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 شركة اخلزف السعودية

 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة )غريمراجعة(

 تنياملنتهيأشهر  التسعةتي الثالثة ولفرت

 م2017 سبتمرب  30يف

 وتقرير فحص مراجعي احلسابات املستقلني



1 

 

 ةالسعودي شركة اخلزف

 (سعوديةة مساهمة )شرك
 

 م2017 سبتمرب  30يفتني املنتهيأشهر  التسعةتي الثالثة ولفرتاملختصرة املوحدة  القوائم املالية األوليةفهرس 

 )غري مراجعة(  

 

 

 صفحة  

   

 2  املوحدة املختصرة األولية ةاملاليالقوائم  عن مراجعي احلسابات املستقلنيفحص  تقرير -

   

 3 املوحدة  األوليةاملالي  قائمة املركز -

   

 4 املوحدة  األولية اآلخر واخلسائر والدخل الشاملأقائمة األرباح  -

   

 5 املوحدة األولية امللكيةقائمة التغريات يف حقوق  -

   

 6  املوحدة األوليةقائمة التدفقات النقدية  -

   

 40-7 املختصرة حدة املو األوليةالقوائم املالية حول  خمتارة إيضاحات -
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 والنشاط التكوين  -1
 

( وتاريخ 16شركة اخلزف السعودية )الشركة( هي شركة مساهمة سعودية تأسست مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/

ومسجلة يف مدينة الرياض باململكة العربية السعودية مبوجب السجل التجاري  م،14/04/1977هـ املوافق 25/04/1397

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

نشائية )مواد طالء زجاجي خاص لالستعمال الداخلي إلتتمثل النشاطات الرئيسة للشركة يف صنع املنتجات الطفلية ا

ستعمال الشركة وأدوات صحية من اخلزف وبرادات ملياه الشرب وسخانات مياه كهربائية إلركة وصلصال مغسول للش

 واغطية كراسي محامات وبالط سرياميك وقيشاني وعالمات طرق خزفية ومكيفات صحراوية بالستيكية(. 
 

وناتج  التزامات و أصول ، كما تتضمن ونتائج أعمال الشركة وفروعها التزامات و أصول تتضمن هذه القوائم املالية 

 الشركة التابعة هلا شركة اخلزف لالستثمار )شركة ذات مسؤولية حمدودة(. 
 

اململكة العربية  11481الرياض  3893 العليا، ص.ب، طريق امللك فهد، حي للشركة يف الرياضاملركز الرئيسي  يقع

 .السعودية
 

 ميالدية.سنة  ن كلـر ديسمرب مـهـر يناير وتنتهي بنهاية شهن بدايـة شـمتبدأ السنة املالية للشـركة 

 

 املالي ألول مرة ريرلتقلاملعايري الدولية  تطبيق  -2

 خطة للتحول إىل معايري احملاسبة (م2012) ـه1433يف عام  القانونينياعتمد جملس إدارة اهليئة السعودية للمحاسبني 

للتقرير فإن تطبيق املعايري الدولية إدارة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني س لقرار جمل اووفق ومعايري املراجعة الدولية،

وعليه، سوف تكون أول قوائم  ملدرجة يف السوق املالية.ام وذلك على املنشآت 2017عام  املعتمدة من اهليئة من بدايةاملالي 

وعلى ذلك، يعترب تاريخ  .م2017هي تلك اخلاصة بعام مالية سنوية للشركة معدة وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املالي 

م هو تاريخ التحول إىل املعايري الدولية للتقرير املالي ألنه ميثل بداية فرتة املقارنة ألول قوائم مالية معدة وفقًا 01/01/2016

 للمعايري الدولية للتقرير املالي.

 

 اإلعداد أسس -3

 املالي( "التقرير 34رقم ) الدوليوفقا ملعيار احملاسبة  )غري املراجعة( املرفقة املختصرة األولية املوحدةأعدت القوائم املالية 

 ووفقا للمعيار الدولي (األولي املالي احلد األدنى حملتويات التقرير ددحي الذي املاليللتقرير  الدولي املعيار ووه) األوىل"

يف  الشركة تطبيقهاتتوقع  اليتمرة" باستخدام السياسات احملاسبية ( "تطبيق املعايري الدولية ألول 1للتقرير املالية رقم )

 م.2017القوائم املالية السنوية لعام 

املعتمدة  املاليالدولية للتقرير  املعايري" إىل تشري فهي اإليضاحات هذه يف" املالي للتقرير الدولية ري"املعاي وردت عبارة أينما

واملعايري ري واإلصدارات األخرى املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني". اململكة العربية السعودية واملعاييف 

 أضافتها اليت واإلفصاحات املتطلبات اىل باإلضافة يالدول اجمللس من صدرت كما الدولية املعايري هي املعتمدة ةالدولي

 .  ويقصد باملعايري واإلصدارات األخرىلدولية للتقرير املالياملعايري ا وفقا ملا ورد يف وثيقة إعتماد املعايري تلك لبعض اهليئة

من معايري وآراء فنية ملواضيع ال تغطيها املعايري الدولية مثل موضوع  السعودية للمحاسبني القانونينيهو ما تعتمده اهليئة 

 الزكاة.
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العادة  يفيتم مشوهلا  واليتاملختصرة املوحدة  ةتعترب مهمة لفهم القوائم املالية األولي واليتيضاحات إلبعض املعلومات وا إن

جبانب التسويات والتوضيحات آلثار  مت اإلفصاح عنها للمعايري الدولية للتقرير املالي القوائم املالية السنوية املعدة وفقا يف

يف ايضاح  ةخر املذكوراآل على حقوق امللكية واألرباح أو اخلسائر والدخل الشامل املعايري الدولية للتقرير املالي تطبيق

 ."املعايري الدولية للتقرير املالي املالي لتطبيق ثر( "األ7رقم )

يتم يف العادة إرفاقها مع  واليتال تشمل مجيع االيضاحات  املوحدة املختصرةن القوائم املالية األولية إف ما تقدم،باستثناء 

 .ةالقوائم املالية السنوي

 

 الشركة مت تطبيقها من قبل اليت  ياملال لتقريرلاملعايري الدولية  -4
 

وفقا للسياسات  م2017 سبتمرب 30يف كما  ) غري املراجعة( املرفقة املوحدة املختصرة القوائم املالية األولية مت إعداد

ة واليت متثل اول جمموع م2017مرب ديس 31القوائم املالية السنوية كما يف  يف الشركة تطبيقهاتتوقع  اليتاحملاسبية 

 يق هذه السياساتمت تطب للمعايري الدولية للتقرير املالي. وقد السنوية واليت سيتم إعدادها وفقًاكاملة من القوائم املالية 

 يةاالفتتاح ياملال قائمة املركزويف إعداد  األولية املوحدةهذه القوائم املالية الفرتات املعروضة يف  يعبصورة متسقة جلم

ستكون سارية الصادرة واملعتمدة من اهليئة واليت  املعايري تلكمت تطبيق  وعلى وجه اخلصوص .م2016يناير  01ما يف ك

إعتمادها  من املتوقع واليتالصادرة  والتعديالت عايريمللبعض ا وكذلك التطبيق املبكرم 31/12/2017كما يف املفعول 

 ذلك:مبا يف  التاريخ الشركة بذلكمن قبل  تطبيقهامن اهليئة و

 ( " األدوات املالية ". 9ر الدولي للتقرير املالي رقم ) عياامل 
 ( " اإليرادات املرتبطة بالعقود مع العمالء ". 15عيار الدولي للتقرير املالي رقم ) امل 
  بشأن مبادرة اإلفصاح. "املالية القوائم"عرض  )1(التعديالت على املعيار احملاسيب الدولي رقم 

 اآلالت واملعدات". العقارات،" 16))يب رقم التعديالت على املعيار احملاس 

  واليت تتضمن التعديالت على املعيار  م2014 – م2012دورة التحسينات السنوية للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

 .(34)ورقم  (19)واملعيار احملاسيب الدولي رقم  (7)ورقم  (5)الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
 

 احملاسبية اهلامة واالفرتاضات راتالتقدي- 5
 

استعمال أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر يف  ،سياسات احملاسبية املطبقةالوفقًا للمبادئ ويتطلب إعداد القوائم املالية 

الطارئة. إن عدم  اإللتزاماتواإليضاحات املرفقة جبانب اإلفصاح عن  اإللتزاماتو األصولقيم اإليرادات واملصروفات و

 صول تتطلب تعدياًل جوهريًا على القيم الدفرتية لأل يؤدي لنتائجتيقن خبصوص هذه االفرتاضات والتقديرات قد ال

 .ة يف الفرتات املستقبليةأثراملت اإللتزاماتو
  

ز فرتاضات األساسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما يف تاريخ قائمة املركإلفيما يلي ا

 اإللتزاماتو صول واليت تشكل خماطر عالية قد تؤدي إىل تعديالت جوهرية يف القيم الدفرتية لأل املوحدة املختصرة املالي

افرتاضاتها وتقديراتها على معايري متاحة هلا عند إعداد القوائم املالية  الشركة يفخالل السنة املالية التالية. هذا وتعتمد 

فرتاضات والتقديرات حول التطورات املستقبلية قد تتغري نتيجة تغريات السوق والظروف وهذه اال املوحدة املختصرة

 .فرتاضات يتم ايضاحها عند حدوثهاإلهذه التغريات على ا الشركة ومثل ةاخلارجة عن سيطر
 

 ستمراريةإلمبدأ ا -أ

 القوائم املالية األولية عدادإ مت فقد وعليه ،االستمرار علىالشركة  قدرة حول يذكر شكي أ الشركةإدارة  لدى ليس

 .االستمرارية مبدأ أساس على )غري املراجعة( املوحدة املختصرة
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 واملعدات اآلالت للعقارات، املقدر العمر -ب

يتم إستهالك تكلفة العقارات، اآلالت واملعدات على مدة اخلدمة املتوقعة اليت مت تقديرها بناًء على اإلستخدام املتوقع 

باإلضافة إىل التقادم التقين وإعتبارات القيمة املسرتدة لألصل. إن إدارة  صول أللوبرنامج الصيانة  كل منها،ل والتقادم

 على اعتبار أنها غري هامة. صول أية قيمة متبقية لألتقدر  الشركة مل
 

 وبطئ احلركة تالف خمزونخمصص  -ج 

إىل صايف املخزون تتم التعديالت لتخفيض تكلفة  أيهما أقل. و صايف القيمة القابلة للتحققأبسعر التكلفة يثبت املخزون 

، املخزونت التغريات يف الطلب على إذا لزم ذلك. تتضمن العوامل املؤثرة على هذه التعديال –القيمة القابلة للتحقق 

عوامل وأخذها يف هذه ال الشركة بدراسةتقوم  ذلك،وبناًء على . ور اجلودةوالتغريات التكنولوجية وتدهور النوعية وأم

االعتبار إلحتساب خمصص خمزون تالف وبطْي احلركة. يتم دوريًا مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن االختالف يف هذه 

 العوامل.
 

 خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها -د

ري مبال  يتم حتديد خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها بالرجوع إىل جمموعة من العوامل للتأكد أن الذمم املدينة غ

ئتماني املستمر ألوضاع إلفيها نتيجة احتمال عدم حتصيلها، مبا يف ذلك إمجالي جودة وأعمار الذمم املدينة والتقييم ا

 العمالء املالية والضمانات املطلوبة من العمالء يف ظروف معينة.
 

 نهاية اخلدمة للموظفنيمكافآت  إللتزام كتواريالتقييم اإل- هـ

احملددة غري املمولة اليت يتم قياسها  مزايا املوظفنيمبوجب برنامج  للموظفنيكافأة نهاية اخلدمة يتم حتديد تكلفة م

باستعمال التقييم اإلكتواري. يشمل التقييم اإلكتواري العديد من االفرتاضات اليت قد ختتلف عن التطورات الفعلية يف 

دات املستقبلية يف الرواتب، ومعدل دوران العاملني. ونظرًا املستقبل. وتشمل هذه االفرتاضات حتديد معدل اخلصم، والزيا

غري املمولة شديد احلساسية للتغريات يف هذه  مزايا املوظفني التزاماتلتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن 

 .االفرتاضات. لذا تتم مراجعة مجيع االفرتاضات مرة أو أكثر يف السنة الواحدة عند الضرورة
 

 القيمة العادلةقياس   -و

ضمن معامالت  اإللتزاماتأو دفعها لتحويل أي من  ،األصول أحدالقيمة العادلة هي القيمة اليت سيتم استالمها لبيع 

على سبيل املثال(  -بالسوق يف تاريخ القياس يف ظل ظروف السوق السائدة )مثل السعر احلاضر منتظمة بني املتعاملني

يستند قياس القيمة العادلة  .حوظًا بصورة مباشرة أو مقدر باستعمال أسلوب تقييم آخرالسعر مل ذلكبغض النظر إن كان 

 :سيتم إما  اإللتزاماتأو  األصولإىل االفرتاض بأن بيع 

 ، أواإللتزاماتأو  صول لألمن خالل السوق الرئيسية  -
 .يف ظل غياب السوق الرئيسية اإللتزاماتأو  صول لألمن خالل السوق األكثر منفعة  -

 .إليها الشركة للوصولجيب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام 

 اإللتزاماتأو  األصول السوق عند تسعري املشاركني يفيتم قياس القيمة العادلة باستعمال االفرتاضات اليت يستخدمها 

 .السوق يعملون مبا حيقق أفضل مصاحل اقتصادية هلم املشاركني يفعلى افرتاض أن 

السوق على توفري منافع اقتصادية  يف املشاركنييف احلسبان قدرة  ةغري املالي صول لأليأخذ قياس القيمة العادلة 

السوق الستخدامه فيما املشاركني يف آخر من  مشرتكإىل  اأو ببيعه اما حيقق أفضل منفعة منهفي األصولباستخدام 

وتتوافر هلا بيانات كافية  القائمة م تتناسب مع الظروف واألحوالتقيي الشركة أساليبحيقق أفضل منفعة منه. تستخدم 

لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام املعطيات امللحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام املعطيات غري امللحوظة إىل أكرب 

 .حد
 



 اخلزف السعوديةشركة 
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 هاتصنيف املالية يتميف القوائم  العادلة هاقيمت االفصاح عن يتم لعادلة أوا اليت تقاس بالقيمة اإللتزاماتو األصولمجيع إن 

الذي يعترب جوهريًا القياس ومدخل  أدنى ىستنادا إىل معطيات مستوإنطاق اهليكل اهلرمي للقيم العادلة املبني أدناه ل وفقًا

 :لقياس القيمة العادلة ككل

املطابقة لتلك اليت يتم  اإللتزاماتأو  صول ألل يف األسواق النشطة  واملتداولةاألسعار املعلنة )غري املعدلة( املستوى االول:  -

 قياسها.

