
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة الخزف السعودية 

 ( شركة مساهمة سعودية)

 الموجزة  القوائم المالية األولية الموحدة

  ستقللمراجع الحسابات الم فحصتقرير الو

 م 2020مارس   31في المنتيهة أشهر ثالثة اللفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ة السعودي شركة الخزف

 ( سعودية مساهمة  شركة)

 الفحص لمراجع الحسابات المستقل  تقريروموحدة الموجزة  ية األولية الالقوائم المال 

 م 2020مارس  31ية في  هنت أشهر المالثالثة لفترة 

 

 صفحة  رس الفه

  

 - موجزة الموحدة ال األوليةالمالية  قوائمالحص ف تقرير

  

 1 موجزة الالموحدة  األوليةقائمة المركز المالي 

  

 2 موجزة الة  وحد ملا يةاألول الدخل الشاملقائمة 

  

 3 موجزة الالموحدة  األولية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

  

 4 موجزة الحدة وم لا األوليةفقات النقدية دت لا ةمقائ 

  

 15-5 موجزة الالموحدة  األوليةحول القوائم المالية   إيضاحات
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 الموحدة الموجزة األولية المالية  القوائم  الفحص لمراجع الحسابات المستقل حولتقرير 

 

 شركة الخزف السعودية في  المساهمينالسادة/ 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 مقدمة 

يشار إليهم  )التابعة لها  والمنشآت  لشركة الخزف السعودية )"الشركة"(    المرفقة  الموجزة الموحدة  األولية  قائمة المركز المالي  قمنا بفحص  لقد  

 ً ذلك  في المنتهية الثالثة أشهر لفترة الشامل دخل للالموجزة الموحدة  األوليةم، والقائمة 2020مارس  31"المجموعة"( كما في بلفظ معا

أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً  الثالثة  والتدفقات النقدية لفترة    للتغيرات في حقوق الملكيةالموجزة  الموحدة    األولية  ، والقوائمالتاريخ

المالية األولية الموحدة الموجزة   القوائمهذه  اإلدارة هي المسؤولة عن إعدادوواإليضاحات التفسيرية األخرى.  المهمةسياسات المحاسبية بال

إبداء  في  مسؤوليتنا  وتتمثل  المعتمد في المملكة العربية السعودية.    ،"ي( "التقرير المالي األول 34لمحاسبة رقم )لالدولي  لمعيار  لوعرضها وفقاً  

 .فحصناإلى  استناداً المالية األولية الموحدة الموجزة   القوائمهذه بشأن  استنتاج

 نطاق الفحص 

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة"  2410)  الفحص  الرتباطاتقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي  ل

أساسي على  استفسارات، بشكلالمالية األولية الموحدة الموجزة من طرح  القوائمفحص يتكون المعتمد في المملكة العربية السعودية. و

اص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويعد الفحص أقل بكثير في األشخ

ال يمكننا من وتبعاً لذلك فإنه المعتمدة في المملكة العربية السعودية، مراجعة لل الدولية لمعايير لنطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً 

المراجعة. وبناًء عليه، فإننا ال أي من عمليات خالل اكتشافها التي يمكن المهمة بجميع األمور دراية تأكيد بأننا سنصبح على الوصول إلى 

 رأي مراجعة. أي نُبدي 

 االستنتاج 

من جميع  ،غير ُمعدةولية الموحدة الموجزة المرفقة المالية األالقوام بأن نم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد ي لم فإنه ، فحصناإلى  استناداً 

  المعتمد في المملكة العربية السعودية. ،(34لمحاسبة رقم )لالدولي لمعيار لوفقاً  ،الجوانب الجوهرية

 

 

ه ؤالبسام وشركا                     عن 

 

 

 إبراهيم بن أحمد البسام 

 محاسب قانوني  

(337ترخيــــص رقــم )    

 هـ 1441 رمضان 5: التاريخ

 م2020 بريلإ 28 ق:فالموا

 المملكة العربية السعودية  -الرياض 

 

 











 ة يعودالسة الخزف شرك 

 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م2020مارس  31في   ةالمنتهي شهرأ لثالثة ا فترةل  الموجزة ية الموحدة ولة األلماليم ا القوائ  لحوات ضاح إي

 ( كر خالف ذل ذكلم ي ما  ةيودلسعياالت اف الرآالبالغ بالم)
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 والنشاط ن  وي تكال -1
 

  ي رخ فمؤال( 16)م/ رقم ملكيسوم الر مال بوج بم سست تأ  يةعودس مة كة مساهشر( هي ة شرك)ال السعودية  شركة الخزف

م  ة بموجب السجل التجاري رقي دوعسلية اب عرالياض بالمملكة مسجلة في مدينة الر، (م14/04/1977الموافق )ـ ه25/04/1397

