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تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

السادة /المساهمين في شركة الخزف السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

مقدمة
لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة الخزف السعودية ("الشركة") والمنشآت التابعة لها (يشار إليهم
معا ً بلفظ "المجموعة") كما في  31مارس 2020م ،والقائمة األولية الموحدة الموجزة للدخل الشامل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك
التاريخ ،والقوائم األولية الموحدة الموجزة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخصا ً
بالسياسات المحاسبية المهمة واإليضاحات التفسيرية األخرى .واإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
وعرضها وفقا ً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم (" )34التقرير المالي األولي" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .وتتمثل مسؤوليتنا في إبداء
استنتاج بشأن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة استنادا ً إلى فحصنا.
نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقا ً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص (" )2410فحص المعلومات المالية األولية ال ُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة"
المعتمد في المملكة العربية السعودية .ويتكون فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من طرح استفسارات ،بشكل أساسي على
األشخ اص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص .ويعد الفحص أقل بكثير في
نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وتبعا ً لذلك فإنه ال يمكننا من
الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع األمور المهمة التي يمكن اكتشافها خالل أي من عمليات المراجعة .وبنا ًء عليه ،فإننا ال
نُبدي أي رأي مراجعة.
االستنتاج
استنادا ً إلى فحصنا ،فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد بأن القوام المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة غير ُمعدة ،من جميع
الجوانب الجوهرية ،وفقا ً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم ( ،)34المعتمد في المملكة العربية السعودية.

عن البسام وشركاؤه

إبراهيم بن أحمد البسام
محاسب قانوني
ترخيــــص رقــم ()337
التاريخ 5 :رمضان  1441هـ
الموافق 28 :إبريل 2020م
الرياض  -المملكة العربية السعودية

شركة الخزف السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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التكوين والنشاط

شركة الخزف السعودية (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (م )16/المؤرخ في
1397/04/25هـ (الموافق 1977/04/14م) ،مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم
 1010014590وتاريخ 1398/02/15هـ (الموافق 1978/01/24م).
تتمثل النشاطات الرئيسة للشركة في صنع المنتجات الخزفية وسخانات المياه ومكوناتها ،كما تقوم الشركة باستيراد اآلالت والمعدات
ذات الصلة وغيرها من الملحقات.
تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة وفروعها ،كما تتضمن موجودات
ومطلوبات ونتائج الشركات التابعة لها ،شركة الخزف لالستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة) ،وشركة الخزف لألنابيب (شركة
مساهمة سعودية مقفلة) ،وشركة ارزان (شركة ذات مسؤولية محدودة) (معا ً "المجموعة").
نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م ليست بالضرورة أن تكون مؤشرا على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
يقع المركز الرئيسي للشركة في الرياض ،طريق الملك فهد ،حي العليا ،ص.ب  3893الرياض  11481المملكة العربية السعودية.
تبدأ السنة المالية للشـركة مـن بدايـة شهـر يناير وتنتهي بنهاية شهـر ديسمبر مـن كل سنة ميالدية.
فيما يلي بيان الشركات التابعة:

االسم

بلد التأسيس

النشاط الرئيسي

نسبة الملكية كما في
 31ديسمبر
 31مارس
2019م
2020م

شركة الخزف لإلستثمار*

المملكة العربية السعودية

االستيراد والتصدير وخدمات التسويق
وتجارة الجملة والتجزئة.