بشكل مباشر أو غري مباشر  اإللتزاماتأو  صول لألمن املمكن مالحظتها أو رصدها  اليتاملدخالت الثاني:  ىاملستو -

 املدرجة ضمن املستوى األول. املعلنةخبالف األسعار 
 .اإللتزاماتأو  صول لألظتها ال ميكن رصدها أو مالح اليتاملدخالت الثالث:  ىاملستو -
 

 تصنيف االجيارات  -ز

مبوجب عقود إجيار واملستودعات املعارض من من األراضي اليت تقيم عليها مصانعها وعدد عددا الشركة تستأجر 

إعادة  ، مع خيار جتديد اإلجيار بعد ذلك التاريخ. يتمسنة 30 اىل 5تشغيلي. وعادة ما متتد عقود اإلجيار لفرتة ترتاوح بني 

وجود السوق. وتنص بعض عقود اإلجيار على  االجيارات حسبكل مخس سنوات لتعكس  االجيارالتفاوض على دفعات 

التشغيلية، فإن  االجيارالتغريات يف مؤشرات األسعار احمللية. بالنسبة لبعض عقود  يةجيار إضافية تستند إلإ دفعات

 . لباطنإجيار من ا عقود ةمقيدة من الدخول يف أيالشركة 
 
تعامل الشركة إجيارات مباني املستودعات واألراضي املقامة عليها على أنها إجيارات تشغيلية حيث أن منافع وخماطر  

 واملباني.التملك تبقى مع مالك هذه األراضي 
 

وتزداد قيمة  ار.اإلجي سنة مع خيار جتديد 30 ةاإلجيار ملد قدميتد ع .نع  من هيئة املدن الصناعيةااملص يضاجار أرتئمت اس

 تشغيلي.انه اجيار  ىاإلجيار علمعاجلة عقد تم . يالتغريات يف مؤشرات األسعار احملليةاالجيار حسب 

 

 :بأهم السياسات احملاسبية ملخص -6     

 ملتوقعامع تلك غري املراجعة( ( املرفقة املوحدة املختصرة األولية املالية القوائم إعداد يف احملاسبية السياسات تتماشى

 املركز قائمة يف املتبعة السياسات نفس وهي أعاله( 4) رقم ايضاح يف مبني هو كما م31/12/2017 يف كما تطبيقها

يلي أهم  فيماو .2016 ديسمرب 31 يفعن السنة املنتهية  املالية القوائمو م2016يناير  01كما يف  االفتتاحية ياملال

 :)غري املراجعة( املختصرة األولية املوحدة املالية القوائمإعداد  كة يفالشرالسياسات احملاسبية اليت استخدمتها 
 

 أسس التوحيد   1- 6    

لشركة اخلزف السعودية )الشركة(  )غري املراجعة( املختصرة املوحدة ألوليةا القوائم املالية القوائم املالية متثل هذه

وحيد )ضم( الشركات التابعة إعتبارا من تاريخ سيطرة يتم ت ".التابعة تهاشرك"اخلاضعة حتت سيطرتها  أةواملنش

الشركة عليها وحلني التوقف عن ممارسة تلك السيطرة. تسيطر الشركة على الشركة التابعة عندما يكون هلا 

 على يف العوائد املتغرية )املخاطر واملنافع املختلفة( نتيجة مشاركتها بالشركة التابعة وقدرتها على التأثري اإللتزام/احلق

بة عن سحاملل "طريقة اإلستحواذ" الشركةتستخدم على الشركة التابعة. وسيطرتها هذه العوائد املتغرية من خالل نفوذها 

اليت مت  صول تكلفة اإلستحواذ بالقيمة العادلة لأل يتم قياس للشركة.السيطرة  تنتقلاألعمال وذلك عندما  جتميع

 األصولحواذ، باإلضافة للقيمة العادلة حلقوق امللكية غري املسيطرة عن صايف احلصول عليها. وتسجل زيادة تكلفة اإلست

 القابلة للتحديد واملستحوذ عليها، كشهرة يف قائمة املركز املالي.
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ويتم  الشركة التابعةهذه  التزامات و أصول ستبعاد إتقوم ب تابعة فإنهاالسيطرة على شركة الشركة عندما تفقد 

خسارة أو ربح نتيجة لذلك  يف  يةأبيتم االعرتاف تعلق حبقوق امللكية. سيطر عليها وأي شيء يملااستبعاد احلصص غري 

حصة حمتفظ بها يف الشركات اليت كانت تابعة "سابقًا" بالقيمة العادلة عند فقدان  يةيتم قياس أ واخلسائر.األرباح 

 السيطرة.
 

 االستثمارات يف الشركات الزميلة  2- 6

. التأثري الكبري هو قدرة الشركة على تأثري كبري عليهاللشركة الشركات اليت يكون  تلك ة هيالشركات الزميل

ولكن هذا التأثري ال يصل حلد السيطرة أو السيطرة املشاركة يف السياسات املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها؛ 

الشركات الزميلة بإستخدام "طريقة حقوق  تتم احملاسبة عن استثمار الشركة يف  .هذه السياساتاملشرتكة على 

على الشركة  انتهاء تأثريامللكية" إعتبارًا من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة املستثمر فيها شركة زميلة وحلني 

عن حصة  على اإلستثمار يف الشركة الزميلة، تسجل أية زيادة يف تكلفة اإلستثمار وعند اإلستحواذ. الشركة الزميلة

 تدرج ضمنالقابلة للتحديد للشركة املستثمر فيها كشهرة واليت  اإللتزاماتو صول  صايف القيمة العادلة لألالشركة يف

القابلة  اإللتزاماتو صول القيمة الدفرتية لإلستثمار. تسجل أية زيادة يف حصة الشركة من صايف القيمة العادلة لأل

دة التقييم مباشرة يف قائمة األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل للتحديد للشركة الزميلة عن تكلفة اإلستثمار بعد إعا

 اآلخر املوحدة يف الفرتة اليت يتم اإلستحواذ على اإلستثمار فيها. 
 

  التعامالت امُلستبعدة يف عملية التوحيد   3- 6

 ة ناجتة عنوكذلك أي دخل ومصروفات غري ُمحقَقالشركة ُتستبعد األرصدة واملعامالت اليت تتم بني شركات 

رباح غري امُلحَققة الناجتة عن املعامالت املالية مع الشركات امُلستثمر فيها األ. كما تستبعد أيضا شركةالتعامالت داخل ال

ويتم استبعاد اخلسائر غري  الشركة.يف الشركة واحملتسبة بطريقة حقوق امللكية وذلك مقابل االستثمار بقدر حصة 

ليت يتم من خالهلا استبعاد االرباح غري امُلحَققة، ولكن فقط بالقدر الذي ينعدم فيه وجود ما احمُلقَقة بالطريقة نفسها ا

  يثبت اخنفاض القيمة.
 تبويب البنود املتداولة وغري املتداولة  4- 6

 ما:عند لةمتداو األصولكون ت بقائمة املركز املالي مبوبة إىل متداولة وغري متداولة. اإللتزاماتو األصوليتم عرض 

 .خالل دورة تشغيل عادية اأو استخدامه اأو تنوي بيعه األصول الشركة حتققتتوقع  -
 بشكل أساسي لغرض املتاجرة. األصولالشركة بحتتفظ  -
 عشر شهرًا بعد الفرتة املالية. خالل مدة إثين األصول الشركة حتققتتوقع  -
 ملدة التزامات لتسوية  اأو استخدامه استبداهلا على لقيود خاضعة كانت إذا إال حكمه يف ما أو نقدًا األصول تصنف -

  .املالية الفرتة بعد شهرًا عشر إثين عن تزيد
 غري متداولة.أصول األخرى على أنها  األصولوتبوب مجيع 

 عندما:ة متداول اإللتزاماتكون ت

 خالل دورة تشغيل عادية. اإللتزاماتيتوقع أن تسوية  -
 ملتاجرة.بشكل أساسي لغرض ا اإللتزاماتحيتفظ ب -
 عشر شهرًا من بعد الفرتة املالية. إثينالتسوية خالل  ةواجب اإللتزاماتكون ت -
 عشر شهرًا بعد الفرتة املالية. إثينملدة تزيد على  اإللتزاماتال يكون للشركة حق غري مشروط يف أن تؤجل تسوية  -

 األخرى على أنها غري متداولة. تاإللتزاماتبوب مجيع 
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  لموسةاملغري  األصول     5- 6

  اإلعرتاف والقياس 6-5-1

نتاجي حمدد ويتم قياسها إوهلا عمر  الشركةاليت يتم اإلستحواذ عليها من قبل  تلك األصول لموسة هياملغري  األصول

تتم رمسلة  ان وجدت. ،القيمةيف خنفاض أية خسائر مرتاكمة لإلالتارخيية مطروحا منها اإلطفاء املرتاكم و تكلفةبال

ت الالحقة فقط عندما يكون من احملتمل تدفق املنافع اإلنتاجية املستقبلية املرتبطة بالنفقات إىل الشركة، النفقا

 وميكن قياس النفقات بشكل موثوق.

  النفقات )املصروفات( الالحقة 6-5-2

حملدد املتعلق بها وغري الموجود كانت تؤدي لزيادة املنافع املستقبلية ل إذاتم رمسلة النفقات )املصاريف( الالحقة فقط ت

 االرباح واخلسائر حني تكبدها.يف ذلك من املصاريف يتم االعرتاف بها 

    اإلطفاءات 6-5-3
وذلك باستخدام طريقة  املتبقية املقدرة( ةمنها القيم)مطروحًا  لموسةاملغري  األصوللشطب تكلفة  اإلطفاءاتيتم احتساب 

والدخل الشامل  رأو اخلسائاألرباح يف قائمة يتم االعرتاف مبصروف اإلطفاء  ر.املقدالقسط الثابت خالل العمر االنتاجي 

  على النحو التالي: غري امللموسة صول لأل العمر االنتاجييقدر   .اآلخر

 سنوات 5                         كمبيوتر برامج 

دعت احلاجة  إذاتعديلها  مالي، ويتمتقرير كل فرتة  يفاملتبقية املقدرة والقيمة  والعمر االنتاجيطريقة اإلطفاء  ةمراجع تتم

  لذلك.

 واملعداتالت ممتلكات عقارية،آ     6 – 6

  اإلعرتاف والقياس 6-6-1

 مرتاكمة لالخنفاضخسائر ة واآلالت واملعدات بالتكلفة مطروحا منها اإلستهالك املرتاكم وأي العقارية املمتلكات تظهر

. تتضمن مبعاملة اإلقتناءبشكل مباشر  كافة التكاليف املتعلقة األصولة إقتناء تكلفتتضمن بالقيمة، إن وجدت. 

 األصولاملباشرة اليت جتعل  التكاليفاليت يتم تصنيعها على تكلفة املواد والعمالة املباشرة وعلى كافة  األصولتكلفة 

وضع تتهيئة املوقع الذي سوف وتكلفة  األصول نقلكما يضاف أيضا تكلفة فك وتركيب و له، ةللغرض املعد ةجاهز

  للرمسلة. املؤهلة صول لألىل تكاليف االقرتاض املخصصة إ باإلضافةفيه 
 

 إذا  تتم رمسلة الربجميات املشرتاة اليت متثل جزءا ال يتجزأ من وظائف املعدات ذات الصلة أيضا كجزء من تلك املعدات.

كعنصر يتم إعتباره الت واملعدات له عمر انتاجي خمتلف فاآل ،العقارية املمتلكات بنود بند منكان جزء كبري من 

 بند من أي يتم تكبدها نتيجة استبعاد ئرأو خسا اتايراد ةأيبيتم االعرتاف   مستقل من املمتلكات، اآلالت واملعدات.

 جزء منأي استبدال تكلفة  رمسلة تمت .والدخل الشامل اآلخر رأو اخلسائاألرباح يف  واآلالت واملعدات العقارية املمتلكات

املنافع يف  عندما يرتتب عليها زيادةالقيمة الدفرتية  علىنفقات الحقة أخرى  ةاملمتلكات، اآلالت واملعدات وأي بنود

يتم شطب القيمة الدفرتية لألصل و موثوق.وأن تكون تكلفتها قابلة للقياس بشكل شركة، املستقبلية إىل ال نتاجيةإلا

  األرباح واخلسائر.يف إلعرتاف مبصاريف الصيانة اليومية للممتلكات، اآلالت واملعدات الذي مت استبداله. يتم ا
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  النفقات )املصاريف الرأمسالية( الالحقة 6-6-2

نفقات )مصاريف( الحقة  ية، اآلالت واملعدات وأالعقارية يتم اإلعرتاف بتكلفة استبدال جزء من بند من بنود املمتلكات

 : لدفرتية للبند إذا كانأخرى يف القيمة ا

، النفقةاملصروف أو  ،من ذلك اجلزء املضافالشركة من احملتمل أن املنافع االقتصادية املستقبلية سوف تتدفق إىل  )أ(

الذي مت استبداله.مصاريف لموجود يتم شطب القيمة الدفرتية ل موثوق.وأن تكون تكلفتها قابلة للقياس بشكل  )ب(

  األرباح واخلسائريف ، اآلالت واملعدات يتم اإلعرتاف بها العقارية لكاتالصيانة اليومية للممت

  االستهالك 6-6-3

بعد انتهاء عمره اإلنتاجي )قيمة  صول ألالقيمة املتبقية ل امنه مطروحا األصولستهالك لشطب تكلفة إليتم احتساب ا

وغالبا ما يتم اإلعرتاف بقيمة اإلستهالك  ل.لألصستخدام طريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي إب اخلردة(

  األراضي ال يتم احتساب استهالك عليها. واخلسائر.باألرباح 

  اآلالت واملعدات للفرتة احلالية والفرتات املقارنة كاالتي: ،العقارية للممتلكاتالعمر اإلنتاجي املتوقع 

 عدد السنوات البند

 33,33 – 10 مباني

 12,5 – 10 ار                  االت، معدات وقطع غي

 6,66 – 4 سيارات ووسائل حتويل

 10 – 6,66 ومفروشاتأثاث 

 أو املدة املتبقية من عقد اإلجيار، إذا كانت أقل 4 ت على املستأجراحتسين

ويتم  التقرير املالياصدار  تاريخ )قيمة اخلردة( واألعمار اإلنتاجية املتبقية وطرق االستهالك يف تتم مراجعة القيم املتبقية

 .ان دعت احلاجة ،التعديل عليها

  اليةاملغري  األصولاخنفاض قيمة      6-7

د و، قد اخنفضت قيمته. ويف حال وج هاأصول على أن أي من ات مؤشر ةسنويا بتقييم ما إذا كان هناك أيالشركة تقوم 