 . (م24/01/1978ق افموال) هـ15/02/1398ريخ وتا 1010014590

دات  اآلالت والمع رادي ست اب  ةركوم الشتقا مك، هاونات ومك ياهالم انات خوسة في خز الات نتجملا صنع كة في للشر يسة ئ رال طاتتتمثل النشا

 من الملحقات. وغيرها  ذات الصلة

   موجودات  تتضمن عها، كمارووف ةشركال الونتائج أعم باتلومطو اتموجود الموجزةولية الموحدة األ ةلي مائم القوالاتتضمن هذه 

  ة شرك ب )ة الخزف لألنابي ركشو  (،ة محدود ةي مسؤولة ذات ستثمار )شركلالف خز الشركة  ،ة لهاابعت لا اتركج الشونتائ  اتمطلوب و

 . ("المجموعة" عاً م)  محدودة( يةؤولة ذات مس)شرك  وشركة ارزان  ،مقفلة(مساهمة سعودية 

لتي قد تكون متوقعة للسنة  م ليست بالضرورة أن تكون مؤشرا على النتائج ا2020مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة ترة نتائج ف

 .م2020ر ديسمب  31ي نتهية فالمالية الم

 . ية السعودية لكة العرب المم 11481ض رياال 3893 ب، ص.ياعلفهد، حي ال  ملكطريق ال اض،في الري للشركة لرئيسي امركز ع القي 

 دية. نة ميالسمـن كل  ديسمبر رـة شهوتنتهي بنهاي  رناي ر ي هـش ـةبداي  ـنة مركلشـل دأ السنة الماليةب ت 

 ابعة:  لتا  اتالشرك بيانما يلي يف

 ئيسي ط الرالنشا  سيس بلد التأ سم اال

 كما في لملكية ة انسب

 ديسمبر 31 مارس  31

 م2019 م 2020

 ودية لسعاية عرب مملكة اللا *لخزف لإلستثمارة اشرك
  قسوي ت الات خدمور دي لتصاالستيراد وا

 .ةالجملة والتجزئ  رةجاوت 
95 ٪ 95٪ 

 دية السعو العربيةلكة المم الخزف لألنابيب كةرش
ئة التجز لة ولتصدير والجمد واتيراساال

 ب الفخاريةبي نالأل
61,12 ٪ 61,12٪ 

 ٪100 ٪100 التشغيل والصيانة  دية عوسلا العربيةلكة المم *انارز كةرش

 م.2020مارس  31التجارية حتى لم تبدأ هذه الشركات عملياتها *

بتطبيق الشركة  تلتزمعمال محلياً ودولياً، ى قطاعات األوتداعياته عل( 19-)كوفيداألحداث المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا  إلىإشارة 

  ة م وسال ةمان صح لضالالزمة اإلجراءات اتخذت الشركة  ،المختصة ما نصت عليه القرارات الصادرة مؤخراً من قبل الجهات 

دمتها التي تبنتها وقلقرارات االستفادة من المبادرات وا إلىكما تسعى الشركة  ،المساهمة بالحد من انتشار الوباءالعاملين بالشركة و

 على شركات القطاع الخاص. للوباء حكومة المملكة من أجل التخفيف من األثار السلبية 

، م2020مارس  31في هية المنت الثالثة أشهر فترة خالل  األخرى  الصناعية الشركات اسوة ب تأثرت بعض القطاعات التشغيلية للشركة 

ً تحديد االثر المالي  يصعب فانه ء، للوبانية نظراً لصعوبة تحديد الفترة الزم الشركة  ستستمر  ،ومع ذلك ،للوباءعلى الشركة حاليا

 .ليةالمستقب المالية ر ي تقارستعكس أي تغيرات مطلوبه في فترات إعداد الوبمتابعة المستجدات بهذا الشأن 

   المحاسبةأسس  -2

 تزام لال ن ابيا  2-1

ية"  "التقارير المالية األول ( 34رقم )الدولي  ار المحاسبيوفقًا للمعي للمجموعة  الموجزةالموحدة األولية  القوائم المالية  اد هذهتم إعد

سمية التي صدرت من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين رال راتن المعايير واإلصداا ميرهوغ ديةوالمعتمد في المملكة العربية السعو 

 .م2019مبر ديس 31ية في للسنة المنتهللمجموعة  السنوية لمالية القوائم اها باالقتران مع ويجب قراءت ، قانونيينال

 ض العملة الوظيفية وعلمة العر  2-2

 . للمجموعة عرض وعملة ال فيةة الوظي ملعلا يه، ويدوبالريال السع موجزةال وحدةملا  ةألولي ة اي لالما لقوائما ذهه تم عرض



 ة يعودالسة الخزف شرك 

 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م2020مارس  31في   ةالمنتهي شهرأ لثالثة ا فترةل  الموجزة ية الموحدة ولة األلماليم ا القوائ  لحوات ضاح إي
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 الت  تعدي ت والراي لتفسة، ا المعايير الجديد -3