٪95

٪95

شركة الخزف لألنابيب

المملكة العربية السعودية

االستيراد والتصدير والجملة والتجزئة
لألنابيب الفخارية

٪61,12

٪61,12

شركة ارزان*

المملكة العربية السعودية

التشغيل والصيانة

٪100

٪100

*لم تبدأ هذه الشركات عملياتها التجارية حتى  31مارس 2020م.
إشارة إلى األحداث المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا (كوفيد )19-وتداعياته على قطاعات األعمال محليا ً ودولياً ،تلتزم الشركة بتطبيق
ما نصت عليه القرارات الصادرة مؤخرا ً من قبل الجهات المختصة ،اتخذت الشركة اإلجراءات الالزمة لضمان صحة وسالمة
العاملين بالشركة والمساهمة بالحد من انتشار الوباء ،كما تسعى الشركة إلى االستفادة من المبادرات والقرارات التي تبنتها وقدمتها
حكومة المملكة من أجل التخفيف من األثار السلبية للوباء على شركات القطاع الخاص.
تأثرت بعض القطاعات التشغيلية للشركة اسوة بالشركات الصناعية األخرى خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م،
نظرا ً لصعوبة تحديد الفترة الزمنية للوباء ،فانه يصعب على الشركة حاليا ً تحديد االثر المالي للوباء ،ومع ذلك ،ستستمر الشركة
بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وستعكس أي تغيرات مطلوبه في فترات إعداد التقارير المالية المستقبلية.
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أسس المحاسبة

 1-2بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (" )34التقارير المالية األولية"
والمعتمد في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات الرسمية التي صدرت من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ،ويجب قراءتها باالقتران مع القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
 2-2العملة الوظيفية وعلمة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي ،وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.
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شركة الخزف السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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المعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت

فيما يلي المعايير الجديدة ،والتفسيرات والتعديالت الصادرة والتي تسري من  1يناير 2020م:
-

تعديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية للتقرير المالي.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( – )3التعديالت على تعريف االعمال.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( – )8تعريف األهمية.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()7
إصالح معيار سعر الفائدة.

ليس للمعايير والتفسيرات والتعديالت المذكورة أعاله أي تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة للفترة
المنتهية في  31مارس 2020م.
فيما يلي المعايير الجديدة ،والتفسيرات الصادرة ولكنها لم تطبق بعد:
-

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )17عقود التأمين".
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( – )28بيع أو مساهمة الموجودات بين
المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

لم تعتمد المجموعة التطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر لكنه لم يطبق بعد.
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التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة الموجزة ،استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في قيم اإليرادات والمصروفات
والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المرفقة بجانب اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة .إن عدم التيقن بخصوص هذه االفتراضات
والتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعديالً جوهريا ً على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.
عند اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تم استخدام تقديرات وافتراضات محاسبية مماثلة للتى تم تطبيقها عند اعداد القوائم
المالية السنوية للمجموعة كما في  31ديسمبر 2019م ،إن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة
الموجزة هي نفس تلك المطبقة على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة السابقة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
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شركة الخزف السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
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 -5القطاعات التشغيلية الهامة
1-5معلومات قطاعية
بـالط السيراميك
واألدوات الصحية

الخزف لألنابيب

السخـانــات

اإلجمالي

للفترة المنتهية في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
ايرادات من عمالء خارج المجموعة

281,738

ايرادات بين القطاعات

5,447

ربح( /خسارة) القطاع قبل الزكاة

11,941

100,306

11,281
-

-

)(2,012

3,153

393,325
5,447
13,082

كما في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
موجودات القطاعات

2,383,027

296,005

265,491

2,944,523

مطلوبات القطاعات

1,249,440

115,190

123,088

1,487,718

للفترة المنتهية  31مارس 2019م (غير مراجعة)
ايرادات من عمالء خارج المجموعة

223,478

80,363

5,758

309,599

ايرادات بين القطاعات

4,408

-

-

4,408

(خسارة) /ربح القطاع قبل الزكاة

)(20,144

80

)(4,044

)(24,108

كما في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)
موجودات القطاعات

2,416,036

304,765

268,260

2,989,061

مطلوبات القطاعات

1,313,078

97,269

131,663

1,542,010

 2-5تسويات (خسارة)  /ربح القطاعات التشغيلية قبل الزكاة
لفترة الثالثة أشهرالمنتهية في  31مارس
2019م
2020م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
()24,108
13,082
196
()24,108
13,278