ويف حال  .األصولمع القيمة الدفرتية هلذه  ويتم مقارنتها لاألصوالقابلة لإلسرتداد هلذه  ةتقدير القيمفإنه يتم ات مؤشر ةأي

القابلة  ةبتقدير القيم الشركة تقومفإن  األصولبشكل منفصل عن باقي ملوجود إستحالة تقدير القيمة القابلة لإلسرتداد 

تعتمد على النقد املولد من  واليت اللإلسرتداد ألصغر وحدة مدرة للنقد واليت تقوم بتوليد النقد من اإلستخدام املستمر هلا 

 لنقد تتمثلمولدة لأو أي وحدة  أصول  يإن القيمة القابلة لالسرتداد أل تقوم بتوليد النقد.أخرى وحدة  ةأصول أخرى أو أي

عند تقدير القيمة )قيد االستخدام( أو قيمتها العادلة مطروحا منها تكاليف البيع. احلالية  بني القيمة القيمة االعلىيف 

الذي يعكس اسب ومنستخدام معدل خصم إمن قيمتها احلالية باحلالية يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 

و ا أصول  ةإذا قدرت القيمة القابلة لالسرتداد أليلقيمة الزمنية للنقود واملخاطر اخلاصة لألصل.تقييمات السوق احلالية ل

يف يكون هناك اخنفاض  ب على ذلك أن، فإنه يرتتصول ألحبيث كانت اقل من القيمة الدفرتية ل مدرة للنقدوحدة  ةيأ

 .والدخل الشامل اآلخر رأو اخلسائاألرباح يف فورا ويتم اإلعرتاف به  األصولقيمة 
اإلخنفاض بالقيمة اليت مت اإلعرتاف بها يف فرتات سابقة يف وقت إصدار التقارير املالية للتأكد من  خسائر يتم تقييم

كان هناك  إذااخلسائر يف اخنفاض القيمة يتم عكس  موجودة.ضت أو مل تعد املؤشرات اليت تثبت أن اخلسائر قد إخنف

يتم عكس اخلسائر الناجتة عن اخنفاض القيمة فقط  لالسرتداد.تغري يف التقديرات املستخدمة يف تقدير القيمة القابلة 

اإلستهالكات أو اإلطفاءات قبل  الصافية مطروحًا منها ال تتجاوز القيمة الدفرتية لألصول حبيثاىل حد القيمة الدفرتية 

 أن يكون هناك خسائر اخنفاض قيمة مت االعرتاف بها.
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 املالية  األدوات  6-8

 القياس األولي لألدوات املالية   6-8-1

 اإللتزاماتو األصولمضاف إليها تكاليف املعاملة إال يف حالة  املالية بالقيمة العادلةاألدوات يتم القياس األولي لكافة 

 .لية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائراملا

 التصنيف 6-8-2

طرف من أطراف التعاقد الشركة أي عندما تصبح  األولي،املالية بنفس الوقت الذي مت به القياس  األصوليتم تصنيف 

 األصولمجيع صنيف يتم تمرة اخرى الحقًا.  األصولتوفرت ظروف معينة فمن املمكن إعادة تصنيف  إذا املالية،لألدوات 

 األصولإما أصول مالية مقدرة بالقيمة املطفأة أو أصول مالية مقدرة بالقيمة العادلة. عندما يتم قياس  :املالية ضمن فئتني

أو يتم اإلعرتاف بها يف  ضمن صايف الربح أو )اخلسارة(املالية بالقيمة العادلة فإن الربح واخلسارة إما يتم اإلعرتاف بها 

 . خراآل املالدخل الش

بالقيمة العادلة من خالل  إما بالتكلفة املطفأة أو عدا الضمانات املالية وإلتزامات القروض املالية اإللتزاماتمجيع تصنف 

  األرباح أو اخلسائر.

 القياس الالحق لألصول املالية  6-8-3

 املالية  األصول

 : بناء على املالية  األصوليتم تصنيف 

 مالية.  أصول إلدارة جمموعة  ةتتبناه الشركالذي  منوذج األعمال -1
  التعاقدية للموجود املالي . اختبار خصائص التدفقات النقدية  -2

 

حيتفظ بهذه  )أ( عندمااملطفأة  امللكية، بالتكلفةاملالية، بإستثناء اإلستثمارات يف أدوات حقوق  األصوليتم قياس 

و )ب( ينشأ  صيل التدفقات النقدية التعاقديةمالية بغرض حت ول أصضمن منوذج أعمال هدفه اإلحتفاظ مبجموعة  األصول

على سبيل احلصر دفعات تتكون من  تشتمل حمددة، واليتيف تواريخ للموجود املالي تدفقات نقدية عن الشروط التعاقدية 

 القائم. املبل  األصلي والعائد على املبل  األصلي

 حتساب التكلفة املطفأة ملوجود مالي.ويتم إستخدام طريقة معدل العائد الفعلي يف إ
 

ويتم  .املوحدة حقوق امللكية بطريقة القيمة العادلة وتظهر يف قائمة املركز املاليأدوات يتم قياس اإلستثمارات يف 

 اليتو املقتناة لغايات غري املتاجرة ، بإستثناء أدوات حقوق امللكيةرأو اخلسائاألرباح يف  القيمةيف  التغريب اإلعرتاف

يف  توزيعات األرباح من اإلستثماربيتم اإلعرتاف  الشامل.لتظهر التغري يف قيمتها ضمن قائمة الدخل الشركة ختتارها 

 توزيعاتباحلصول على الشركة األرباح واخلسائر كإيرادات أخرى وذلك عندما ينشأ حق يف دائما  حقوق امللكيةأدوات 

 األرباح. 
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 املالية القياس الالحق لإللتزامات  6-8-4

األخرى يتم  املالية اإللتزاماتاألرباح واخلسائر وباقي يف املالية احملتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة  تاإللتزامايتم قياس 

 طبق خيار القيمة العادلة. إذاقياسها بالتكلفة املطفأة ما عدا 
 

 خيار القيمة العادلة 

  إذا:األرباح واخلسائر يف ات مالية وتقاس بالقيمة العادلة بها كإلتزام املالية اإللتزاماتب اإلعرتافيتم 
أو  األصولالذي قد ينشأ من قياس عرتاف اإلكان القيام بذلك يقلل بصورة ملحوظة من التضارب بالقياس او  -

 سس خمتلفة. أواخلسائر اليت تنشأ عليهم على  باإليراداتإللتزامات أو االعرتاف ا
داؤها بطريقة القيمة أدارتها وقياس إاملالية واليت يتم  األصولو أ املالية اإللتزاماتعة من جزء او جممو اإللتزامات متثل -

ساس عن طريق معلومات األاملخاطر او اسرتاتيجية االستثمار، وباعتماد نفس  إلدارةوفقا السرتاتيجية موثقة  العادلة،

 . شركةالعليا بال لإلدارةيتم توفريها داخليا الشركة عن 
االرباح واخلسائر واليت يف قياسها سابقًا بالقيمة العادلة مت املالية اليت  لتزامات لالقيمة التغري بالقيمة العادلة ض يتم عر

القيمة املتبقية يف التغري بالقيمة يتم عرض تتعلق بالتغري يف خماطر اإلئتمان لذلك الدين ضمن قائمة الدخل الشامل و

ه فإن ،األرباح واخلسائريف لتطابق امن عدم  ويف حال وجدت او زادت ،خلسائر. ومع ذلكوا األرباحيف  لتزامات لالالعادلة 

 األرباح واخلسائر. يف  اإللتزاماتكافة األرباح واخلسائر هلذه  يتم عرض

 املالية األصولاستبعاد  6-8-5

 ةاملالي األصولتلك قد مت حتويل  كان ما إذايتم القيام بعمل تقييم  ،اإستبعادهسيتم  اليت ةاملالي األصولعندما يتم حتديد 

 شروط اإلستبعاد. اقد انطبقت عليه األصول تلكتقييم فيما لو أن  ذلك سيتمثبت  وإذا

الشركة قامت  إذا بتحويل احلقوق التعاقدية إلستالم تدفق نقدي مقابله، اوالشركة  عند ما تقوم األصوليتم حتويل 

قامت باإللتزام بتمويل هذه التدفقات النقدية ولكن  ، األصول نقدي مندفق التعاقدي للحصول على ت باالحتفاظ باحلق

  لطرف ثالث.
فيما لو أن مجيع احلقوق واملخاطر املرتبطة مبلكية  فانها جيب أن حتدد اقد مت حتويله األصولأن الشركة عندما تقرر 

 بشكل جوهري األصولاملرتبطة مبلكية  حلقوقاملخاطر وافعليا بتحويل الشركة إذا قامت  ال.مت حتويلها ام  قد األصول

 األصول املرتبطة مبلكيةعلى املخاطر واحلقوق الشركة )اإلستبعاد(. إذا حافظت  فاإلعرتافيجب عندها أن يتم الغاء 

 . اوعدم إستبعاده األصولب باالعرتاف االستمرارفيجب على املنشأة  بشكل جوهري
بها  باإلحتفاظ موأيضا مل تق بشكل جوهري األصولقوق املرتبطة مبلكية املخاطر واحل بتحويلالشركة إذا مل تقوم 

إذا مل تقم  ال.املالي أو  األصولأن حتدد ما إذا كانت قد احتفظت بالسيطرة على الشركة ، فيجب على بشكل جوهري

 بالسيطرة فيجبالشركة احتفظت  إستبعاده( وإذافإنها جيب أن تلغي اإلعرتاف به ) األصولبالسيطرة على الشركة 

 فيه.املالي مبقدار إرتباطها املستمر  األصولاإلعرتاف بصل تو عليها أن

الفرق بني القيمة الدفرتية )بتاريخ إلغاء ب ه يتم اإلعرتافسواء كان جزئيا أو كليا فإن يةاملال لواألصعند الغاء اإلعرتاف ب

جديد يتم حتمله(  التزاميتم احلصول عليه مطروحا منه أي جديد  أصلاملستلم )مبا يف ذلك أي  واملقابل النقدياإلعرتاف( 

 ضمن حساب األرباح واخلسائر.
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  املالية اإللتزاماتإلغاء اإلعرتاف ب  6-8-6

يف العقد أو  ةاحملدد اإللتزاماتأي عند استيفاء  ،اتسويتهاملركز املالي عندما يتم  قائمةمن  ةاملالي اإللتزامات إستبعاديتم 

 . اتهاء أجلهنإأو  اإلغاؤه

 إىل طرف آخر والعوض احملولةأو  ة( املسددةاملالي لتزامات املالية )أو جزء من اال لتزامات لالن الفرق بني القيمة الدفرتية إ

يف  اينبغي اإلعرتاف به حتملها،يتم  التزامات  ةأصول غري نقدية منقولة أو أي ةالنقدي املدفوع مبا يف ذلك أي )املقابل(

 ح واخلسائر.   حساب األربا

  املالية املشتقات 6-8-7

بالقيمة العادلة.  يف السوق حقوق ملكية غري مدرجةأدوات باستثمارات  املرتبطةمجيع املشتقات مبا فيها تلك يتم قياس 

إيرادات بشكل مباشر حتت بند  و الدخل الشامل اآلخر رباح واخلسائراأل قائمة يف يف قيمتهاويتم االعرتاف بالتغري 

حتوط. ال متتلك بها لغايات التحوط كأدوات  الشركة وحتتفظويستثنى من ذلك املشتقات اليت ختتارها  غيلية أخرىتش

 حتوط.مشتقات كأدوات  ةأي يف الوقت احلاليالشركة 

 إعادة التصنيف   6-8-8

النموذج  دومالية وال يع ول أصإلدارة جمموعة املستخدم  الغرض من النموذج املالية فقط إذا مت تغيري األصولتصنيف  يعاد

 . مطبقًااملستخدم سابقا 

هو أول يوم من أول فرتة يتم فيها إعداد و من تاريخ إعادة التصنيفيتم تطبيقها  ف إذا توافرت شروط إعادة التصنيف،

اليت سبق  لعموالتااو  او اخلسائراألرباح  بتعديلالشركة  ال تقوموعليه  املالية بعد التغيري يف منوذج األعمال. التقارير

 اإلعرتاف بها. 

 القيمة  اإلخنفاض يف 6-8-9

من  (9)باملعيار رقم  موضح مبين على منوذج )اخلسائر املتوقعة( كما هوالشركة القيمة املطبق ب خنفاض يفإلامنوذج 

 املالي.لتقرير لاملعايري الدولية 

 : بقيم تساوير اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة يتم قياسها من خالل خمصص اخلسائ

شهر  12ناجتة عن أحداث واليت ميكن حدوثها خالل ال  متوقعة شهر )خسائر ائتمانية 12خسائر ائتمانية متوقعة ملدة  -

 التقارير املالية(.إعداد الالحقة لتاريخ 
تملة احملحداث مجيع األائتمانية متوقعة وناجتة عن  )خسائر املاليةاألدوات طول عمر خسائر ائتمانية متوقعة على  -

 املالية(. األدوات كامل عمر  خالل احلدوث الحقًا
املالية إذا كانت خماطر األدوات  عمرخصص اخلسائر املتعلق باخلسائر اإلئتمانية املتوقعة خالل كامل يتم اإلعرتاف مب

لذمم التجارية ل ةبالنسببشكل كبري منذ تاريخ اإلعرتاف املبدئي وكذلك  تاملالية قد ازداداألدوات اإلئتمان اخلاص ب

     األصولعلى مدى كامل عمر مجيع  سائرخب عرتافإلباأيضا الشركة مهمة. تقوم  متويل عناصراليت ال حتتوي على 

رير لتقلمن املعايري الدولية  (15)املعيار رقم  وذلك حسب)مهمة(  مادية عناصر متويلالذمم التجارية اليت حتتوي على و ا/ و

 . املالي

يتم قياس اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة بقيمة مساوية للخسائر اإلئتمانية ف األخرى، املاليةاألدوات  لكافةأما بالنسبة 

 شهر. 12ملدة  املتوقعة
ونتيجة لذلك فإنه يتم  املالية، ةاألدا لى طول عمرئتمانية عإلا الوسائل العملية عند تقدير اخلسائرالشركة تستخدم 

 القدرة على إسرتداد الذمةذمم التجارية من خالل تقييم لل بالنسبةاألداة املالية  عمرعلى طول اخلسائر اإلئتمانية إحتساب 

 القيمة الدفرتية.  إمجاليلكل عميل بناءا على 
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 املالية األدوات )مقاصة(  تسوية 6-8-10

دما يكون هناك متطلب بقائمة املركز املالي فقط عنعرض القيمة الصافية  ويتم اإللتزاماتو صول لأل مقاصةيتم عمل 

بتسويتهم بالصايف  أو القيام الشركة  حبيث تقوماليت مت اإلعرتاف بها  للقيم عمل مقاصةالشركة يوجب على قانوني 

 يف نفس الوقت. اإللتزامات وتسوية األصولب عرتافإلبا

 املخزون  6-9

طريقة  بناء على مبدأتكلفة املخزون  احتساب مأقل. يتالقيمة القابلة للتحقق ايهما  صايفالتكلفة أوبيتم قياس املخزون 

او  وتكلفة التصنيعالتكاليف اليت مت تكبدها للحصول على املخزون مجيع  تتضمناليت ومتوسط التكلفة املرجحة 

حالة املخزون تام الصنع واملخزون ويف أخرى يتم تكبدها جلعل املخزون بوضعه ومكانه احلاليني.  مصاريف يةوأ التحويل

نتاج مبنية على الطاقة التشغيلية العادية. صايف القيمة إلمن نفقات ا بنسبة مناسبةالتكاليف  يتم حتميللتصنيع حتت ا

 السوق مطروحا منها تكاليف البيع املتوقعة.يف القابلة للتحقق هي سعر البيع املتوقع 

 نهاية اخلدمة للموظفني  مكافأة 6-10

 اإلشرتاكات )املساهمات( احملددة برنامج
االشرتاكات طاملا يتم توفري اخلدمات ذات الصلة. وُتدرج  خبططاملساهمات اخلاصة  التزامات ب حتميل املصاريفيتم 

بالقدر الذي ميكن فيه تنفيذ االسرتداد النقدي أو ختفيض الدفعات  األصولاملساهمات املدفوعة مسبقا حتت بند 

 املستقبلية.