 : م2020  يناير 1تسري من  ي والت درةلصا ت ا يال عدلتاو  يراتدة، والتفسديلج يير ا المعايلي  فيما 

 .للتقرير المالي وليةير الدللمعايفاهيمي ر المطاإل ى اات إلإلشاراى عل تيالتعد -

 . عمالالا ريفتع ىلت عالتعديال – (3) رقم ليماالر قري للت ولي ر الدمعياالى ت علالتعدي  -

 .األهمية عريفت  – (8) رقم لي لدوا ةب اسالمح رمعياو (1) لدولي رقماسبة المحار معياعلى تعديالت  -

    ( 7للتقرير المالي رقم ) ( والمعيار الدولي 39عيار المحاسبة الدولي رقم )( وم9لمالي رقم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير ا -

 إصالح معيار سعر الفائدة. 

للفترة   ةعومجم لل زةجوملا ةالموحد األولية المالية القوائمي على جوهر  رأثي ت  يأ هالأع ت المذكورةالدي ات والتعسيرلتفوا اييرللمع ليس

 .م2020 مارس 31المنتهية في 

 بعد: بق طت مل  نهاولكادرة ة، والتفسيرات الصيد جد المعايير ال يلي  مايف

 . "عقود التأمين" (17)   ي رقمالمعيار الدولي للتقرير المال -

بين  ات ودالموج  ةاهممس أو  بيع – ( 28) رقم  ولي اسبة الدمحالر ومعيا (10) رقم لتقرير الماليالدولي ل رامعي لتعديالت على ا -

 .اريع المشتركةش مالو لة أي ت الزماكرشوالمستثمر ال

 

 .بعديطبق لم  هن خر صدر لكل آمعيار أو تفسير أو تعدي ألي  كرمب الق طبي عة الت المجموتعتمد لم 

 امة بية اله اسحمت الا واالفتراض تقديراتلا -4

ت  ادات والمصروفا يرإلقيم افي ثر ؤوافتراضات ت  تيراوتقد استخدام أحكام ،جزةو ملا ةوحدالم ية المال ائمد القوادب إعيتطل

فتراضات  ال اه ذه وصيقن بخصالت  مدع نإ .المحتملة مطلوباتصاح عن الب اإلفواإليضاحات المرفقة بجان  مطلوباتالو الموجوداتو

ً جالً تعدي  طلبئج تت لنتا يؤدي دوالتقديرات ق  .بليةستقملي الفترات افرة تأث لما مطلوباتوال  داتجومولل ريةلدفت ا يمالق ىعل وهريا

 ئمواالق ادقها عند اعدي تطب تم ة للتى بية مماثلاسراضات محت وافت تقديراتم استخدام  زةموجالالموحدة األولية مالية وائم الد القاعداعند 

دة  الموحية لوائم المالية األمطبقة على هذه القوال سبيةحا لمالسياسات ا نإ، م2019مبر ديس 31كما في  موعة جللم المالية السنوية 

 .م2019سمبر دي  31 لمنتهية فيا ةابقسلة اللسن  الموحدة للمجموعة ليةائم المالقوى الع بقةالمطلك س ت هي نف موجزةلا
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    مةالها غيليةت التشالقطاعا  -5

 قطاعية مات ول عم5-1

 

ك  ط السيراميالبـ

 جمالي إلا الخزف لألنابيب  ت لسخـانــا ا دوات الصحية واأل 

     )غير مراجعة(   م0202 مارس 31  في تهيةمنالة  للفتر

  393,325   11,281   100,306   281,738  موعة مجعمالء خارج الايرادات من 

  5,447     -     -   5,447    اتدات بين القطاعايرا

  13,082  (2,012)   3,153   11,941  كاة قبل الز  طاعالق  (ارة)خس /بحر
 

    

     )غير مراجعة(  م 2020  مارس 31ا في  كم

  2,944,523   265,491   296,005  2,383,027   القطاعاتودات موج

  1,487,718   123,088   115,190  1,249,440  وبات القطاعات طلم
     

     )غير مراجعة(  م2019 سمار  31   هيةلمنت ارة  للفت 

 309,599 5,758 80,363 223,478 خارج المجموعة ء عمالمن ادات اير

 4,408 - - 4,408 اعات  لقطبين ا يراداتا

 (24,108) (4,044) 80 (20,144) ة كاالز قبلالقطاع   ربح /رة( )خسا
     

     مراجعة()  م2019سمبر  دي 31في ا كم

  2,989,061   268,260   304,765   2,416,036   ت القطاعاتجودا مو

  1,542,010   131,663   97,269   1,313,078  القطاعات  وباتمطل

 