اجمالي ربح( /الخسارة) قبل الزكاة من القطاعات التشغيلية
الحصة من أرباح الشركات المستثمر فيها

 3-5العمليات الموسمية
يخضع قطاع سخانات المياه الكهربائية في المجموعة للتقلبات الموسمية نتيجة تغيرات الطقس .وعلى وجه الخصوص ،فإن استخدام
سخانات المياه الكهربائية يتأثر سلبا خالل موسم الصيف (من أبريل إلى سبتمبر)  .وتحاول المجموعة تقليل األثر الموسمي عن طريق
إدارة المخزون .ومع ذلك ،فإن هذا القطاع عادة ما يكون له عائدات وأرباح أقل للربع الثاني والثالث من كل سنة.
خالل ال  12شهرا المنتهية في  31مارس 2020م ،سجل قطاع سخانات المياه إيرادات بلغت  316مليون لاير سعودي
( 12شهرا المنتهية في  31مارس 2019م 256 :مليون لاير سعودي) وحقق القطاع صافي ربح قبل الزكاة بمبلغ  12مليون لاير
سعودي ( 12شهرا المنتهية في  31مارس 2019م :صافي خسارة قبل الزكاة بمبلغ  17مليون لاير سعودي).
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شركة الخزف السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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اإليرادات

ان اعمال المجموعة والمصادر االساسية لإليراد هي تلك المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية االخيرة للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019م ،تشتق ايرادات المجموعة من العقود مع العمالء ويتم تحويل السيطرة على المنتجات في وقت محدد عند تسليم
البضاعة إلى العمالء.
تصنيف ايرادات العقود مع العمالء
تتكون إيرادات المجموعة من نقل البضائع والخدمات في وقت محدد و خطوط اإلنتاج الرئيسية والمناطق الجغرافية التالية:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
البالط واألدوات
الصحية

سخانات المياه

أنابيب الخزف

ايرادات القطاع

287,185

100,306

11,281

اإليرادات بين القطاعات

)(5,447

ايرادات من عمالء خارج المجموعة

281,738

100,306

11,281

اإلجمالي
398,772
)(5,447
393,325

األسواق الجغرافية الرئيسية
محلي

274,988

80,922

خارجي

6,750

19,384

281,738

100,306

11,281
11,281

367,191
26,134
393,325

توقيت اإلعتراف بااليراد
في وقت محدد

100,306

281,738

11,281

393,325

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
البالط واألدوات
اإلجمالي
أنابيب الخزف
سخانات المياه
الصحية
ايرادات القطاع

227,886

80,363

5,758

314,007

اإليرادات بين القطاعات

()4,408

-

-

()4.408

ايرادات من عمالء خارج المجموعة

223,478

80,363

5,758

309,599

األسواق الجغرافية الرئيسية
محلي

210,482

56,486

5,758

272,726

خارجي

12,996

23,877

-

36,873

223,478

80,363

5,758

309,599

توقيت اإلعتراف بااليراد
في وقت محدد

80,363

223,478

8

5,758

309,599

شركة الخزف السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
-7

ممتلكات واآلت ومعدات

اإلضافات واإلستبعاد
قامت المجموعة خالل الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م ،بإضافة ممتلكات واالت ومعدات بمبلغ  7.4مليون لاير سعودي
(الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م 3.1 :مليون لاير سعودي).
تم إستبعاد ممتلكات واألت ومعدات تبلغ قيمتها الدفترية  4آالف لاير سعودي خالل الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م 6 :لاير سعودي) ،ونتج عنها ربح إستبعاد بمبلغ  13الف لاير سعودي( .الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس 2019م :خسارة  48الف لاير سعودي) .وتم ادراجها ضمن حساب "أرباح إستبعاد عقارات ،آالت ومعدات"
في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة.
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رأس المال

