
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شركة الخزف السعودية
 شركة مساهمة سعودية
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 ةالسعودي شركة الخزف

 "سعوديةمساهمة شركة "
 

 )غير مراجعة( م2019مارس  31في  املنتهيةالثالثة أشهر  ةلفتر املختصرة املوحدة  القوائم املالية األوليةفهرس 

 

 صفحة  

   

 2 عن فحص املعلومات املالية االولية املوحدة املختصرة تقرير  -

   

 3 املختصرةاملوحدة  األوليةقائمة املركز املالي  -

   

 4 املختصرةاملوحدة  األولية اآلخر  والدخل الشامل الخسارة الربح أو ئمة قا -

   

 5 املختصرةاملوحدة  األولية امللكيةقائمة التغيرات في حقوق  -

   

 6 املختصرةاملوحدة  األوليةقائمة التدفقات النقدية  -

   

 20-7 املختصرةاملوحدة  األوليةحول القوائم املالية  مختارة إيضاحات -
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 التكوين والنشاط -1
 

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

م م، ومسجلة في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رق14/04/1977هـ املوافق 25/04/1397

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

تتمثل النشاطات الرئيسة للشركة في صنع املنتجات الطفلية اإلنشائية )مواد طالء زجاجي خاص لالستعمال الداخلي للشركة 

واغطية كراس ي وصلصال مغسول إلستعمال الشركة وأدوات صحية من الخزف وبرادات ملياه الشرب وسخانات مياه كهربائية 

 حمامات وبالط سيراميك وقيشاني وعالمات طرق خزفية ومكيفات صحراوية بالستيكية(. 

تتضمن هذه القوائم املالية االولية املوحدة املختصرة  أصول  والتزامات  ونتائج أعمال الشركة وفروعها، كما تتضمن أصول  
وشركة الخزف لألنابيب ستثمار )شركة ذات مسؤولية محدودة(،شركة الخزف لال ،التابعة لها  اتوالتزامات  ونتائج الشرك

  ويشار )شركة مساهمة سعودية مقفلة(،
 
 بـ"املجموعة". إليهما معا

 اململكة العربية السعودية. 11481الرياض  3893يقع املركز الرئيس ي للشركة في الرياض، طريق امللك فهد، حي العليا، ص.ب 

 بدايـة شهـر يناير وتنتهي بنهاية شهـر ديسمبر مـن كل سنة ميالدية. تبدأ السنة املالية للشـركة مـن

 التابعة:  الشركات بيانفيما يلي 

 النشاط الرئيس ي بلد التأسيس االسم

 نسبة امللكية %

 ديسمبر31 مارس31

 م2018 م2019

 اململكة العربية السعودية شركة الخزف لإلستثمار

تسويق االستيراد والتصدير وخدمات ال

 95 95 .وتجارة الجملة والتجزئة

 اململكة العربية السعودية شركة الخزف لألنابيب

االستيراد والتصدير والجملة والتجزئة 

 50 61,12 لالنابيب الفخارية

 

  املحاسبةأسس  -2

)املعيار الدولى  الى األولى"( "التقرير امل34أعدت القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة وفقا ملعيار املحاسبة الدولى رقم )

 للتقرير املالى الذى يحدد الحد األدنى ملحتويات التقرير املالي األولى(.

ي أينمــا وردت  عبــارة "املعــايير الدوليــة للتقريــر املــالي" فــي هــذه اإليضــاحات فهــي تشــير إلــى "املعــايير الدوليــة للتقريــر املــالى املعتمــدة فــ

يير واإلصـــــدارات األخـــــرى املعتمـــــدة مـــــن الهينـــــة الســـــعودية للمحاســـــبين القـــــانونيين".  واملعـــــايير اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية واملعـــــا

الدوليـة املعتمـدة هــى املعـايير الدوليــة كمـا صــدرت مـن املجلــا الـدولى باإلضــافة الـى املتطلبــات واإلفصـاحات التــ  أضـافتها الهينــة 

الدوليـــة للتقريـــر املـــالى.  ويقصـــد باملعـــايير واإلصـــدارات األخـــرى هـــو مـــا  لـــبعل تلـــك املعـــايير وفقـــا ملـــا ورد فـــي وثيقـــة إعتمـــاد املعـــايير 

 تعتمده الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وآراء فنية ملواضيع ال تغطيها املعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.
 