 الزكاة قبل ة ليتشغيال  بح القطاعات)خسارة( / ر  ياتسوت 5-2

 مارس   31  أشهرالمنتهية في ثةالثاللفترة   

 م 2020  

 )غير مراجعة( 

 م2019 

 )غير مراجعة( 

 (24,108)  13,082  ة غيلي لتشلزكاة من القطاعات ابل اق (لخسارةا) ربح/ ياجمال

 -  196  افيه تثمرسلمالشركات ا أرباحالحصة من 

  13,278  (24,108) 

 وسمية الم  العمليات 5-3

  ستخدام ا إنوص، فخصقس. وعلى وجه الالط اتيجة تغيرت للتقلبات الموسمية ن  عةالمجموة في الكهربائي  ياهلمت اخاناس  يخضع قطاع

يق  طرن ثر الموسمي عيل األقلت  وعةمجمال تحاولو إلى سبتمبر( . يلن أبرل موسم الصيف )مخال يتأثر سلبا الكهربائيةالمياه  سخانات

 . سنةكل  لث من ثالأقل للربع الثاني وا وأرباحعائدات  ا يكون له ة مادع علقطاا  ، فإن هذالكرة المخزون. ومع ذاإد

  سعوديليون لايرم 316ات بلغت إيرادنات المياه جل قطاع سخام، س2020 مارس 31 هية في ت المن ا شهر 12خالل ال 

ليون لاير م 12 بمبلغ اةزكبل ال ق ربحافي ص وحقق القطاععودي( س ن لايرمليو 256 م:2019 مارس 31 ية فنتهي الم اشهر 12)

 عودي(.س لاير مليون 17لغ ب بم اةبل الزكق ةخسارصافي  :م2019 مارس  31 يشهرا المنتهية ف 12)  ديسعو
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 رادات  ياإل -6

 ية فينتهالمة االخيرة للسنة ي السنو وحدةمالمالية ال قوائمالفي  بينةمتلك ال هياد الساسية لإليرادر ا والمص المجموعة اعمالان 

م  ي ند تسلمحدد عي وقت ت فالمنتجا ىيل السيطرة علوء ويتم تحعماللاالمجموعة من العقود مع تشتق ايرادات م، 2019بر سمدي  31

 مالء. الع إلىالبضاعة 

 العمالء د مع  قوالع اداتف ايرتصني

 الية: لت طق الجغرافية ااوالمن  محدد و خطوط اإلنتاج الرئيسية وقت الخدمات فيو من نقل البضائعادات المجموعة تتكون إير

 
 )غير مراجعة(  م2020مارس  31  ينتهية فشهر المأ الثالثة لفترة 

 

دوات  لبالط واأل ا

 جمالي اإل  خزف الأنابيب   ات المياه سخان  الصحية 

  398,772    11,281    100,306    287,185  ايرادات القطاع 

 (5,447)      -      -   (5,447)  لقطاعات اات بين اإليراد

  393,325    11,281    100,306    281,738   ة المجموع رجاخعمالء ن ات مدااير

        افية الرئيسية ر األسواق الجغ

  367,191    11,281    80,922    274,988  محلي

  26,134      -    19,384    6,750  خارجي 

  281,738    100,306    11,281    393,325  

        د بااليرا  عترافوقيت اإلت

  393,325    11,281    100,306    281,738    محددت وق  في

 )غير مراجعة(  م2019مارس  31 يأشهر المنتهية فة الثالث لفترة  

 

دوات  األالبالط و

 لي جمااإل  ب الخزف ي أناب   المياه  اناتخس  الصحية 

 314,007  5,758  80,363  227,886 اع قطادات الاير

 (4.408)  -  -  (4,408) ت عاالقطان ات بي يراداإل

 309,599  5,758  80,363  223,478  المجموعة خارج دات من عمالء ايرا

        ية الرئيسية سواق الجغرافاأل

 272,726  5,758  56,486  210,482 محلي

 36,873  -  23,877  12,996 خارجي 

 223,478  80,363  5,758  309,599 

        د را يباال فرا تع اإل  وقيتت

 309,599  5,758  80,363  223,478   محددت وق  في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة يعودالسة الخزف شرك 

 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م2020مارس  31في   ةالمنتهي شهرأ لثالثة ا فترةل  الموجزة ية الموحدة ولة األلماليم ا القوائ  لحوات ضاح إي

 ( كر خالف ذل ذكلم ي ما  ةيودلسعياالت اف الرآالبالغ بالم)
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 ومعدات ت  اآلو ات كممتل -7

 تبعاد ساإلو  تاإلضافا

لاير سعودي  مليون  7.4بمبلغ  دات ومعاالت وممتلكات ة افضإب ، م2020مارس  31في ة منتهي ال ر أشهالثالثة ل ت المجموعة خالقام

 . يون لاير سعودي(مل 3.1: م2019مارس  31المنتهية في  رهشأالثالثة )

 م 2020مارس  31ي ف لمنتهية ا رشه أ الثالثةخالل  سعودي لاير آالف 4رية دفت لتبلغ قيمتها ات ت ومعدااألو تلكامت م ستبعادإتم 