 احملددة )املنافع( املزايابرنامج 
املستقبلية اليت  املنافعاملزايا احملددة من خالل تقدير قيمة  بربامجفيما يتعلق الشركة احتساب صايف التزامات يتم 

اقتطاع هذا املبل  باإلضافة إىل ويتم  املوظفون يف الفرتة احلالية والفرتات السابقة وفًقا لقانون العمل السعودي إستحقها

 .الربنامجا ذخاصة به أصول خصم القيمة العادلة ألي 
سنوية باستخدام طريقة تقدير املبال   بصورةكتواري مستقل ومؤهل احتساب التزامات املزايا احملددة إيتوىل خبري 

 املستحقة حسب الوحدة.
على أصول  والعوائدكتوارية، املكاسب واخلسائر اإل تتضمناحملددة، واليت  املنافع التزامات  قياسُتدرج نتائج إعادة 

صايف مصروفات الفوائد الشركة الدخل الشامل األخر. وحتدد  قائمة)باستثناء الفوائد( على الفور ضمن  الربنامج

احملددة يف  املنافع التزامات احملددة للفرتة بتطبيق معدل اخلصم املستخدم لقياس  املنافع التزامات )الدخل( على صايف 

تغيريات يف صايف  ةآنذاك، مع األخذ بعني االعتبار أي ةالقائم (صولاألاحملددة ) املنافع التزامات إىل صايف  السنةبداية 

 مصاريف. ويتم إدراج صايف املنافع واملدفوع من هذهخالل تلك الفرتة نتيجة للمساهمات  (األصولاحملددة ) املنافع التزامات 

 ة.بند الربح أو اخلسار ضمناحملددة  خبطط املنافعاألخرى املتعلقة  املصاريفوالفوائد 
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 الزكاة  6-11

العامة للزكاة والدخل  اهليئةبناء على القوانني والتشريعات الصادرة من  التزامات ويعرتف بها كالزكاة تستحق 

ت إن وجدت، تسجل يف السنة اليت مت للزكاة،النهائية الربوطات التعديالت الناجتة عن ان باململكة العربية السعودية. 

 . فيها تلك الربوطات الزكوية

 

 اإليرادات  6-12

 .قبل أن يتم اإلعرتاف باإليرادات التالية شروط اإلعرتاف باإليراد تنطبقجيب ان 

 

 السلع مبيعات 6-12-1

قياسه  وإمكانيةمنح اخلصم  ويف حالة إمكانيةحني تنتقل السيطرة على البضائع إىل العميل.  اتيتم اإلعرتاف باإليراد

تقوم . من قيمة اإليرادات كتخفيض إنه يصبح مضمون املنح ويتم االعرتافف ،االعتماد عليه وميكنبشكل موثوق 

مطروحًا منه البضاعة املرجتعة  من مبيعات منتجاتها للعمالء حسب سعر الصفقة احملدد بالعقد يرادإلابقياس الشركة 

يوم  90ني ائتماحبد  تتم ألن مجيع املبيعاتمهم يف الوقت احلالي  عنصر التمويل. يعترب وخصم الكمية واخلصم التجاري

 يتفق مع ممارسات السوق.  والذي

 

 ايرادات توزيع األرباح  6-12-2

 باستالم الدفعات الناجتة عن توزيع االرباح.  للشركة ينشأ احلقيرادات توزيع األرباح عندما يتم اإلعرتاف بإ

 

 ت ، اآلالت واملعدااملمتلكاتاألرباح واخلسائر الناجتة عن استبعاد  6-12-3

الدخل الشامل وبالفرتة اليت  ضمن قائمة، اآلالت واملعدات املمتلكاتاألرباح واخلسائر الناجتة عن استبعاد يتم اإلعرتاف ب

 .األصولمت فيها بيع أي من هذه 

  
 اسرتداد الديون املعدومة واملشكوك يف حتصيلها  6-12-4

لديون املشكوك بتحصيلها او اخمصص من  ها كتخفيضحتصيلاسرتداد الديون املعدومة واملشكوك يف ب فاإلعرتايتم 

 .يتم احلصول عليهاالديون املعدومة عندما 

 

 اإليرادات األخرى  6-12-5

 حتققها.  توافر شروط الدخل الشامل عند ضمن قائمةاإليرادات األخرى يتم اإلعرتاف بها 

 

 عقود اإلجيار  6-13

 عقود اإلجيار التشغيلية 

)حتت عقد التأجري( يتم تصنيفه  امت تأجريه اليت األصولاملؤجر بكافة املخاطر ومنافع  فظ فيهحيتعقد اإلجيار الذي 

 كعقد اجيار تشغيلي. 

عرتاف باملبال  املدفوعة مبوجب عقود اإلجيار التشغيلية كمصروف يف قائمة الدخل الشامل على مدار فرتة اإلجيار إليتم ا

 .اخلدمات مثل التأمني والصيانة( )باستثناء تكاليف القسط الثابت على أساس
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 اإلقرتاض  تكاليف  6-14

تاج لفرتة كبرية من حت واليت ة للرمسلةمؤهل أصول تتم رمسلة تكاليف االقرتاض املتعلقة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج 

قرتاض إلتكاليف ا كامل حتميليتم  .األصولهذا لبيع كجزء من تكلفة لستخدام املعد له أو إلل ًةصبح جاهزتالوقت ل

الفوائد والتكاليف األخرى اليت  علىتكاليف االقرتاض  تشتمليف الفرتة اليت حتدث فيها. على املصاريف األخرى 

 تتكبدها املنشأة فيما يتعلق باقرتاض األموال.

 

 املخصصات  6-15

نتيجة  ةأو استداللي ةقانوني اإللتزامات ههذ تسواء كانالشركة على  التزامات  نشوءاملخصصات عند ب االعرتافيتم 

 ههذتقدير موثوق ملبل   مكانية عملإو اإللتزامات هذه تسويةالشركة  وكان من احملتمل ان تلزمحلدث سابق، 

اليت تغطيها يف نهاية الفرتة  ااملطلوب تسويته ةاحلالي لتزامات املبل  املعرتف به كمخصص هو أفضل تقدير لال .اإللتزامات

 .اإللتزامات هلتأكد )الشكوك( اليت قد حتيط بهذمع األخذ بعني االعتبار املخاطر وحالة عدم ا ،القوائم املالية

 

 األجنبيةت املعامالت بالعمال 6-16

)عملة  الوظيفيةيتم حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي، حيث يعترب الريال السعودي هو العملة 

 .ألسعار الصرف السائدة يف تاريخ املعامالت وذلك وفقاالشركة للتعامالت ب النشاط(

القوائم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي بسعر الصرف يف تاريخ املقيمة  النقدية املالية اإللتزاماتو األصوليتم حتويل 

يتم حتويلها لسعر الصرف يف ف البنود غري النقدية اليت يتم قياسها على أساس التكلفة التارخيية بعملة أجنبية املالية، أما

 الربح أو اخلسارة. قائمةاألجنبية يف ت يتم االعرتاف بفروقات العمال ، وبشكل عامتاريخ العملية

 

 املصاريف  6-17

التسويقية،  والتوزيع واحلمالتبيعات موظفي املرواتب وأجور تتضمن اليت البيع والتسويق هي تلك املصاريف  مصاريف

األخرى اليت ال تتعلق باإلنتاج أو املبيعات يتم  املصاريفوغريها من املصاريف املماثلة. مجيع  ة بعملية البيعاملتعلقتكاليف الو

 العموميةواملصروفات  املصاريف البيعيةاملشرتكة بني  املصاريف توزيع. ويتم وعمومية داريةإاعتبارها كمصروفات 

 باستخدام أساس ثابت.

 

 النظامي  اإلحتياطي  6-18

حتياطي نظامي إتكوين يتم متشيا مع متطلبات نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة 

% من رأس مال 30 اإلحتياطيوجيوز التوقف عن هذا التكوين حينما يبل  رصيد  السنويالدخل  صايفمن  % 10بنسبة 

  أرباح.كحتياطي غري قابل للتوزيع ن هذا اإل، إالشركة املدفوع

 رحبية السهم  6-19

محلة األسهم العادية للشركة على املتوسط  العائدة علىالواحد بقسمة الربح أو اخلسارة  على السهمالعائد  يتم احتساب

 املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
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 قياس القيمة العادلة  6-20

شكل ب التزامات  حتويلدفعه مقابل من املمكن  أو أصول بيع  مقابله استالم من املمكنالقيمة العادلة هي املبل  الذي 

على الشركة وحصول  نظم أو حتى غيابهذلك السوق املسواء بوجود  ،التقييم بتاريخبالسوق  املشاركنيبني  أساسي

لوفاء بهذه تعكس خماطر عدم ا لتزامات لالالقيمة العادلة  اإلستفادة القصوى من هذا السوق يف ذلك التاريخ. إن

 . اإللتزامات

 املالية اإللتزاماتو صول لألقياس القيم العادلة القيام ب للشركة احملاسبية واإلفصاحاتجمموعة من السياسات تتطلب 

 .وغري املالية

اخلاص بهذه األداة، ويعترب  النشطيف السوق  املدرجستخدام السعر إب مالية ألداةبقياس القيمة العادلة الشركة تقوم 

 عن القيميعطي معلومات  كايف حبيث وتكرار بعددفيه  متت اإللتزاماتأو  األصولكانت تعامالت  حبال نشطًاسوق ال

 بشكل مستمر.

ستقوم باستخدام الشركة فإن  ،نشطسوق هلا سعر مدرج يف  حال مل يكن لألداة اليت سيتم قياس القيمة العادلةويف 

وتقليل اإلعتماد على تلك اليت واحلصول عليها ميكن مالحظتها  خالت اليتاملدطرق التقييم اليت ستعظم استخدام  إحدى

يأخذها  كان من املمكن أنكل العوامل اليت  يقوم بدمجأسلوب أو طريقة التقييم املختارة إن ال ميكن مالحظتها. 

 .السعر تقييماملشاركني بالسوق يف عني اإلعتبار عند عملية 

تقوم بقياس القيمة العادلة الشركة بالقيمة العادلة وهلا سعر عرض وسعر طلب فإن  استق اإللتزاماتو األصولكانت  إذا

 بسعر الطلب.  لتزامات لاللألصول بسعر العرض وتقوم بقياس القيمة العادلة 

الذي مت إن أفضل دليل على قيمة األداة املالية العادلة عند اإلعرتاف املبدئي بها هو الثمن الذي متت فيه الصفقة أي الثمن 

  مقابلها. دفعه أو استالمه

 ومل يتم إثبات العمليةتلف عن الثمن الذي مت فيه ختأن القيمة العادلة يف اإلعرتاف املبدئي لألداة املالية الشركة  قررت إذا

 مبين على  عن طريق أساسمماثل وال التزامات أو ملوجود السعر املعروض يف السوق النشط  على أساسالقيمة العادلة 

، عندها يتم للتقييمبالنسبة  جوهرية غري بأنهامدخالت غري ملحوظة  أيةاحلكم على  خالله أسلوب تقييم ميكن من

القياس املبدئي لألداة املالية بالقيمة العادلة بعد تعديلها لتأجيل الفرق بني القيمة العادلة يف االعرتاف املبدئي وبني قيمة 

 األرباح أو اخلسائر على أساس مناسب على طول عمر هذه األداة. ضمنذا الفرق هل يتم االعرتاف بعد ذلك،املعاملة. و
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وفقا للمعايري الشركة أعدتها  )غري مراجعة( خمتصرةموحدة  أوليةهذه أول بيانات مالية ف، (2)هو مبني يف إيضاح كما 

  .رير املاليية للتقالدول

عة املوحدة املختصرة األوليةعند إعداد البيانات املالية (6)مت تطبيق السياسات احملاسبية املبينة يف اإليضاح  س ت ل   ل

 املعلومات املقارنة املعروضة يف هذه البيانات املاليةوكذلك ، )غري املراجعة( 2017 سبتمرب 30يف  املنتهية األشهر

عة س ت ل مركز إعداد مت  2016يناير  1ويف .  2016ديسمرب 31والسنة املنتهية يف  2016 سبتمرب 30يف  تهيةاملن األشهر ل

 (.املاليةالتقارير  إلعدادإىل املعايري الدولية الشركة  حتولتاريخ )للتقرير املالي  لمعايري املالية الدوليةمالي إفتتاحي وفقًا ل

املتعارف عليها يف  البيانات املالية اليت مت إعدادها وفقا ملبادئ احملاسبة بتعديل املبال  املدرجة سابقا يفالشركة قامت 

املعايري املطبقة يف عملية التحول من اجراء اجلدول التالي إيضاحات حول كيفية يشمل  اململكة العربية السعودية .