أسهم عادية مصرح بها -القيمة االسمية  10لاير سعودي ( /بآاللف االسهم)
عدد االسهم العادية المدفوعة بالكامل -القيمة االسمية  10لاير سعودي( /بآاللف
االسهم)
قيمة االسهم العادية المصدرة (بآالف الرياالت السعودية)
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 31مارس 2020م
(غير مراجعة)
60,000

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
60,000

60,000

60,000

600,000

600,000

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

الرصيد اإلفتتاحي

 31مارس 2020م
(غير مراجعة)
78,729

71,352

اإلضافات

2,708

12,497

المدفوعات

)(1,152

)(7,664

-

المكاسب اإلكتوارية

80,285

الرصيد الختامي

قامت المجموعة بعمل االفتراضات اإلكتوارية التالية عند احتساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين:
 31مارس 2020م
اإلفتراض اإلكتواري
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

2,544
78,729

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

معدل الخصم
معدل الزيادة في الرواتب

٪2.25

٪2.25

٪2.25

٪2.25

معدل دوران الموظفين

٪15.5

٪15.5
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شركة الخزف السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -10القروض
 1-10القروض طويلة األجل

الرصيد اإلفتتاحي

 31مارس 2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

880,946

919,436

-

اإلضافات

66,217

المدفوعات

)(32,487

)(104,707

الرصيد الختامي

848,459

880,946

 1-1-10شروط القروض
تشتمل اتفاقيات القروض على شروط تتعلق بالتزام المجموعة ببعض النسب والشروط المالية كما في  31مارس 2020م ،لم تلتزم
المجموعة مع بعض شروط اتفاقيات التسهيالت ،وبالتالي تم إعادة تصنيفها كمطلوبات متداولة.
 2-10القروض قصيرة األجل
تمثل القروض قصيرة االجل قروض مرابحة اسالمية ممنوحة للمجموعة من قبل بنوك تجارية محلية ،ويتم تحديد رسوم القروض
على أساس أسعار السوق .هذه القروض مضمونة بسندات ألمر لصالح البنوك بقيمة القروض .حصلت المجموعة خالل الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس 2020م على قروض قصير االجل بمبلغ  25.6مليون لاير سعودي (الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019م 103.3 :لاير سعودي) وقامت بسداد قروض قصيرة االجل بمبلغ  46.8مليون لاير (الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019م 72.3 :لاير سعودي).
 -11األدوات المالية
 1-11التصنيف المحاسبي والقيمة العادلة
توضح الجداول المرفقة القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة ،بما في ذلك مستويات
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة والتي لها فترة استحقاق قصيرة
األجل ،فإنه من المفترض أن القيمة الدفترية تقارب قيمتها العادلة وبالتالي فهي ال تتضمن معلومات القيمة العادلة لهذه االدوات المالية.
وتتضمن النقد وما في حكمه ،الذمم المدينة التجارية ،مصروفات مدفوعة مقدما ً ،ذمم مدينة أخرى ،القروض قصيرة االجل ،ذمم دائنة
تجارية وذمم دائنة أخرى.
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شركة الخزف السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -11األدوات المالية (تتمة)
 1-11التصنيف المحاسبي والقيمة العادلة (تتمة)

القيمة العادلة

القيمة الدفترية
موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل
 31مارس 2020م (غير مراجعة)

التكلفة المطفاة

الشامل اآلخر

المستوى 1

اإلجمالي

المستوى 2

اإلجمالي

المستوى 3

موجودات مالية
الموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
االخر
ذمم مدينة تجارية ومصروفات مدفوعة مقدما ً ذمم مدينة
اخرى
النقد وما في حكمه