  أشهر الثالثة ) ودي.لاير سع الف 13غ بمبل بعادإست ربحونتج عنها  (،سعوديلاير  6م: 2019مارس  31 فية ي منتهال رأشهالثالثة )

"  ت ومعدات آال، عقارات إستبعاد باح رأ" حساب  ضمنادراجها تم و .(ي سعودلاير  الف  48 رةاخس م: 2019مارس  31ة في منتهي ال

 . قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة في

   مالس الأر -8

 م 2020مارس  31 

 )غير مراجعة( 
 

 م2019بر ديسم 31

 مراجعة( )

 60,000   60,000  (مسهااللف بآال) /   سعوديلاير 10 االسميةقيمة ال-ا رح بهة مصي داعأسهم 

لف  بآال)  /لاير سعودي  10سمية القيمة اال-بالكامل  لمدفوعةا لعاديةدد االسهم اع

 ( همساال
 60,000   60,000 

 600,000   600,000  السعودية( ت الريالا بآالفرة )لمصدهم العادية االسا قيمة

 

 موظفين ة للالخدم نهايةفآت كام -9

 م 2020مارس  31  

 )غير مراجعة( 

 م2019يسمبر د 31 

 ة( مراجع)

 71,352  78,729  ي فتتاحاإلالرصيد 

 12,497   2,708   اإلضافات 

 (7,664)  (1,152)   المدفوعات 

 2,544     -   إلكتوارية  ا مكاسبال

 78,729   80,285   ي الرصيد الختام

 

 دمة للموظفين:كافآت نهاية الخم احتساب دعن  يةلتالاية كتوارإلراضات ا ت الفامل بع عةمت المجموقا

 كتواري فتراض اإلإلا
 م 2020مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م2019يسمبر د 31 

 مراجعة( )

 ٪2.25  ٪ 2.25 الخصم   لمعد

 ٪2.25  ٪ 2.25 اتب الرو يزيادة فال معدل

 ٪15.5  ٪ 15.5 موظفينمعدل دوران ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة يعودالسة الخزف شرك 

 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م2020مارس  31في   ةالمنتهي شهرأ لثالثة ا فترةل  الموجزة ية الموحدة ولة األلماليم ا القوائ  لحوات ضاح إي

 ( كر خالف ذل ذكلم ي ما  ةيودلسعياالت اف الرآالبالغ بالم)
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 قروض ال -10

 ألجل ا يلة ض طوالقرو  10-1

 م 2020مارس  31  

 )غير مراجعة( 

 م2019يسمبر د 31 

 ة( مراجع)

  919,436    880,946   فتتاحي إلاالرصيد 

  66,217      -   اإلضافات 

 (104,707)   (32,487)   المدفوعات 

  880,946    848,459   ي الرصيد الختام

 القروض شروط   10-1-1

تلتزم م، لم 2020مارس  31كما في  سب والشروط الماليةالن  ببعض المجموعة التزامب وط تتعلق على شر ضالقرو تاقيااتفتشتمل 

 لة. متداو كمطلوباتنيفها تصإعادة  تمبالتالي و، سهيالتيات الت اتفاقروط مع بعض شجموعة الم

 ألجل ا  رةض قصيو قر ال 10-2

لقروض  م تحديد رسوم امحلية، ويت  ة قبل بنوك تجاري من  ةلمجموعلة ح ممنوسالمية ا  حةب امر االجل قروض قصيرة ضومثل القرت 

 شهر أالثالثة  لخال  وعةمالمج تحصل القروض.بقيمة  بنوكلصالح الألمر  داتسن ب  مضمونة ضهذه القرو. اس أسعار السوقى أسعل

مارس  31 ية فيهر المنتهشأثة الثال) ديوعس مليون لاير 25.6لغ مب ب  ض قصير االجلوى قرلع م2020مارس  31في نتهية الم

مارس  31 ية فيأشهر المنتهالثالثة )ن لاير مليو 46.8مبلغ االجل ب  قصيرة قروض قامت بسدادو( سعودي لاير 103.3 :م2019

   (.سعودي لاير 72.3 :م2019

 ية المال  دواتاأل -11

 ادلة الع مة لقيوا  اسبيلمحا تصنيف لا  11-1

مستويات  ا في ذلكمب  ،للمجموعة المالية مطلوباتلواة المالي  جوداتموللالقيمة العادلة و تريةة الدف رفقة القيمول المالجدا حتوض

يرة  قصاق تحقترة اسف تي لهالاو ادلةلعا قيمةبالا سهيام قت ال ي  يلت المالية ا طلوباتم لوا وداتوجملللقيمة العادلة. بالنسبة الهرمي ل سلسلالت 

ة.  دوات المالي لهذه اال ةلومات القيمة العادلمعتتضمن  الوبالتالي فهي  متها العادلةقارب قي ت  تريةة الدفض أن القيمالمفترنه من إجل، فاأل