ها املالي وتدفقاتها ئوأدا للشركةاملالي  إىل املعايري الدولية العداد التقارير املالية للمركز اململكة العربية السعودية

 .النقدية
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  املالياملالي لتطبيق املعايري الدولية للتقرير  ثراأل -7
 (املاليم )تاريخ التحول اىل املعايري الدولية للتقرير 01/01/2016التسويات على حقوق امللكية كما يف 

 

 

 
 

 إيضاح  

وفق معايري 
احملاسبة 
 السعودية

 

 املالي ثراأل
 للتحول

 

وفق املعايري 
الدولية للتقرير 

 املالي
    األصول

    
   غري املتداولة األصول

    
 1,893,344  485,513  1,407,831 7,2 آالت ومعدات، بالصايف  ،عقارية ممتلكات

 -  (506,508)  506,508 7,2 مشاريع حتت التنفيذ
 6,936  6,936  - 7,2 اصول غري ملموسة، بالصايف

 -  (81,812)  81,812 7,4 أخرىتثمارات واصول مالية اس
 74,771  74,771  - 7,4 استثمارات يف شركات زميلة 

 9,403  9,403  - 7,3/ 7,4 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أصول 
 119  119  - 7,5 ماليةمشتقات 
 1,984,573  (11,578)  1,996,151  األصول غري املتداولةجمموع 
       املتداولة األصول
 737,513  -  737,513  بالصايف خمزون،

 340,170  168,624  171,546 7,1/  7,11 وأخرىمدينون جتاريون 
 -  (138,202)  138,202 7,11 مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى، بالصايف دفعات

 -  (30,476)  30,476 7,11 قرض لشركة زميلة
 186,056  500  185,556 7,1 كمه نقد وما يف ح

 1,263,739  446  1,263,293  األصول املتداولة جمموع
 3,248,312  (11,132)  3,259,444   األصولجمموع 

        اإللتزاماتامللكية وحقوق 
       امللكيةحقوق 

 500,000  -  500,000  رأس املال
 215,882  -  215,882  احتياطي نظامي

 4,473  2,837  1,636 7,3 طي بالقيمة العادلةاحتيا
 1,177,984  (2,273)  1,180,257 7,12 املبقاة أرباح

 -  (119)  119 7,5 صايف التغري يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

 1,898,339  445  1,897,894  امللكيةحقوق جمموع 

       تداولةغري امل اإللتزامات
 659,284  (9,892)  669,176 7,6 طويل االجل قرض 

 74,458  938  73,520 7,7 للموظفني مكافأة نهاية اخلدمة إلتزام

 733,742  (8,954)  742,696  تداولةغري امل جمموع اإللتزامات
       تداولةامل اإللتزامات

 272,943  (4,167)  277,110 7,6 اجلزء املتداول من قرض طويل االجل

 ائنون جتاريون وأخرى  د
7,11 , 7,6 
7,1, 7,8 ,7,5 

242,652  85,281  327,933 

 -  (83,747)  83,747 7,11 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
 15,355  10  15,345 7,1 الشرعيةخمصص الزكاة 

 616,231  (2,623)  618,854  تداولةامل جمموع اإللتزامات

 1,349,973  (11,577)  1,361,550  جمموع اإللتزامات 

 3,248,312  (11,132)  3,259,444   امللكية واإللتزامات قجمموع حقو
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 (ما مل يذكر خالف ذلك ةسعوديالبال  بآالف الرياالت امل)
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 )تابع( املالياملالي لتطبيق املعايري الدولية للتقرير  ثراأل -7

 م30/90/2016التسويات على حقوق امللكية كما يف 
 

 

 
 

 إيضاح

وفق معايري 

احملاسبة 
 السعودية

 

األثر املالي 
 للتحول

 

وفق املعايري الدولية 
 للتقرير املالي

   األصول 
    

   األصول غري املتداولة
    

 1,874,160  510,610  1,363,550 7,2 آالت ومعدات، بالصايف ممتلكات عقارية، 

 -  (528,130)   528,130 7,2 مشاريع حتت التنفيذ

 5,168  5,168  - 7,2 أصول  غري ملموسة، بالصايف

 -  (41,571)   41,571 7,4 ات واصول مالية اخرىاستثمار

 33,742  33,742  - 7,4 استثمارات يف شركات زميلة 

 9,969  9,969  - 7,3/ 7,4 أصول  مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 100  100  - 7,5 مشتقات مالية 

 1,923,139  (10,112)   1,933,251  األصول غري املتداولةجمموع 

       األصول املتداولة

 865,661  -  865,661  بالصايف خمزون،

 324,085  151,183  172,902 7,1/  7,11 مدينون جتاريون واخرى

 -  (121,961)   121,961 7,11 مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى، بالصايف دفعات

 -  (30,476)   30,476 7,11 قرض لشركة زميلة

 72,568  500  72,068 7,1 كمه نقد وما يف ح

 1,262,314  (754)    1,263,068   األصول املتداولةجمموع 

 3,185,453  (10,866)   3,196,319  جمموع األصول 

       اإللتزاماتو  حقوق امللكية

       امللكيةحقوق 

  500,000   -   500,000   رأس املال

  215,882   -   215,882   احتياطي نظامي

 5,039  2,615   2,424  7,3 احتياطي بالقيمة العادلة

 1,106,858  (2,554)    1,109,412  7,12 أرباح املبقاة

 -  100  (100)    7,5           صايف التغري يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

 1,827,779  161   1,827,618   امللكيةحقوق جمموع 

       تداولةغري امل تزاماتاإلل

  446,992   (7,939)    454,931  7,6 قرض طويل االجل 

  77,023    68    76,955  7,7 للموظفني مكافأة نهاية اخلدمة إلتزام

  524,015   (7,871)    531,886   تداولةغري امل جمموع اإللتزامات

       تداولةامل اإللتزامات
 180,000  -  180,000  قروض قصرية االجل 

 301,114  (4,131)   305,245 7,6 اجلزء املتداول من قرض طويل االجل

 دائنون جتاريون وأخرى  
7,11 , 7,6 7,1 

7,8 ,7,5 250,927 

 

89,155 

 

340,082 

 -  (88,190)   88,190 7,11 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 12,463  10  12,453 7,1 الشرعيةخمصص الزكاة 

 833,659  (3,156)   836,815  تداولةامل جمموع اإللتزامات

  1,357,674  (11,027)   1,368,701  جمموع اإللتزامات 

 3,185,453  (10,866)   3,196,319   امللكية واإللتزامات  جمموع حقوق

  



 اخلزف السعوديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

       م2017 سبتمرب  30يف  تنياملنتهيأشهر  التسعةتي الثالثة ولفرت املختصرةإيضاحات خمتارة حول القوائم املالية األولية املوحدة 

 )غري مراجعة(

 (ما مل يذكر خالف ذلك ةسعوديالبال  بآالف الرياالت امل)
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 (تابع ) املالياملالي لتطبيق املعايري الدولية للتقرير  ثراأل -7

 م31/12/2016قوق امللكية كما يف التسويات على ح
 

 
 إيضاح

وفق معايري 

احملاسبة 
 السعودية

 

 املالي ثراأل
 للتحول

 

وفق املعايري الدولية 
 املاليللتقرير 

    األصول
    

   غري املتداولة األصول
    

 1,846,090  110,027  1,736,063 7,2 آالت ومعدات، بالصايف ، عقارية ممتلكات
 -  (125,720)  125,720 7,2 تنفيذمشاريع حتت ال

 4,010  4,010  - 7,2 اصول غري ملموسة، بالصايف
 -  (33,358)  33,358 7,4 استثمارات واصول مالية اخرى
 24,742  24,742  - 7,4 استثمارات يف شركات زميلة 

 10,797  10,797  - 7,3/ 7,4 اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 188  188  - 7,5 مالية مشتقات 

 1,895,141  األصول غري املتداولةجمموع 
 

(9,314) 
 

1,885,827 

   املتداولة األصول
    

 824,635  بالصايف خمزون،
 

- 
 

824,635 
 195,073 7,1/  7,11 مدينون جتاريون واخرى

 
161,456 

 
356,529 

 111,055 7,11 مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى، بالصايف دفعات
 

(111,055) 
 

- 
 50,476 7,11 قرض لشركة زميلة

 
(50,476) 

 
- 

 24,199 7,1 نقد وما يف حكمه 
 

500 
 

24,699 

 1,205,438  املتداولة األصولجمموع 
 

425 
 

1,205,863 

 3,100,579  األصولجمموع 
 

(8,889) 
 

3,091,690 

   واإللتزامات حقوق امللكية
   امللكيةحقوق     
 500,000  رأس املال    
 

- 
 

500,000 
 218,336  احتياطي نظامي

 
- 

 
218,336 

 3,212 7,3 بالقيمة العادلة ياحتياط
 

2,656 
 

5,868 
 1,100,944 7,12 رباح املبقاةأ

 
(4,344) 

 
1,096,600 

صايف التغري يف القيمة العادلة لتغطية خماطر 
 التدفقات النقدية

7,5 

188 
 

(188) 
 

- 

 1,820,804  (1,876)  1,822,680  امللكيةحقوق جمموع 

       تداولةغري امل اإللتزامات

 423,282  (7,066)  430,348 7,6 قرض طويل االجل 

 75,834 7,7 للموظفني مكافأة نهاية اخلدمة إلتزام
 

1,391 
 

77,225 

 506,182  تداولةغري امل اإللتزاماتجمموع 
 

(5,675) 
 

500,507 

       تداولةامل اإللتزامات
 203,000  -  203,000  قروض قصرية االجل 

 257,572  (4,131)  261,703 7,6 اجلزء املتداول من قرض طويل االجل

 وأخرى  دائنون جتاريون
7,11 , 7,6 

7,1, 7,8 ,7,5 
201,852  90,993  292,845 

 -  (88,210)  88,210 7,11 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
 16,962  10  16,952 7,1 الشرعيةاة خمصص الزك

 770,379  (1,338)  771,717  تداولةامل اإللتزاماتجمموع 

 1,277,899   اإللتزاماتجمموع 
 

(7,013) 
 

1,270,886 

 3,100,579  واإللتزامات امللكيةجمموع حقوق 
 

(8,889) 
 

3,091,690 

 



 اخلزف السعوديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غري مراجعة(       م2017 سبتمرب  30يف  تنياملنتهيأشهر  التسعةتي الثالثة ولفرت املختصرةإيضاحات خمتارة حول القوائم املالية األولية املوحدة 

 (ما مل يذكر خالف ذلك ةسعوديالبال  بآالف الرياالت امل)
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 ىل )يتبع(األثر املالي لتطبيق املعايري الدولية للتقرير املا-7
 م 30/90/2016أشهر املنتهية يف  التسعةالثالثة و التسويات على قائمة الدخل الشامل لفرتة

 م2016سبتمرب  30لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف   م2016سبتمرب  30لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     

 

 إيضاحات
 

وفق معايري احملاسبة 

 السعودية
 

األثر املاىل 

 للتحول
 

ق املعايري الدولية وف

 للتقرير املاىل

وفق معايري احملاسبة  

 السعودية
 

األثر املاىل 

 للتحول
 

وفق املعايري الدولية 

 للتقرير املاىل

 953,091  -  953,091  232,441  -  232,441   املبيعات

 (668,352)  -  (668,352)  (177,821)  -  (177,821)   تكلفة املبيعات

 284,739  -  284,739  54,620  -  54,620   جممل الربح

 13,236  12,945  291  480  2,517  (2,037)  7,5/7,10 إيرادات تشغيلية أخرى  

 (139,305)  -  (139,305)  (42,305)  -  (42,305)   مصروفات بيعة وتسويقية

 (62,704)  344  (63,048)  (21,942)   (278)   (21,664)  7,7/7,8 مصاريف إدارية وعمومية

 95,966  13,289  82,677  (9,147)  2,239  (11,386)   التشغيل )خسارة( ربح

 2,073  2,073  -  2,312  2,312  -  7,10 أرباح  بيع ممتلكات عقارية، اآلت ومعدات 

 (10,604)  (1,482)  (9,122)  (3,949)  (525)  (3,424)  7,9 تكاليف التمويل 

يمة ا ي ق بوط ف لةه ي ات زم شرك ي  ثمارات ف ت  (25,000)  -  (25,000)  (25,000)  -  (25,000)   س

 (15,037)  (15,037)  -  (5,099)  (5,099)  -  7,10 حصة الشركة من )خسارة( شركات زميلة 

 47,398  (1,157)  48,555  (40,883)  (1,073)  (39,810)   )خسارة( الفرتة قبل الزكاة  ربحصايف 

 (18,000)    (18,000)  (6,000)  -  (6,000)   الشرعيةالزكاة 

 29,398  (1,157)  30,555  (46,883)  (1,073)  (45,810)   )اخلسارة(  للفرتة الربحصايف 

 اآلخر: بنود الدخل الشامل

 و اخلسائر:أبنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن األرباح 

 

      

 

     

 (524)  (524)  -  (175)  (175)  -  7,7 فآت نهاية اخلدمة للموظفنيمكا التزامات قياس إعادة

 –لدخل الشامل من خالل ابالقيمة العادلة  مالية دواتا

 7,3 صايف التغري يف القيمة العادلة

 

95  10  105 

 

788  (222)  566 

 42  (746)  788  (70)  (165)  95   للفرتة األخر الشامل الدخل

 29,440  (1,903)  31,343  (46,953)  (1,238)  (45,715)    للفرتة لشاملا الدخل إمجالي

الربح رحبية السهم األساسية واملخفضة من صايف 

 للفرتة )اخلسارة(

  

(0,92) 

 

(0,02)  (0,94) 

 

0,61  (0,02)  0,59 



 اخلزف السعوديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )غري مراجعة(
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 (تابع ) املالياملالي لتطبيق املعايري الدولية للتقرير  ثراأل 

 م 31/12/2016ل الشامل للسنة املنتهية يف التسويات على الدخ
 

 
 

 
وفق معايري 

 احملاسبة السعودية
 املالي ثراأل 

 للتحول
 

وفق املعايري 
الدولية للتقرير 

 املالي

 1,303,519  -  1,303,519  املبيعات
 (943,019)  -  (943,019)  تكلفة املبيعات

 360,500  -  360,500  الربح جممل
 21,173  26,230  (5,057) 7,10/  7,5 أخرى  إيرادات تشغيلية

 (184,432)  -  (184,432)   مصروفات بيعة وتسويقية
 (86,484)  (83)  (86,401) 7,7/  7,8 مصاريف إدارية وعمومية

 110,757  26,147  84,610  ربح التشغيل
 (2,124)  (2,124)  - 7,10 ممتلكات عقارية، آالت ومعدات بيع )خسائر(  

 (25,000)  -  (25,000)  مصاريف أخرى
 (14,234)  (1,665)  (12,569) 7,9 تكاليف التمويل 

 (24,037)  (24,037)  - 7,10 حصة الشركة من )خسارة( شركات زميلة

 45,362  (1,679)  47,041  قبل الزكاة الشرعية السنة ربحصايف 

 (22,508)  (8)  (22,500)  الزكاة الشرعية

 22,854  (1,687)  24,541  السنة  ربحصايف 

       
 اآلخر بنود الدخل الشامل

و أالبنود اليت لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن األرباح 
       اخلسائر:

 (1,784)  (1,784)  - 7,7 مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني التزامات قياس إعادة
 التغري صايف –بالقيمة العادلة للدخل الشامل  مالية ادوات

 1,395  (181)  1,576 7,3 يف القيمة العادلة

 (389)  (1,965)  1,576  للسنة اآلخر الشامل الدخل

 22,465  (3,652)  26,117  للسنة الشامل الدخل إمجالي

 0,46  (0,03)  0,49  السنة  ربحرحبية السهم األساسية واملخفضة من صايف 

 



 اخلزف السعوديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

       م2017 سبتمرب  30يف  تنياملنتهيأشهر  التسعةتي الثالثة ولفرت املختصرةإيضاحات خمتارة حول القوائم املالية األولية املوحدة 

 )غري مراجعة(

 (ما مل يذكر خالف ذلك ةسعوديالبال  بآالف الرياالت امل)
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 ايضاحات التسويات   

 األعمال:  جتميع  1 -7

 ،رجعي على دمج االعمال السابقة أثرب (3)عدم تطبيق املعيار الدولي العداد التقارير املالية رقم الشركة لقد اختارت 

يف تاريخ التحول إىل املعايري الشركة . وعليه، قامت (1)عفاء الوارد يف املعيار الدولي العداد التقارير املالية رقم لإلوفقا 

كذلك و .ها اليت مت اقتناؤها أو افرتاضها يف عملية دمج أعمال سابقةالتزاماتا وأصوهلمجيع  بإدراجاملالي الدولية للتقرير 

لهيئة السابقة ل لمعايريلمت اإلعرتاف بها وفقا  بنود ةأيلمعايري الدولية للتقارير املالية لبيان املركز املالي وفقا  استبعدت من

. املعايري الدولية للتقرير املاليمبوجب  التزامات و أصول ها كبعرتاف إللمؤهلة  وغري السعودية للمحاسبني القانونيني

إىل املبال  اليت تتطلبها املعايري  الشركة التابعة التزامات و صول القيم الدفرتية أل الشركة بتعديلوهلذا الغرض قامت 

 املركز املالي للشركة التابعة. قائمةالدولية يف 

 

لالستثمار يف تاريخ التحول، ومت استبعاد املعامالت واالرصدة اخلزف  ملالية للشركة التابعة، شركةمت توحيد القوائم ا

مت احتساب هذا االستثمار باستخدام طريقة حقوق   .الشركة التابعةعند توحيد  م2016يناير  1بني الشركات كما يف 

الشركة امللكية للشركة التابعة، استخدمت  عدم وجود أسعار مدرجة يف السوق املتداول حلصة حقوقل   .امللكية

كما مت استبعاد القيمة الدفرتية  .يف تاريخ التحول لقياس قيمة احلصص غري املسيطرة األصولالعادلة لصايف  القيمة

بل  الرصيد   .ألف ريال سعودي 102االخنفاض يف القيمة والبال   أثرألف ريال سعودي بعد تعديل  373لالستثمار البال  

بر 30ألف سعودي ) 104,4مبل   م2016ديسمرب  31التابعة كما يف  ملستحق من الشركةا تم ب  يناير 1 و م2016 س

 .سعودي( ريال 82,3: م2016

 

 واملعدات: اآلالت ،ممتلكات عقارية  2 -7

حيث واملعدات  واآلالتعادة قياس اطفاء تكلفة القروض املرمسلة على املشاريع حتت التنفيذ واملمتلكات إ أثرمت تعديل 

واالعرتاف بها وتسجيلها جزئيَا على مشاريع رأمسالية حتت التنفيذ.  تكاليف القرض املدفوعة مقدمًا رمسلةمت سابقًا 

ومت فصل وتصنيف  واملعدات، واآلالتلقد مت تصنيف املشاريع الرأمسالية حتت التنفيذ ضمن املمتلكات ،فضاًل على ذلك

 وسة. صول غري ملمأبعض الربامج اىل 

 وهي كما يلي:  تقرير،عادة التصنيفات اليت متت يف تاريخ كل إاجلدول التالي التسويات ويوضح 

يناير  1 

 م2016
 

سبتمرب  30

 م2016
 

ديسمرب  31

 م2016

 (4,010)  (5,168)  (6,936) اعادة تصنيف الربامج اىل اصول غري ملموسة

 125,720  528,130  506,508 اعادة تصنيف من مشاريع رأمسالية حتت التنفيذ

 (9,760)  (1,155)  (1,155) تسوية الزيادة يف تكاليف مطفأة مرمسلة على املمتلكات واآلالت واملعدات

 (1,923)  (11,197)  (12,904) تسوية الزيادة يف تكاليف مطفأة مرمسلة على مشاريع رأمسالية حتت التنفيذ

 110,027  510,610  485,513 التقارير املاليةأثر التحول إىل املعايري الدولية إلعداد 

 

 

 

 

 



 اخلزف السعوديةشركة 
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 اآلخر:املالية بالقيمة العادلة للدخل الشامل  األصول 3 -7

ستثمارات يف أسهم غري مدرجة إلباحتساب االشركة  تالسعودية، قاماملطبقة يف اململكة العربية  لمعايري احملاسبيةل وفقًا

الشركة ، قامت (9)التقارير املالية رقم  إلعدادمبوجب املعيار الدولي  .مالية متاحة للبيع تقاس بالتكلفة أصول ك

 إلعدادإن املعيار الدولي  .مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر أصول بتصنيف هذه االستثمارات ك

وبالتالي يتم  (39)ة الدولي رقم ال يسمح باستثناء التكلفة املنصوص عليها من قبل معيار احملاسب (9)التقارير املالية رقم 

املعدلة وفقا للمعيار  األصولحتديد القيمة العادلة لألسهم غري املدرجة يف شركة اخلليج العقارية باستخدام طريقة صايف 

 مليون ريال، والقيمة الدفرتية وفق املعايري 7 القيمة العادلة تكان م2016يناير  1. يف (13)الدولي للتقارير املالية رقم 

مليون ريال سعودي بني القيمة العادلة والقيمة الدفرتية احلالية  2,8مت إدراج الفرق البال   .مليون ريال سعودي 4,2السعودية 

  .يف حقوق امللكية احتياطي القيمة العادلة ضمن

 التغري كما يلي:  أثراجلدول التالي يوضح 

 
 م2016يناير  1

 أشهرالتسعة 
 30املنتهية يف 

 م2016 سبتمرب

 أشهرالثالثة 
 30املنتهية يف 

 2016 سبتمرب

ديسمرب  31
 م2016

القوائم املوحدة لألرباح واخلسائر والدخل 
 الشامل اآلخر 

    

صايف التغري -الدخل الشامل االخر
 بالقيمة العادلة لألصول املالية

- 222 (10) 181 

 181 (10) 222 - التعديل قبل الزكاة

     املالي القوائم املوحدة للمركز 

 من خاللاصول مالية بالقيمة العادلة 

 االخر الدخل الشامل

2,837 2,615 - 2,656 

 (2,656) - (2,615) (2,837) احتياطي القيمة العادلة قبل الزكاة

 - - - - التعديالت على االرباح املبقاة قبل الزكاة

 اخرى:صول مالية أاستثمارات و 4 -7

ستثمار يف الشركات الزميلة إلا التابعة،ستثمار يف الشركات إلاملالية االخرى ا لاألصوستثمارات وإلتتضمن ا

ستثمارات يف كل بند خيصها يف االرصدة إلستثمارات االخرى يف ادوات حقوق امللكية. ومت اعادة تصنيف هذه اإلوا

 االفتتاحية للمركز املالي. واجلدول التالي يوضح اعادة التصنيف: 

 
 م2016ديسمرب  31  م2016 سبتمرب 30  م2016يناير  1 

القيمة الدفرتية وفقا للمعايري املطبقة يف 
 السعودية

81,812  41,571  33,358 

      اعادة التصنيف اىل:

 (24,742)  (33,742)  (74,771) استثمارات بطريقة حقوق امللكية

 (475)  (475)  (475) استثمارات يف شركات تابعة

مة العادلة من خالل اصول مالية بالقي
 الدخل الشامل االخر

(6,566)  (7,354)  (8,141) 

 -  -  - التعديالت على األرباح املبقاة
 



 اخلزف السعوديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

       م2017 سبتمرب  30يف  تنياملنتهيأشهر  التسعةتي الثالثة ولفرت املختصرةإيضاحات خمتارة حول القوائم املالية األولية املوحدة 

 )غري مراجعة(

 (ما مل يذكر خالف ذلك ةسعوديالبال  بآالف الرياالت امل)
 

28 

 

 102تأثري اخنفاض القيمة مببل  مت إثبات و م2016يناير  1بالقيمة العادلة يف  الشركة التابعةستثمار يف إلعادة تقييم اإمت 

ريال سعودي بعد اثبات اخنفاض القيمة  373القيمة الدفرتية البالغة مت إلغاء إثبات  .املبقاةرباح ألريال سعودي يف ا نمليو

 . الشركة التابعةستثمار يف إللبتاريخ توحيد القوائم 

 

 مالية:مشتقات  5 -7

ية للمرة االوىل أن اخلاص بتطبيق املعايري الدولية العداد التقارير املالو (1)يتطلب املعيار الدولي العداد التقارير املالية رقم 

املعرتف بها يف الفرتة السابقة الناجتة عن حماسبة التحوط إذا كانت  اإللتزاماتو األصولتقوم املنشأة بإلغاء االعرتاف ب

  ."املالية االدوات" (9)هذه العالقة ال تستويف متطلبات معينة يف املعيار الدولي العداد التقارير املالية رقم 

 األصولالية مل تستوف هذه املتطلبات، لذا مت استبعاد احتياطي تغطية التدفقات النقدية ومشتقات إن أداة التحوط احل

ذات الصلة، ومت االعرتاف بأدوات املشتقات املالية فقط بالقيمة العادلة مع إدراج التغريات يف القيمة العادلة يف االرباح أو 

  .اخلسائر

 

  

 م2016يناير  1

أشهر التسعة 
 30يف املنتهية 

سبتمرب 
 م2016

الثالثة أشهر 
 30املنتهية يف 
سبتمرب 
 م2016

ديسمرب  31
 م2016

القائمة املوحدة لألرباح واخلسائر والدخل الشامل 
 اآلخر 

     

 (69) 274 19 -  إيرادات اخرى

 (69) 274 19 -  التعديل قبل الزكاة

      القائمة املوحدة للمركز املالي 

 188 - 100 119  لنقدية من التحوطاحتياطي التدفقات ا

 (188) - (100) (119)  ذمم دائنة جتارية واخرى

 188 - 100 119  مشتقات مالية

 188 - - 119  التعديالت على االرباح املبقاة قبل الزكاة

 

 : واإلقرتاض القروض  6 -7

 السعودية اخلزف تصنيف القروض ألجل لشركة ، يتم "االدوات املالية" (9)وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

تتضمن القروض ألجل القروض ذات الفائدة املتغرية من البنوك . مالية يتم قياسها الحقا بالتكلفة املطفأة التزامات ك

التجارية والقروض اليت مت احلصول عليها من صندوق التنمية الصناعي السعودي واليت حتمل تكلفة تقييم القرض فقط 

  تستحق على مدى فرتة القرض وفقا جلدول السداد املتفق عليه. واليت

للقيمة الدفرتية للقروض من صندوق التنمية  (9)التقارير املالية رقم  إلعدادطفاء وفقا للمعيار الدولي مت تعديل تأثري اإل

برمسلة  السعوديةزف الصناعي السعودي النه بدال من إطفاء تكلفة التقييم على مدى فرتة القرض، قامت شركة اخل

تكلفة التقييم الكاملة يف املشاريع حتت االنشاء عند االعرتاف االولي من خالل زيادة القيمة الدفرتية للقرض إىل إمجالي 

يتم تعديل القيمة الدفرتية للقرض يف املشاريع حتت التنفيذ واملمتلكات وعليه،  .املبل  املستحق حتى تاريخ االستحقاق

  .تكاليف التقييم املتبقية يف تاريخ كل تقرير ات وفقا لتغطيةواملعد واآلالت

 التغري كما يلي:  أثراجلدول التالي يوضح وعليه 

 



 اخلزف السعوديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

       م2017 سبتمرب  30يف  تنياملنتهيأشهر  التسعةتي الثالثة ولفرت املختصرةإيضاحات خمتارة حول القوائم املالية األولية املوحدة 

 )غري مراجعة(

 (ما مل يذكر خالف ذلك ةسعوديالبال  بآالف الرياالت امل)
 

29 

 

 

 م2016ديسمرب  31  م2016 سبتمرب 30  م2016يناير  1 

      القائمة املوحدة للمركز املالي 

 4,131  4,131  4,167 القروض املتداولة

 7,066  7,939  9,892 القروض غري املتداولة

 (1,180)  -  - ذمم دائنة جتارية واخرى

 (10,017)  (12,070)  (14,059) املمتلكات، اآلالت واملعدات

 -  -  - التعديالت على االرباح املبقاة قبل الزكاة

 

 :ملوظفنيامكافأة نهاية خدمة     7 -7

تقييم للمبال  املستحقة يف نهاية كل سنة  أفضلعلى  عتمادباإل املوظفنيمكافأة نهاية خدمة  الشركة باحتسابتقوم 

باستخدام طريقة  اإللتزاماتجيب حتديد  للتقرير املالي الدولية ريلكن وفقًا للمعايو السعوديوفقَا لنظام العمل والعمال 

   سنة.يف نهاية كل  اإلكتواريةاملتوقعة ويتم احلصول على التقييمات  املنفعةوحدة 

 التغري كما يلي:  أثرلي اجلدول التايوضح 
 

 
 م2016يناير  1

أشهر التسعة 
 30املنتهية يف 

 م2016سبتمرب

الثالثة أشهر 
 30املنتهية يف

 م2016سبتمرب 

ديسمرب  31
 م2016

القائمة املوحدة لألرباح واخلسائر والدخل 
     الشامل اآلخر 

 (1,331) (72) (1,394) - املصاريف االدارية

 1,784 175 524 - الدخل الشامل األخر

 453 103 (870) - التعديل قبل الزكاة

     القائمة املوحدة للمركز املالي

 1,391 - 68 938 إلتزام مكافأة نهاية خدمة املوظفني 

 1,391 - 68 938 التعديالت على االرباح املبقاة قبل الزكاة

 



 اخلزف السعوديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

       م2017 سبتمرب  30يف  تنياملنتهيأشهر  التسعةتي الثالثة ولفرت املختصرةإيضاحات خمتارة حول القوائم املالية األولية املوحدة 

 )غري مراجعة(

 (ما مل يذكر خالف ذلك ةسعوديالبال  بآالف الرياالت امل)
 

30 

 