6,952

-

-

6,952

6,952

6,952

-

-

409,606

409,606

-

-

-

-

-

67,962

67,962

-

-

-

-

6,952

477,568

484,520

-

-

6,952

6,952

مطلوبات مالية
قروض قصيرة االجل

-

200,000

200,000

-

-

-

-

قروض

-

848,459

848,459

-

-

-

-

دائنون تجاريون واخرى من غير المصاريف المستحقة

-

174,462

174,462

-

-

-

-

-

1,222,921

1,222,921

-

-

-

-
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شركة الخزف السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -11األدوات المالية (تتمة)
 1-11التصنيف المحاسبي والقيمة العادلة (تتمة)

القيمة العادلة

القيمة الدفترية
موجودات مالية
بالقيمة العادلة من
خالل الدخل
 31ديسمبر 2019م (مراجعة)

التكلفة المطفاة

الشامل اآلخر

المستوى 1

اإلجمالي

المستوى 2

اإلجمالي

المستوى 3

موجودات مالية
الموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
االخر
ذمم مدينة تجارية ومصروفات مدفوعة مقدما ً ذمم مدينة
اخرى
النقد وما في حكمه

6,952

-

6,952

-

-

6,952

6,952

-

351,160

351,160

-

-

-

-

-

100,231

100,231

-

-

-

-

6,952

451,391

458,343

-

-

6,952

6,952

مطلوبات مالية
قروض قصيرة االجل

-

221,255

221,255

-

-

-

-

قروض

-

880,946

880,946

-

-

-

-

دائنون تجاريون واخرى من غير المصاريف المستحقة

-

234,429

234,429

-

-

-

-

-

1,336,630

1,336,630

-

-

-

-
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شركة الخزف السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -11األدوات المالية (تتمة)
 2-11قياس القيمة العادلة
يبين الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة للمستوى  2والمستوى  3لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي ،باإلضافة إلى المدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها.
العالقة بين المدخالت الهامة التـي ال يمكـ ن مالحظتهـا
النوع

اسلوب التقييم

إستثمارات مالية

يتم احتساب القيمة العادلة باستخدام طريقة صافي الموجودات
المعدلة والتـي تتضمن استنباط القيمـة العادلـة ألدوات حقـوق
الملك ـي ة لألســهم المســتثمر فيهــا بــالرجوع إلــى القيمــة العادلــة
للموجــودات والمطلوبــات (المعتـ ـرف بهــا وغيـ ـر المعتـ ـرف
بها).

المدخالت الهامة التـي ال يمكن مالحظتها
 بلغ هامش الربح لمبيعات االسـتثمارات عقاريـةمن قبل الشـركات المسـتثمر فيهـ ا 31( ،مـ ارس
2020م 31 ،٪5 :ديسمبر 2019م)٪5 :
 بلـ غ الهــامش التــاريخي لمبيعـ ات االسـ تثماراتالعقارية قيد االنشاء من قبل الشركات المسـتثمر
فيها ( 31مـارس 2020م 31 ،٪7.5 :ديسـمبر
2019م)٪7.5 :
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وقياس القيمة العادلة
ان القيمة العادلة المقدرة تزيد (تنقص) اذا:
 تغيـ ـر القيمــة المتوقعــة فــي االســتثمارات العقاريــ ةالمستثمر فيها زيادة (نقص) .
 تغيـ ـر القيمــة المتوقعــة فــي االسـ تثمارات العقاريــ ةالمستثمر فيها قيد االنشاء زيادة (نقص) .

شركة الخزف السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -11األدوات المالية (تتمة)
 3-11التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
لم تكن هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل الفترتين الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
والسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
 4-11المستوى الثالث للقيمة العادلة
تسوية القيم العادلة للمستوى 3
يوضح الجدول التالي تسوية (من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية) من المستوى  3للقياس الدوري للقيمة العادلة .
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 31مارس 2020م
(غير مراجعة)
الرصيد اإلفتتاحي
-