ً تجاريةة الالذمم المدين  ،وما في حكمهقد تضمن الن ت و   ة ن ئ ادم ذم، جلاال يرة قص وضالقر  ينة أخرى،، ذمم مد، مصروفات مدفوعة مقدما

 . ىخرأ ةن دائ ذمم وتجارية 

 



 ة يعودالسة الخزف شرك 

 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م2020مارس  31في   ةالمنتهي شهرأ لثالثة ا فترةل  الموجزة ية الموحدة ولة األلماليم ا القوائ  لحوات ضاح إي

 ( كر خالف ذل ذكلم ي ما  ةيودلسعياالت اف الرآالبالغ بالم)

11 
 

 ( مةتت)  اليةلمدوات ا أل ا    -11

 (  مةتت)  العادلةلقيمة وا لمحاسبي ا  التصنيف  11-1

  

 ة العادلة القيم  ية ترالدف القيمة

 جعة( )غير مرا م2020مارس  31

  ةمالي وجوداتم 

دلة من  ة العايملق با

خالل الدخل  

 مالي جإلا  3ى توالمس  2وى مست ال  1ى ستومال  لي ا جماإل  فة المطفاة التكل   ر آلخا الشامل 

 

 ية ال م  اتموجود

              

امل  ادلة من خالل الدخل الشة العمبالقي ة ات مالي موجودلا

 االخر 

 
6,952   -      6,952   -  -  6,952  6,952 

ً وجارية ة ت م مدين مذ ة ين دم ممذ مصروفات مدفوعة مقدما

 خرى ا

 
-   409,606    409,606   -  -  -  - 

 -  -  -  -   67,962    67,962   -  حكمه  في قد وماالن 

  6,952   477,568    484,520   -  -  6,952  6,952 

               مالية   تامطلوب 

 -  -  -  -   200,000    200,000   -  قصيرة االجل   ضقرو

 -  -  -  -   848,459    848,459   -    روضق

 -  -  -  -   174,462    174,462   -  قة حالمست ن غير المصاريف خرى ميون وادائنون تجار

  -   1,222,921    1,222,921   -  -  -  - 



 ة عوديالسزف ة الخ شرك

 ( كة مساهمة سعوديةشر)

 م2020رس ما 31في   المنتهيةشهر أ لثالثة ا ترةلف الموجزة وحدة مالية األولية اللمم ا ول القوائح ات ضاح إي

 ( ف ذلكخاللم يذكر ما  يةالت السعودرياالف الآ لمبالغ با)
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 ( مةتت)  ةت المالياألدوا    -11

   (مةتت)ادلة  علاالقيمة و سبي لمحاف ا يصن الت   11-1

 

  

 عادلة لقيمة الا  ية ترالدفة لقيما

 عة( ج)مرا م2019 ديسمبر 31

  يةمال جوداتمو 

ة العادلة من مبالقي 

دخل  لا خالل

 ي جمالاإل  3توى المس  2المستوى   1المستوى   جمالي إلا  اة لمطفا التكلفة  آلخر لشامل اا

 

 ية مال  موجودات

              

ل  املدخل الشل ان خالمة العادل ةمقي بال ليةام داتموجوال

 ر خاال

 
6,952  -  6,952  -  -  6,952  6,952 

ً روفات مدف مصوجارية م مدينة ت مذ ة  ين دم ممذ وعة مقدما

 ى خرا

 
- 

 
351,160 

 
351,160 

 
-  - 

 
- 

 
- 

 -  -  -  -  100,231  100,231  -  النقد وما في حكمه 

  6,952  451,391  458,343  -  -  6,952  6,952 

               مالية   لوباتمط

 -  -  -  -  221,255  221,255  -  روض قصيرة االجل ق

 -  -  -  -  880,946  880,946  -  ض  روق

 -  -  -  -  234,429  234,429  -  لمستحقة ااريف المصير غن ى مون واخري ارنون تجدائ 

  -  1,336,630  1,336,630  -  -  -  - 

 

 

 



 ة عوديالسزف ة الخ شرك

 ( كة مساهمة سعوديةشر)

 م2020رس ما 31في   المنتهيةشهر أ لثالثة ا ترةلف الموجزة وحدة مالية األولية اللمم ا ول القوائح ات ضاح إي

 ( ف ذلكخاللم يذكر ما  يةالت السعودرياالف الآ لمبالغ با)
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 ( ةمتت)  ةيالماألدوات ال    -11

 العادلة مة  يلقاقياس   11-2

 .الحظتهام نلتي ال يمكهامة االمدخالت ال إلىإلضافة ، باالمركز المالي قائمةة العادلة في بالقيمقاسة الم ليةماال واتألدل 3 لمستوىاو 2توى لمسلة دلعاال القيمة ياسقة في مالمستخدليب التقييم اي أسالتال يبين الجدول