 االدارة:مكافأة اعضاء جملس    8 -7

جملس االدارة  ألعضاءاملصاريف املدفوعة كمكافأة  الشركة بتسجيلتقوم املتبعة سابقًا،  وفقًا للسياسات احملاسبية

 ةاملدفوعكافآت امللتقرير املالي فإن هذه ل الدولية ريالنقدي. لكن وفقَا للمعاي لألساساملبقاة وفقَا  األرباحمباشرة يف 

ملكافأة  م2016يناير  1لذلك مت عمل خمصص يف  السابقة،ألعضاء جملس االدارة مقابل خدماتهم للشركة عن السنة 

جملس االدارة  ألعضاءالدفعات الالحقة  أثرومت اعادة تصنيف  املبقاة،االرباح  لمقاب م2015اعضاء جملس االدارة عن عام 

سنة  مت االعرتاف مبخصص كل ربع م2016يناير  1املبقاة. واعتبارًا من  لألرباحيف االرصدة االفتتاحية  م2016يف عام 

 .  م2016ملكافأة اعضاء جملس االدارة عن عام 
 

 التغري كما يلي:  أثراجلدول التالي يوضح  
 

 م2016يناير  1
التسعة أشهر املنتهية 

 30يف 
 م2016سبتمرب

الثالثة أشهر 
 30املنتهية يف

 م2016سبتمرب 

ديسمرب  31
 م2016

القائمة املوحدة لألرباح واخلسائر والدخل 
     الشامل اآلخر 

 1,400 350 1,050 - املصاريف االدارية

 1,400 350 1,050 - التعديل قبل الزكاة

     القائمة املوحدة للمركز املالي

 1,400 - 1,050 1,400 ذمم دائنة جتارية واخرى

 1,400 - 1,050 1,400 التعديالت على االرباح املبقاة قبل الزكاة

 

 االقرتاض:رمسلة مصاريف    9 -7

القيمة الدفرتية  الشركة بتعديلتكاليف االقرتاض من صندوق التنمية الصناعي السعودي وقامت  الشركة برمسلةتقوم 

 أثروالقرض من صندوق التنمية الصناعي السعودي وذلك إللغاء  واآلالتحتت التنفيذ واملمتلكات واملعدات  لإلنشاءات

 والدخل الشامل االخر رباح واخلسائراألة يف قائمة يض املستقبلومت تسجيل تكاليف االقرتا للقرض،التكاليف املستقبلية 

مت حتميل الرسوم االدارية اليت اخذها الصندوق على االرباح واخلسائر بشكل ربع سنوي و  ،وفقًا جلدول اطفاء القروض

ليت ختصها على حتت االنشاء ا األصوليتم رمسلة هذه التكاليف على  م2016يناير  1عند تكبدها. ولكن اعتبارَا من 

 .  (23)رصدة القروض القائمة وذلك مبا يتفق مع معيار احملاسبة الدولي رقم أساس أ

 التغري كما يلي:  أثراجلدول التالي يوضح 
 

 م2016يناير  1
التسعة أشهر 

 30املنتهية يف 
 م2016سبتمرب

الثالثة أشهر 
 30املنتهية يف

 م2016سبتمرب 

ديسمرب  31
 م2016

ة لألرباح واخلسائر والدخل الشامل القائمة املوحد
     اآلخر 

 1,665 525 1,482 - مصاريف التمويل

 1,665 525 1,482 - التعديل قبل الزكاة

     القائمة املوحدة للمركز املالي
 11,198 - 12,070 14,059 القروض

 (1,180) - (1,200) - ذمم دائنة جتارية واخرى
 (11,683) - (12,352) (14,059) املمتلكات، اآلالت واملعدات

 1,665 - 1,482 - التعديالت على االرباح املبقاة قبل الزكاة
 
 
 
 



 اخلزف السعوديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

       م2017 سبتمرب  30يف  تنياملنتهيأشهر  التسعةتي الثالثة ولفرت املختصرةإيضاحات خمتارة حول القوائم املالية األولية املوحدة 

 )غري مراجعة(

 (ما مل يذكر خالف ذلك ةسعوديالبال  بآالف الرياالت امل)
 

31 

 

 إعادة التصنيف ضمن بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر:    10 -7

ملستثمر فيها ( الشركات اخسائرمن أرباح أو)الشركة ، يتم اإلفصاح عن حصة للتقرير املاليوفقا للمعايري الدولية -أ

ما وفقأ للمعايري أ .األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر قائمةمنفصل يف  يف بندبطريقة حقوق امللكية 

من الدخل او )اخلسارة( كإيرادات أخرى أو الشركة اإلفصاح عن حصة  السعودية متاحملاسبية املطبقة يف 

 30املنتهية يف أشهر   للتسعةري على إمجالي الدخل الشامل إن إعادة التصنيف هذه مل يكن هلا تأث .مصروفات أخرى

  .م2016ديسمرب  31أو السنة املنتهية يف  م2016سبتمرب 

 
 

وفقا للمعايري الدولية للتقرير املالي، فقد مت اإلفصاح عن اإليرادات التشغيلية األخرى يف بند منفصل يف قائمة -ب

)مصروفات( أخرى  بند إيرادات  ضمنيف حني أنه مت تصنيفها سابقًا  ،األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر

املنتهية أشهر   للتسعةخارج بند ربح التشغيل. إن إعادة التصنيف هذه مل يكن هلا تأثري على إمجالي الدخل الشامل 

 .م2016ديسمرب  31أو السنة املنتهية يف  م2017سبتمرب  30يف 
 

 املركز املالي:إعادة التصنيف ضمن بيان    11 -7

وفقأ للمعايري احملاسبية املطبقة يف السعودية فانه يتم االفصاح عن املبال  املدفوعة مقدما والذمم املدينة األخرى والقرض 

بشكل منفصل يف بيان املركز املالي أما وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية، يتم دمج هذه  الشركة الزميلةإىل 

األخرى بشكل منفصل يف بيان املركز  اإللتزاماتاملدينة التجارية واألخرى. ويتم اإلفصاح عن األرصدة مع الذمم 

إن إعادة التصنيف هذه مل  .، يتم دجمها مع الذمم الدائنة التجارية واألخرىاملعايري الدولية للتقرير املالييف بينما  املالي،

أو م 2016سبتمرب  30، م2016يناير  1املتداولة يف أي من لتزاماتاإلاملتداولة وجمموع  األصوليكن هلا تأثري على جمموع 

  .م2016ديسمرب  31
 

 املبقاة:االرباح    12 -7

 رباح املبقاة كما يلي:  ألاجلدول التالي التغري بالنقص او )الزيادة( يف ايوضح 
يناير  1   

 م2016

سبتمرب  30 

 م2016

ديسمرب  31 

 م2016

 1,391  68  938  7-7 ة نهاية خدمة املوظفنياعادة قياس إلتزام  مكافأ
 (188)  (100)  (119)  5-7 اعادة تصنيف املشتقات املالية

 834  (703)  -  9-7 اعادة قياس قرض صندوق التنمية الصناعية
 102  102  102  1-7 اخنفاض قيمة شركة اخلزف لالستثمار
 (28)  (28)  (28)   تصحيح اخطاء يف ذمم جهات ذات العالقة
 -  --  1,400  8-7 2015خمصص مكافأة اعضاء جملس االدارة 
 1,400  1,050  -  8-7 2016خمصص مكافأة اعضاء جملس االدارة 

 831  2,185  -  9-7 رمسلة مصاريف االقرتاض
 2  (20)  (20)  1-7 تأثري التوحيد لشركة اخلزف لالستثمار

 4,344  2,554  2,273   النقص يف االرباح املبقاة
 

  النقدية:التسويات على التدفقات    13 -7

التقارير املالي وبني املعايري  إلعداداختالفات جوهرية بني طريقة عرض التدفقات النقدية يف املعايري الدولية  ةيأال يوجد 

 .  املطبقة سابقًا السعودية



 اخلزف السعوديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
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  القطاعات التشغيلية -8

 قطاعية:معلومات  1 -8

 

 
الط قطــــــاع بـ

السرياميك 
 واألدوات الصحية

 
 قطـــــاع السخـانــات

 
 

 اجملمـــوع

      م 7201 سبتمرب 30املنتهية يف  للفرتة

 814,176  200,600  613,576 ايرادات من عمالء خارج الشركة

 16,853  -  16,853 ايرادات بني القطاعات 

 (23,608)  21,386  (44,994) ربح / )خسارة( القطاع قبل الزكاة

      م 7201سبتمرب 30يف  كما

 3,010,641  330,451  2,680,190 جمموع األصول 

 1,271,564  116,305  1,155,259 جمموع اإللتزامات

      م6201 سبتمرب 30 املنتهية يف  للفرتة

 953,091  203,419  749,672 ايرادات من عمالء خارج الشركة 

 11,905  -  11,905 ايرادات بني القطاعات 

 47,398  24,003  23,395 ربح القطاع قبل الزكاة

      م6201 ديسمرب 31يف  كما

 3,091,690   358,798  2,732,892  األصولجمموع 

 1,270,886  73,813  1,197,073 اإللتزاماتجمموع 

 

 :ربح )خسارة( القطاعات التشغيلية تسويات 2 -8

 سبتمرب 30ة يف املنتهيأشهر  التسعةلفرتة   

 م2016  م2017  

 62,435  (24,329)  الربح قبل الزكاة من القطاعات التشغيلية)اخلسارة( امجالي 

     مبال  غري خمصصة:

املستثمر فيها، الشركات  (خسائر)احلصة من أرباح أو  -

 بالصايف من الزكاة

 

721 
 

(15,037) 

 47,398  (23,608)  الدخل قبل الزكاة)اخلسارة( 
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 املومسية:العمليات   3 -8

على وجه اخلصوص، وللتقلبات املومسية نتيجة تغريات الطقس.  لشركةيف اخيضع قطاع سخانات املياه الكهربائية 

الشركة . وحتاول ( من أبريل إىل سبتمرب)سلبا خالل موسم الصيف  أثرتيفإن استخدام سخانات املياه الكهربائية 

يق إدارة املخزون. ومع ذلك، فإن هذا القطاع عادة ما يكون له عائدات ونتائج أقل للربع املومسي عن طر ثرتقليل األ

 الثاني والثالث من العام.

 ريال سعوديون يمل 305,3بلغت  إيرادات املياه ات، سجل قطاع سخانم2017 سبتمرب 30يف  املنتهية رًاهش 12خالل ال 

 رًاهش 12سعودي )ريال ون يمل 34سعودي( وصايف ربح  ريالون ملي 307,6: م2016 سبتمرب 30يف  ةاملنتهي رًاشه 12)

 (.سعوديريال ون يمل 40,7: م2016 سبتمرب 30يف  ةاملنتهي

 

  :املبيعات   -9

 :والدخل الشامل اآلخر األرباح أو اخلسائر قائمةيف  باملبيعاتاملبال  التالية املتعلقة إدراج بالشركة قامت 

 

  العمالء:العقود مع  املبيعات منتصنيف   1 -9

مبرور الوقت يف خطوط اإلنتاج الرئيسية واملناطق اجلغرافية ويف وقت حمدد  بيع لسلعإيراداتها من الشركة تستمد 
 التالية:

 
 

 

 سبتمرب 30هية يف املنتأشهر  التسعةلفرتة  

 م2016  م2017 

 953,091  814,176 من العقود مع العمالء املبيعات

 
 م2017 سبتمرب 30كما يف 

 
 م2016 سبتمرب 30كما يف 

 

البالط 
واألدوات 
 الصحية

 
سخانات 

 املياه
 

 اإلمجالي 
  

البالط 
واألدوات 
 الصحية

 
سخانات 

 املياه
 

 اإلمجالي 
 

 964,996  203,419  761,577  831,029  200,600  630,429 ايرادات القطاع

 11,905  --  11,905  16,853  --  16,853 اإليرادات بني القطاعات

ايرادات من عمالء خارج 

 الشركة 
613,576  200,600  814,176  749,672  203,419  953,091 

       األسواق اجلغرافية الرئيسية
     

 844,776  135,865  708,911  701,330  133,550  567,780 حملي

 108,315  67,554  40,761  112,846  67,050  45,796 خارجي

 613,576  200,600  814,176  749,672  203,419  953,091 

            

       توقيت اإلعرتاف باإليرادات
     

 953,091  203,419  749,672  814,176  200,600  613,576 يف وقت حمدد 

 --  --  --  --  --  -- مبرور الوقت

 613,576  200,600  814,176  749,672  203,419  953,091 
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  املخزون:-10

  املخزون:اهلبوط يف   1 -10

 ألف 202مببل   خمزونات السلع تامة الصنعبتخفيض , قامت الشركة م 2017 سبتمرب 30أشهر املنتهية يف  التسعةخالل 

مبخزون سلع تامة . ويتعلق ذلك (سعودي ريال ألف 892: م 2016 سبتمرب 30األشهر املنتهية يف  التسعة)ريال سعودي 

قيمة ختفيض املخزون يف "تكلفة املبيعات" يف قائمة األرباح  الشركة بإدراجقامت  .تالفةأو  ةمتقادمنع مت اعتبارها الص

 .املوحدة املختصرةاألولية  اآلخر والدخل الشاملاخلسائر أو 

 

  ومعدات: اآلت ،ممتلكات عقارية-11

  واالستبعاد:االقتناء   1 -11

سعودي  مليون ريال 50بتكلفة ثابتة  أصول ، بشراء م2017 سبتمرب 30 املنتهية يف هراألش التسعةخالل قامت الشركة 

 قرتاض املرمسلة.إلتكاليف ا هذا املبل  ال يتضمنسعودي(.  مليون ريال 97,4: م2016 سبتمرب 30يف  املنتهية أشهر التسعة)

 م2017 سبتمرب 30املنتهية يف  األشهر التسعة لخالمليون ريال سعودي  7,9الدفرتية قيمتها تبل  ثابتة  أصول استبعاد  مت

 مليون ريال سعودي 5,6بل  مبنتج عنه ربح  والذي، سعودي(ألف ريال  311: م2016 سبتمرب 30يف  املنتهية أشهر التسعة)

 ى" يفمت إدراجها يف "اإليرادات األخر سعودي(، ريال مليون 2مببل   ربح :م2016 سبتمرب 30يف  املنتهية أشهر التسعة)

 .املوحدة املختصرة اآلخر والدخل الشامل االولية األرباح أو اخلسائر قائمة

 

  الرأمسالية:االرتباطات -12

والقيام ومعدات  تممتلكات، آاليف عقد لشراء الشركة , دخلت  م2017 سبتمرب 30املنتهية يف  أشهر التسعةالل خ

مليون ريال سعودي(.  من  43 :م2016 سبتمرب 30يف  املنتهية أشهر التسعة) سعودي،مليون ريال   16  مببل  بأعمال مدنية

 .م2017ديسمرب م حبلول املتوقع االستال

 