  يتم في العادة إرفاقهـا مـع القـوائم املاليـة املوحـدة التو اإليضاحات  ان القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة ال تشمل جميع

 م .2018ديسمبر  31السنوية ولذلك يجب قراءتها مع القوائم املالية املوحدة السنوية للشركة كما في 
 

فصـاح إن بعل املعلومـات وااليضـاحات والتـ  تعتبـر مهمـة لفهـم القـوائم املاليـة األوليـة املوحـدة املختصـرة )غيـر املراجعـة( تـم اإل 

 (.17( الى )3عنها بااليضاحات من )

 .للمجموعةاملختصرة بالريال السعودى، وهى العملة الوظيفية وعملة العرض  املوحدة تم عرض هذه القوائم املالية األولية
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 املعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت  -3

 م:2019  يناير  1ري من والتى تس فيما يلي  املعايير الجديدة، والتفسيرات والتعديالت الصادرة

 " .عقود اإليجار ( "16الدولي للتقرير املالي رقم )املعيار  -

 عدم التيقن حيال معالجة ضريبة الدخل- 23التفسير رقم  -

 مع التعويل السالب-9ت على  املعيار الدولي للتقرير املالي تعديال  -
 
 خصائص املدفوعات مقدما

 الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة-28تعديالت على معيار املحاسبة الدولي  -

 ت الخطط او االختصار او التسوية" تعديال  19تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم  -

 محاسبة الشركة عن زيادة حصصها في العمليات املشتركة -الترتيبات املشتركة 11عيار الدولي للتقرير املالي ملا -

تبعات ضرائب الدخل الناتجة من مدفوعات األدوات املالية املصنفة كحقوق  -ضرائب الدخل12معيار املحاسبة الدولي  -

 ملكية

 ليف االقتراض املؤهلة للرسملة تكا -تكاليف االقتراض 23معيار املحاسبة الدولي  -

 محاسبة الشركة عن زيادة حصصها في العمليات املشتركة  -تجميع األعمال 3املعيار الدولي للتقرير املالي  -

 

 عقـــــــــود اإليجـــــــــار  - 16رقـــــــــم  للتقريـــــــــر املــــــــاليالـــــــــدولي  املعيــــــــار  ، بخـــــــــالف لتفســـــــــيرات والتعــــــــديالت املـــــــــذكورة أعـــــــــالهللمعـــــــــايير والــــــــيا 

 للمجموعة. املوحدة املختصرة املالية القوائمأي تأثير جوهري على  أدناه(، 5)إيضاح 
 

 فيما يلي  املعايير الجديدة، والتفسيرات الصادرة غير سارية بعد:

 م.2021يناير 01 يعلى الفترة املحاسبية التي تبدأ ف سري ي "عقود التأمين 17رقم الدولي للتقرير املالي ر عياامل -

على الفترة املحاسبية التي تبدأ في  سري يالتعديالت على تعريف االعمال  – 3 للتقرير املالي ولي تعديالت على املعيار الد -

 م.2020يناير 01
 

ه لم يدخل حيتعتمد ولم  ر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر لكنَّ ِّ
 
 التنفيذ بعد. ز املجموعة التطبيق املبك

 

 واالفتراضات املحاسبية الهامة التقديرات -4
يتطلــب إعـــداد القــوائم املاليـــة املوحــدة املختصـــرة، اســتخدام أحكـــام وتقــديرات وافتراضـــات تــؤثر فـــي قــيم اإليـــرادات واملصـــروفات 

. إن عـــــــدم التـــــــيقن بخصـــــــوص هـــــــذه املحتملـــــــةواألصـــــــول وااللتزامـــــــات واإليضـــــــاحات املرفقـــــــة بجانـــــــب اإلفصـــــــاح عـــــــن االلتزامـــــــات 

 علـــى القـــيم الدفتريـــة لألصـــول  وااللتزامـــات املتـــأثرة فـــي الفتـــرات  االفتراضـــات والتقـــديرات قـــد يـــؤدي لنتـــائج تتطلـــب
 
 جوهريـــا

 
تعـــديال

 .املستقبلية

عند اعداد القـوائم املاليـة األوليـة املوحـدة املختصـرة تـم اسـتخدام تقـديرات وافتراضـات محاسـبية مماثلـة للتـ  تـم تطبيقهـا عنـد 