    احظتهمال ي ال يمكن ـالتمدخالت الهامة ال  يميتقلوب ااسل  عوالن

 تهـان مالحظيمكـ  ي الـهامة التالالمدخالت  نة بيالعالق

 دلةالعيمة االق قياسو

ات موجودريقة صافي الخدام طالعادلة باست  القيمةتساب م احيت   ةليما تاراستثمإ

حقـوق  ألدواتدلـة عالا باط القيمـةاستن  نمي تتضـوالت ة المعدل

لقيمــة العادلــة لــى اإرجوع بــالالمســتثمر فيهــا  ألســهملة ـيـ الملك

ف رــتـ ر المعـوغـيـ  ف بهــارـ)المعـتـ ت والمطلوبــا تجــودامولل

 .بها(

اريـة عق تاارثمسـت الا تعامبي ل حالرب  مشهالغ ب  - 

ارس مـ  31، )اثمر فيهـ المسـت  الشـركاتن قبل م

 (٪5: م2019ديسمبر  31 ،٪5 :م2020

ـ  - ــاريخي هــامشلا غبـل  ثماراتت الـسـ اات ـعـ مبي ل الت

المسـتثمر  الشركاتء من قبل نشاقيد اال ةاري العق

 رسـمب دي  31، ٪7.5: م2020مـارس  31) افيه

 (٪7.5 م:2019

 اذا:  ص()تنقزيد ت  ة المقدرةدلالعاقيمة ال ان 

ـ  - ــة المتو رـتغـي ــيالقيم ــة ف ـ االســتثمارات العق قع ة ارـي

  ( .صثمر فيها زيادة )نقت سالم

ـ  - ــيالق رـتغـي ــة ف ــة المتوقع ة عقارـيـ رات الاتثمـسـ اال يم

 .ا قيد االنشاء  زيادة )نقص( يهمستثمر فلا



 ة عوديالسزف ة الخ شرك

 ( كة مساهمة سعوديةشر)

 م2020رس ما 31في   المنتهيةشهر أ لثالثة ا ترةلف الموجزة وحدة مالية األولية اللمم ا ول القوائح ات ضاح إي

 ( ف ذلكخاللم يذكر ما  يةالت السعودرياالف الآ لمبالغ با)
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 ( ةمتت)  اليةلمات ا األدو    -11

 ادلة ع للقيمة المي  ل الهرالتسلس ات  ستوي بين م  ويالتح الت  11-3

 م2020مارس  31 فية تهي من ال شهرأالثالثة  ني رت الفت  اللخدلة رمي للقيمة العااله سلالتسل مستويات بيناك تحويالت هن لم تكن 

 .م2019ديسمبر  31نتهية في الم والسنة

 

 ادلة  يمة الع لقالث لالث  ستوىلما  11-4

 3للمستوى    العادلةيم تسوية الق

 .  ة العادلةيمللق الدوري  قياسلل 3ى ولمست من ا (ةتامي ألرصدة الخة إلى افتتاحي دة اال صن األرم)وية  لي تستاجدول الاليوضح 

 اآلخر لشامل خل االدل ال ادلة من خيمة الع ة بالقيلما ال الموجودات

 
 م 2020مارس  31

 )غير مراجعة( 

 م2019يسمبر د 31 

 ة( مراجع)

  6,992   6,952 فتتاحي إلاالرصيد 

 ( 40)   - مل اآلخر الدخل الشافي قائمة بها  معترف  ئر غير محققةاخس -

  6,952   6,952 ي الرصيد الختام
 

 الحساسية   يلتحل

 يأل رقري الت  اريخت ي فقولة لمعا كنة الممرات ـي لتغخر، فإن االلشامل الدخل ا ا خاللمن العادلة لقيمة اة ب المالي  موجوداتلللة العادة يمبالنسبة للق

 التالية:ت لتأثيراا لها  يكونس ثابتة، خرىاس األ ي قلابمدخالت  ظالحتفامع ا ،ن مالحظتهاكي ال يمت لمة االهاس لقياا تمدخال من

 بل الزكاة قخر االل الدخل الشام  

 نقص لا  الزيادة  

    )غير مراجعة( م2020س مار  31ي ف

 ( 30)  30 ( ٪1 ةبنسب مارية )حركة ستث إلات ا قعة للعقارمتوالقيمة ال يلتغير فا

 ( 20)  20 ( ٪1 بنسبة ة)حرك  ءانشية تحت االستثمارت اإلادلة للعقارقيمة العاالوقعات ير في ت غالت 

    )مراجعة(  م2019ديسمبر   31ي ف

 ( 30)  30 ( ٪1 ة)حركة بنسب  ريةثمات إلسقيمة المتوقعة للعقارات ا الغير في الت 

 ( 20)  20 ( ٪1 بنسبة ركةح)  اءشن ت االح ت  تثماريةساإل لعقاراتادلة لعة القيمقعات التو التغير في