خسائر غير محققة معترف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر

الرصيد الختامي

 31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

6,952

6,992

-

()40

6,952

6,952

تحليل الحساسية
بالنسبة للقيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ،فإن التغيـرات الممكنة المعقولة في تاريخ التقرير ألي
من مدخالت القياس الهامة التي ال يمكن مالحظتها ،مع االحتفاظ بمدخالت القياس األخرى ثابتة ،سيكون لها التأثيرات التالية:
الدخل الشامل االخر قبل الزكاة
النقص
الزيادة
في  31مارس 2020م (غير مراجعة)
التغير في القيمة المتوقعة للعقارات اإلستثمارية (حركة بنسبة )٪1

30

()30

التغير في توقعات القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية تحت االنشاء (حركة بنسبة )٪1

20

()20

في  31ديسمبر 2019م (مراجعة)
التغير في القيمة المتوقعة للعقارات اإلستثمارية (حركة بنسبة )٪1

30

()30

التغير في توقعات القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية تحت االنشاء (حركة بنسبة )٪1

20

()20

 -12مطلوبات رأسمالية ومطلوبات محتملة
لدى المجموعة تسهيالت بنكية في شكل خطابات ضمان وإعتمادات مستندية من قبل بنوك محلية كما في  31مارس 2020م بمبلغ 72.16
مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م :مبلغ  91.3مليون لاير سعودي) منها إعتمادات تخص إرتباطات رأسمالية عن عقود توريد آالت
ومعدات مشاريع توسعة المصانع بمبلغ  29.2مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م :مبلغ  13,4مليون لاير سعودي).
تضمن المجموعة كما في  31مارس 2020م مبلغ  38.66مليون لاير سعودي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي الممنوح إلى
شركة الخزف لألنابيب -شركة تابعة ( 31ديسمبر 2019م :مبلغ  39.6مليون لاير سعودي) .كما تضمن في  31مارس 2020م مبلغ 23
مليون لاير سعودي من قرض البنك السعودي لإلستثمار الممنوح إلى الشركة التابعة ( 31ديسمبر 2019م :مبلغ  27.1مليون لاير
سعودي).
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شركة الخزف السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
 -13تعامالت مع الطرف ذو العالقة
مشتريات البضاعة والخدمات
قيمة التعامالت خالل الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس
 31مارس
2019م
2020م
طبيعة العالقة
شركة توزيع الغاز الطبيعي

شركة زميلة

االرصدة كما في
 31مارس
2020م

 31ديسمبر
2019م

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

(مراجعة)

10,069

8,735

3,483

3,587

شهرا من تاريخ التقرير .لم يتم تأمين أي من هذه
جميع األرصدة المستحقة مع األطراف ذات العالقة يجب تسويتها نقدًا خالل اثني عشر
ً
األرصدة ولم يتم اإلعتراف بأي مصروفات للديون المعدومة أو الديون المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لألطراف ذو
العالقة في الفترة الحالية أو السنة السابقة.
 -14ربح( /خسارة) السهم
لفترة الثالثة أشهر المنتهية 31
مارس 2020م

مارس 2019م

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

صافي ربح( /خسارة) الفترة العائد إلى المساهمين في الشركة

10,636

( )25,048

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة (بآاللف االسهم)

59,500

60,000

ربح( /خسارة) السهم األساسية والمخفضة (بالريال السعودي)

0.18

()0,42

 -15أحداث الحقة بعد فترة التقرير المالي األولى
ال يوجـ د هنـ اك أحــداث الحقــة هامــة منــذ نهايــة الفتـ ـرة قــد يكــون لهـ ا تــأثير جـ وهري علــى المركــز المــالي للمجموعــة كمــا هــو موضــح
في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
 -16إعادة التصنيف
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة كي تتماشى مع عرض الفترة الحالية ،حيث أعيد تبويب "أرباح إستبعاد عقارات ،آالت ومعدات"
و"إيرادات تشغيلية أخرى" إلى "إيرادات أخرى" في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة.
 -17اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تم إعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل اللجنة التنفيذية المفوضة من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ  28شعبان 1441هـ
(الموافق  21أبريل 2020م).
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