 :لموظفنينهاية اخلدمة لمكافآت التزام -13

 سبتمرب 30   

 م2017

ديسمرب  31 

 م2016

 74,458   77,225   الرصيد اإلفتتاحي

 10,860  7,937   اإلضافات

 (9,877)  (14,617)   املدفوعات

 1,784  (338)   اخلسائر اإلكتوارية )االرباح( 

    70,207   77,225 

 

 للموظفني:قامت الشركة بعمل الفرضيات اإلكتوارية التالية يف احتساب مكافآت نهاية اخلدمة 

 

 النسبة اإلفرتاض اإلكتواري

 %3,25 معدل اخلصم 

 %3,25 معدل الزيادة يف الرواتب

 %11 وظفنيمعدل دوران امل

 %0,2 معدل الوفيات
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 القروض:-14

 أ: القروض طويلة األجل-14 

 
 العملة

سنة  

 االستحقاق
 القيمة الدفرتية  القيمة االمسية 

        

 680,854  -  -  ريال سعودي م2017يناير  1الرصيد يف 

        اصدار جديد

 100,000  100,000  2022  ريال سعودي قروض بنكية 

 49,130  49,130  2022  ريال  سعودي    بنكية مرهونة قروض

        السدادات 

 (194,583)  (194,583)  -  ريال سعودي قروض بنكية 

 (25,870)  (25,870)  -  ريال سعودي برهن أصول ()قروض بنكية مضمونة 

 3,220  -  -  ريال سعودي حركات اخرى

 612,751  -  -  ريال سعودي 2017 سبتمرب 30الرصيد يف 

 

  األجل: القروض قصرية ب:-14

متثل القروض قصرية االجل قروض مراحبة اسالمية ممنوحة للشركة من قبل بنوك جتارية حملية، ويتم حتديد 

 القروض.لصاحل البنوك بقيمة ألمر هذه القروض مضمونة بسندات   .رسوم القروض على أساس أسعار السوق

 مليون ريال 292,8على قرض قصري االجل مببل   م2017 سبتمرب 30املنتهية يف  األشهر التسعة الشركة خاللحصلت 

 203وقامت بسداد للبنك مببل   مليون ريال سعودي( 180: م2016 سبتمرب 30األشهر املنتهية يف  التسعةسعودي )

 . ريال سعودي(صفر  :م2016 سبتمرب 30املنتهية يف  األشهر التسعة) يف نفس الفرتة سعودي مليون ريال

 

مالية يتم  التزامات األدوات املالية، يتم تصنيف القروض للشركة ك – (9)رقم للتقرير املالي وفقا للمعيار الدولي و

قياسها الحقا بالتكلفة املطفأة. تتضمن القروض ألجل القروض ذات الفائدة املتغرية من البنوك التجارية والقروض 

التنمية الصناعية السعودي واليت حتمل تكلفة تقييم القرض فقط واليت تستحق  اليت مت احلصول عليها من صندوق

على مدى فرتة القرض وفقا جلدول السداد املتفق عليه. وقد مت تعديل القيمة الدفرتية للقروض من صندوق التنمية 

  .(9)رقم للتقرير املالي الصناعية السعودي بتأثري التكلفة املطفأة وفقا للمعيار الدولي 

 

 املالية:االدوات  -15

  العادلة:القيمة الدفرتية والقيمة  1 – 15

مبا يف ذلك  للشركة، املالية اإللتزاماتاملالية و صول لألاجلداول املرفقة القيمة الدفرتية والقيمة العادلة توضح 

يتم قياسها بالقيمة العادلة واليت  املالية اليت ال اإللتزاماتو صول اهلرمي للقيمة العادلة. بالنسبة لأل مستويات التسلسل

هلا فرتة استحقاق قصرية األجل، فإنه من املفرتض أن القيمة الدفرتية تقارب قيمتها العادلة وبالتالي فهي ال تتضمن 

املدينون التجاريون واخرى بالقيمة  ،وما يف حكمهمعلومات القيمة العادلة هلذه االدوات املالية. وتتضمن النقد 

 . وأخرى قصرية االجل والذمم الدائنة ضلقروالعادلة، ا
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 )تابع(  العادلة:القيمة الدفرتية والقيمة  1 – 15

 القيمة العادلة  القيمة الدفرتية  

           متداولة أصول   غري متداولة أصول   

  

  مشتقات مالية

مالية بالقيمة  أصول

خل دالعادلة من خالل ال

 الشامل اآلخر

 
ن مدينون جتاريو

 واخرى
 

 

النقد وما يف 

 حكمه

 اجملموع  3املستوى   2املستوى   1املستوى   اجملموع 

                   م2017 سبتمرب 30

                   مالية بالقيمة العادلة أصول 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  تبادل أسعار الفائدة 

 10,931  6,600  -  4,331  10,931  -  -  10,931  -  وراق ماليةأ

                   اصول مالية ليست بالقيمة العادلة

 -  -  -  -  333,177  -  333,177  -  -  مدينون جتاريون وأخرى

 -  -  -  -  58,922  58,922  -  -  -  النقد وما يف حكمه

  -  10,931  333,177  58,922  403,030  4,331  -  6,600  10,673 

                   م2016مرب ديس 31

                   أصول  مالية بالقيمة العادلة

 188  -  188  -  188  -  -  -  188  تبادل أسعار الفائدة 

 10,797  6,856  -  3,941  10,797  -  -  10,797  -  اوراق مالية

                   أصول  مالية ليست بالقيمة العادلة

 -  -  -  -  356,529  -  356,529  -  -  اريون وأخرىمدينون جت

 -  -  -  -  24,699  24,699  -  -  -  النقد وما يف حكمه

  188  10,797  356,529  24,699  392,213  3,941  188  6,856  10,985 



 اخلزف السعوديةشركة 
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  العادلة:القيمة الدفرتية والقيمة  1 – 15

 القيمة العادلة    القيمة الدفرتية  

 
غري  التزامات  

 متداولة
           متداولة التزامات  

  
طويلة قروض 

 االجل
 

قروض قصرية 

 االجل
 

دائنون جتاريون 

 واخرى
 

املتداول ء اجلز

من قروض 

 طويلة االجل

 اجملموع  3املستوى   2املستوى   1املستوى   اجملموع 

                   م2017 سبتمرب 30

                   بالقيمة العادلة ليست مالية التزامات 

 -  -  -  -  292,815  -  -  292,815  -  قروض قصرية االجل

 177,880  177,880  -  -  182,335  28,159  -  -  154,176  قروض مضمونة )برهن أصول (

 430,417  430,417  -  -  430,417  150,833  -  -  279,583  قروض غري مضمونة 

 -  -  -  -  196,471  -  196,471  -  -  جتاريون واخرى من غري املصاريف املستحقة دائنون

  433,759  292,815  196,471  178,992  1,102,038  -  -  608,297  608,297 

                   م2016ديسمرب  31

                   التزامات  مالية ليست بالقيمة العادلة

 -  -  -  -  203,000  -  -  203,000  -  الجلقروض قصرية ا

 155,854  155,854  -  -  155,854  21,739  -  -  134,115  قروض مضمونة )برهن أصول (

 525,000  525,000  -  -  525,000  235,833  -  -  289,167  قروض غري مضمونة 

 -  -  -  -  201,852  -  201,852  -  -  دائنون جتاريون واخرى من غري املصاريف املستحقة

  423,282  203,000  201,852  257,572  1,085,706  -  -  680,854  680,854 



 اخلزف السعوديةشركة 
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 االدوات املالية:    -15

  العادلة:قياس القيمة  2 – 15

املالية املقاسة بالقيمة العادلة يف  واتلألد  (3)واملستوى  (2)يبني اجلدول التالي أساليب التقييم املستخدمة يف قياس القيمة العادلة للمستوى 

 .بيان املركز املالي، باإلضافة اىل املدخالت اهلامة اليت ال ميكن مالحظتها

  اسلوب التقييم  النوع
املدخالت اهلامة اليت ال ميكن 

 يف السوق مالحظتهارصدها أو 
 

العالقة بني املدخالت اهلامة اليت ال 

ميكن مالحظتها وقياس القيمة 

 عادلةال

يتم احتساب القيمة العادلة باستخدام   أوراق مالية

املعدلة واليت تتضمن  األصولطريقة صايف 

استنباط القيمة العادلة ألدوات حقوق 

املستثمر فيها بالرجوع إىل  لألسهمامللكية 

 اإللتزاماتو صول القيمة العادلة لأل

 )املعرتف بها وغري املعرتف بها(.

من  للربح يالتارخي ام اهلبل   - 

مبيعات استثمارات عقارية من 

، ااملستثمر فيه الشركاتقبل 

 31%، 30: 2017 سبتمرب 30)

يناير 1 %، 30: 2016ديسمرب 

2016 :37)% 

من  لربحل ام  التارخيياهلبل   -

الستثمارات العقارية امبيعات 

نشاء من قبل قيد اال

 30) ااملستثمر فيه الشركات

 31%، 9,5: 2017 سبتمرب

: 2016يناير  1و 2016سمرب دي

9,5)% 

تستند مدخالت القياس غري القابلة  

للرصد يف السوق إىل معدل اهلام  

على املعامالت التارخيية يف 

االستثمارات العقارية واالستثمارات 

العقارية قيد االنشاء من قبل الشركة 

املستثمر فيها. ونظرا لعدم توفر 

معلومات مثل التوقعات ودراسات 

نظرا لطبيعة ووما إىل ذلك.  السوق

وحجم االستثمار يف الشركة 

من  ٪0,8 البال املستثمرة فيها و

إمجالي رأس مال الشركة املستثمر 

، فانه ال ميكن تشكيل فيها

. ومع اكثر دقةالتوقعات بشكل 

ذلك، يتم اإلفصاح عن حتليل 

احلساسية لالستثمارات العقارية بنسبة 

قارية واالستثمارات الع ٪15احنراف 

 .٪5قيد اإلنشاء بنسبة احنراف 

يتم احتساب القيمة العادلة على أنها القيمة   تبادل أسعار الفائدة

احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة. 

املستقبلية النقدية التدفقات تقديرات تستند 

معدالت املبادلة اىل فائدة عائمة  بأسعار

ومعدالت املتداولة وأسعار العقود اآلجلة 

البنوك. يتم خصم التدفقات بني االقرتاض 

النقدية املقدرة باستخدام منحنى العائد املبين 

من مصادر مماثلة والذي يعكس سعر الفائدة 

املعتاد بني البنوك املستخدمة من قبل 

املشاركني يف السوق هلذا الغرض عند تسعري 

عقود تبادل أسعار الفائدة. إن تقدير القيمة 

الذي  ناإلئتماخيضع لتعديل خماطر العادلة 

والطرف للشركة اإلئتمان يعكس خماطر 

االخر. يتم احتساب ذلك على أساس فروق 

املستمدة من مبادلة التخلف عن سداد اإلئتمان 

 االئتمان أو أسعار السندات احلالية.

 ال ينطبق  ال ينطبق    

منوذج  التدفقات النقدية املخصومة: يأخذ  التزامات مالية اخرى

التقييم يف االعتبار القيمة احلالية متوقعة 

الدفع، خمفضة باستخدام معدل اخلصم 

 .املعدل للمخاطر

 ال ينطبق  ال ينطبق    

 وقروض بنكية غري مضمونة.  ة السعودياالخرى تتضمن قرض صندوق التنمية الصناعي املالية اإللتزامات



 اخلزف السعوديةشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
  

 )غري مراجعة(تني املنتهي أشهر تي الثالثة والتسعةلفرت األولية املوحدة املختصرة حول القوائم املالية خمتارة إيضاحات

 م2017يونيو   30يف

 (ما مل يذكر خالف ذلك ةسعوديالاملبال  بآالف الرياالت )
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 االدوات املالية:    -15

 بني مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة: التحويالت  3 – 15

 سبتمرب 30األشهر املنتهية يف  التسعةمل تكن هناك حتويالت بني مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة خالل 

 .م2016 سبتمرب 30يف  و م2017

 املستوى الثالث للقيمة العادلة:  4 – 15

للقيم العادلة لقياس القيمة  (3)تتاحية إىل األرصدة اخلتامية للمستوى يوضح اجلدول التالي التسوية من األرصدة االف

 .العادلة املتكررة

 م2016  م2017    

 7,037  6,856   يناير 1رصيد 

      مكاسب ضمن الدخل الشامل االخر 

 (222)  (256)   صايف التغري يف القيمة العادلة )غري احملققة(.

      مشرتيات 

 6,815  6,600    ربسبتم 30رصيد 
 
 
 
  

 حتليل احلساسية

املعقولة يف  املمكنةاملالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، فإن التغريات  صول بالنسبة للقيمة العادلة لأل

 ابتة،ث القياس األخرىاهلامة اليت ال ميكن مالحظتها، مع االحتفاظ مبدخالت القياس مدخالت  ألي منتاريخ التقرير 

 سيكون هلا التأثريات التالية: 

الدخل الشامل االخر قبل  
 الزكاة

 النقص  الزيادة 

    م2017 سبتمرب 30يف 

 (239)  237 %(15 ± حركة بنسبة) العقاريةستثمارات لإل ةعاملتوقالتغري يف القيمة 

 (208)  206 %(5±بنسبة حركة)االنشاء التغري يف توقعات القيمة العادلة لالستثمارات العقارية حتت 

    م2016ديسمرب  31يف 

 (241)  235 %(15±)حركة بنسبة العقاريةالتغري يف توقعات القيمة العادلة لالستثمارات 

  (210)  204 %(5±)حركة بنسبة االنشاءالتغري يف توقعات القيمة العادلة لالستثمارات العقارية حتت 
 ة: احملتمل اإللتزاماتالتعاقدات و  -16

 30بنكية يف شكل خطابات ضمان وإعتمادات مستندية من قبل بنوك حملية كما يف  الشركة تسهيالتلدى 

مليون ريال سعودي( منها إعتمادات ختص  87: مبل  م2016ديسمرب  31مليون ريال سعودي ) 72م مببل  2017 سبتمرب

ديسمرب  31مليون ريال سعودي ) 30انع مببل  إرتباطات رأمسالية عن عقود توريد آالت ومعدات مشاريع توسعة املص

 مليون ريال سعودي(.  35م: مبل  2016
 

مليون ريال سعودي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي  36 مبل  م2017 سبتمرب 30يف  كماالشركة تضمن 

سعودي(. كما تضمن  مليون ريال 36م: مبل  2016ديسمرب  31املمنوح إىل شركة اخلزف لألنابيب )شركة زميلة( )

ديسمرب  31) الشركة الزميلةمليون ريال سعودي من قرض البنك السعودي لإلستثمار املمنوح إىل  39 الشركة مبل 

 مليون ريال سعودي(. 43: مبل  م2016
 