 

 محتملة طلوباتمو  يةرأسمال  وباتمطل -12

 72.16لغ بمب م 2020مارس  31في كما بل بنوك محلية ق ة مني ت مستندداي شكل خطابات ضمان وإعتماية فبنك التي تسه ةمجموع لادى ل

الت  توريد آ قودععن ية المرأس اطاتتب إر صت تخمادات إع( منها ديو سعمليون لاير 91.3لغ : مب م2019 مبرديس 31دي ) سعولايرمليون 

 ودي(.  سع لايريون مل 13,4: مبلغ م2019ديسمبر   31ودي ) سعلاير ونلي م 29.2لغ ب ع بمة المصان ع توسع مشاري ومعدات 

لى إمنوح ملسعودي الا ناعيةالتنمية الص ندوقن قرض صي معوديون لاير سمل 38.66 مبلغ م2020مارس  31 في ماك المجموعة تضمن

 23 مبلغ م2020مارس  31ي فتضمن  ماك ي(. سعود  لايرمليون  39.6: مبلغ م2019ديسمبر  31) عةتاب  ركة ش -يبب نالألالخزف ة ركش

 مليون لاير 27.1 : مبلغم2019ر ديسمب  31) عةتاب لا الشركة منوح إلى مستثمار اللسعودي لإلبنك اسعودي من قرض ال لاير يونمل

 . (ي سعود

 

 

 



 ة عوديالسزف ة الخ شرك

 ( كة مساهمة سعوديةشر)

 م2020رس ما 31في   المنتهيةشهر أ لثالثة ا ترةلف الموجزة وحدة مالية األولية اللمم ا ول القوائح ات ضاح إي

 ( ف ذلكخاللم يذكر ما  يةالت السعودرياالف الآ لمبالغ با)
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 قةالعال   ف ذوطرال الت مع متعا -13

 دمات والخ البضاعة  تيا مشتر

  أشهر الثالثة  خاللة التعامالت مقي   

 ي ف هيةتالمن

 
 كما في  رصدةاال

 

 قة الالع بيعةط

مارس   31 

 م 2020

  )غير مراجعة( 

مارس  31

 م2019

  ير مراجعة( )غ

مارس   31

 م 2020

  )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31

 م2019

 مراجعة( )

  3,587    3,483    8,735    10,069   يلة زمكة شر طبيعي  لا  ازغلع ا شركة توزي

من هذه  يم تأمين أيت  ات العالقة يجب تسويتها نقدًا خالل اثني عشر شهًرا من تاريخ التقرير. لمف ذاألطرادة المستحقة مع جميع األرص

ذو  طراف لألحقة مست ال لغباتعلق بالمتحصيلها فيما ي  ك فية أو الديون المشكومعدومللديون الأي مصروفات ب  اإلعتراف  األرصدة ولم يتم

 . ةحالية أو السنة السابقفي الفترة الالعالقة  

 السهم  ( ارةخسربح/ ) -14

 31  هيةمنت لاهر شأ الثالثة  ةفتر ل 

 م2020مارس   

  )غير مراجعة( 

 م2019س مار

 )غير مراجعة( 

 (25,048)    10,636  في الشركة همين اسمال إلىعائد ترة الفلا (رةخسا )  ربح/ يفصا

 60,000   59,500  ( سهمالالف آالب )رة صدالم يةعادهم السرجح لعدد األالمتوسط الم

 (0,42)   0.18  ( السعودي  الري بال)لمخفضة  وا ساسيةسهم األل ا (ارةخسربح/ )

 ولى األ لماليا  التقريرفترة  قة بعدأحداث الح -15

كمــا هــو موضــح  عــةجموي للمللمــاالمركــز اري علــى وهـجـ ر ي ا تــأث لـهـ  كــونرة قــد ي ـالفـتـ يــة هان  مــة منــذأحــداث الحقــة ها اكد هـنـ وـجـ ي  ال

 .جزةلموالموحدة ا يةولة األئم المالي في هذه القوا

 إعادة التصنيف  -16

  " ، آالت ومعدات عقارات إستبعاد باحرأ "ب حيث أعيد تبوي  ،الحالية الفترةكي تتماشى مع عرض لمقارنة ابعض أرقام  تبويبتم إعادة 

 . لدخل الشامل األولية الموحدة الموجزةا في قائمة "أخرى إيرادات "إلى   "أخرىتشغيلية  إيرادات"و

 جزة موال لموحدةولية ا ة األ لماليا د القوائما متاع -17

 ـه1441 شعبان 28 تاريخ يفجلس اإلدارة قبل مة التنفيذية المفوضة من اللجن بل من ق موجزةالالموحدة  وليةة األي لمالم االقوائ  دتم إعتما

 . (م2020 أبريل 21 افقو)الم


