البيانات الكمية المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر العمالت 

   م2021ديسمبر    31
 اليورو  

الجنيه   

 االسترليني 

 268  763 النقد لدى البنوك 

 -  - ذمم مدينة تجارية 

 ( 284)  ( 4,276) ذمم دائنة تجارية  

 ( 16)  ( 3,513) الموحدة لمخاطر العمالت األجنبية  قائمة المركز المالي تعرضصافي 

 

   م2020ديسمبر    31
 اليورو  

الجنيه   

 االسترليني 

 42  2,037 النقد لدى البنوك 

 -  485 ذمم مدينة تجارية 

 (754)  (12,596) ذمم دائنة تجارية  

 (712)  (10,074) الموحدة لمخاطر العمالت األجنبية  قائمة المركز المالي تعرضصافي 
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 ة تحليل الحساسي

مقابل الريال السعودي سوف يؤثر على قياس األدوات المالية المدرجة    ٪10اليورو والجنية االسترليني بنسبة    (انخفاض)  /ارتفاعان  

 بالمبالغ الظاهرة ادناه:الربح أو الخسارة تزيد )تنقص( سبالعمالت األجنبية كما 

 انخفاض   ارتفاع     م2021ديسمبر    31

 351  ( 351) (٪10يورو )التغير 

 2  ( 2) (٪10استرليني )التغير جنيه 

 (353 )  353 

 

 انخفاض   ارتفاع   م 2020ديسمبر    31

 1,007  (1,007) (٪10يورو )التغير 

 71  (71) (٪10جنيه استرليني )التغير 

 (1,078)  1,078 
 

 س المال   أ إدارة ر 26-4

تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية فعالة للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ودعم التطور المستقبلي  

 .سهم للمساهمين العاديينأرأس المال المستخدم ومستوى أرباح على عائد اليراقب مجلس اإلدارة ألعمال مجلس اإلدارة، 

   :ة رأس المال هيأهداف المجموعة عند إدار

عوائد لحملة األسهم والمنافع ألصحاب المصلحة  الاالستمرار في تقديم تتمكن من  حتى، يةعلى االستمرار المنشأةحماية قدرة ( أ

 و  ;اآلخرين

 . توفير عائد مناسب للمساهمين( ب

 إعادة التصنيف  -27

المبين أدناه ، والتي تعتبرها اإلدارة عرًضا أكثر دقة وتعكس  خالل السنة ، قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض األرصدة على النحو 

 الطبيعة ذات الصلة. إن عمليات إعادة التصنيف هذه ليس لها أي تأثير على صافي الدخل أو األرباح المحتجزة المعلن عنها مسبقًا. 

 

 حداث الالحقة األ -28

بإستثناء ما    على المركز المالي للمجموعة  كبيرلم تكن هناك أحداث الحقة جوهرية منذ نهاية العام والتي من شأنها أن يكون لها تأثير  

 :يلي

 يعات توز

الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي    م2022فبراير    16قرر مجلس إدارة شركة الخزف السعودية في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

 . م2021الشركة عن النصف الثاني من العام 

لاير سعودي للسهم عن النصف الثاني من   0.75٪ بواقع  7.5عن توزيع أرباح نقدية بنسبة    ةأعلن مجلس إدارة شركة الخزف السعودي 

 مليون لاير سعودي.  59.9، بقيمة م2021عام 

 

 اللتصنيف إعادة  قدارم تصنيفها  المعاد  المبالغ سابقًا  ذكرت كما 

    الموحدة  ماليال المركز قائمة

 2,010 65,573 63,563 نشاء اإل قيد  أصول

 (2,010) 325,168 327,178 أخرى  وموجودات تجارية مدينة ذمم

 5,230 651,837 646,607 مخزون 

 (5,230) 28,603 33,833 غيار  قطع
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 تاريخ من قبل اللجنة التنفيذية المفوضة من قبل مجلس اإلدارة في  م  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  تم اعتماد القوائم المالية الموحدة  

 . (هـ 1443رجب  15الموافق )م 2022فبراير  16