م باســـتءناء التقـــديرات واالفتراضـــات املحاســـبية الهامـــة عنـــد 2018 ديســـمبر  31اعـــداد القـــوائم املاليـــة الســـنوية للشـــركة كمـــا فـــي 

 ". عقود اإليجار( "16تطبيق املعيار الدولي  للتقرير املالى رقم )

 

 

 

 

http://socpa.org.sa/getattachment/Socpa/International-Standards/Endorsed/16-IFRS-16.pdf.aspx
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 التغيرات في السياسات املحاسبية الهامة   -5

املوحـدة املختصـرة هـي نفـا تلـك  ستءناء ما تم ذكره ادناه، فان السياسات املحاسبية املطبقة على هذه القوائم املاليـة االوليـةإب

رات فــي السياســات املحاســبية ـم. مــن املتوقــع ان التغيــ2018ديســمبر  31املطبقــة علــى القــوائم املاليــة للســنة الســابقة املنتهيــة فــي 

 م.2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في  السنوية املوحدة سوف تنعكا على القوائم املالية

ا مــن "عقــود اإليجــار " 16رقــم  للتقريــر املــاليالــدولي  املعيــار قامــت املجموعــة بتطبيــق   كمــا يوجــد عــدد آخــر . م2019ينــاير  1اعتبــار 

ا مــن مــن املعــايير الجديــدة التــي تســري  القــوائم املاليــة املوحــدة املختصــرة ، لكــن لــيا لهــا تــأثير جــوهري علــى م2019ينــاير  1اعتبــار 

 للمجموعة.

اللمســـــتأجرين  "عقـــــود االيجــــــار" 16 للتقريـــــر املـــــالي رقـــــم قـــــدم املعيـــــار الـــــدولي  ا واحـــــد  ونتيجـــــة لـــــذلك، اعترفــــــت  ،نمـــــوذج محاســـــبي 

ذات الصـلة باالضـافة الـي التزامـات االيجـار  فـي اسـتخدام األصـول  هـاالتـي تمثـل حق بحق إسـتخدام األصـول املجموعة، كمستأجر، 

 لسياسات املحاسبة السابقة.لجرين مماثلة اإليجار. تظل محاسبة املؤ  زامها بسداد دفعاتالتي تمثل الت

عـــدل، والتـــي امل األثـــر الراج ـــي منهجيـــةباســـتخدام  "عقـــود االيجـــار"16 للتقريـــر املـــالي رقـــمقامـــت املجموعـــة بتطبيـــق املعيـــار الـــدولي 

ا علـى أنهـا عقـد  التطبيـقبموجبها يتم االعتراف بحق االستخدام في تـاريخ  ـا األولـي لعقـود اإليجـار املصـنفة سـابق  إيجـار تشـغيلي طبق 

 املعدلـــة بمقـــدار أي مـــدفوعات إيجـــار مدفوعـــة و بمبلـــس يســـاوي التزامـــات اإليجـــار،  17ملعيـــار املحاســـبة الـــدولي 
 
أو مســـتحقة  مقـــدما

 األولي. التطبيقاملركز املالي قبل تاريخ  قائمةتتعلق بعقد إيجار معترف به في 

 تعريف عقد االيجار  5-1
 

 - 4رقــم  التفســير الــدولي جموعــة فــي بدايــة العقــد مــا إذا كــان أو كــان يحتــوي علــى عقــد إيجــار بموجــب املكانــت تحــدد فــي الســابق ، 

تقــوم املجموعــة بتقيــيم مــا إذا كــان العقــد يحتــوي علــى عقــد إيجــار امــا االن تحديــد مــا إذا كــان الترتيــب يتضــمن عقــد إيجــار أم ال. 

، يكـون عقـد أو يحتـوي علـى عقـد إيجــار إذا 16 للتقريـر املـالي رقـمر الــدولي بنـاء  علـى التعريـف الجديـد لعقـد اإليجـار. بموجـب املعيـا

ا في التحكم في   ستخدام أصل محدد لفترة زمنية.إكان العقد يمنح حق 

 كمستأجر  5-2

 بتأجير العقارات واملعدات الصغيرة. بشكل أساس ي تقوم املجموعة

على أنها عقود إيجار تشغيلية بناء  على تقييمها ملا إذا كان عقد ق في السابقامت املجموعة بتصنيف عقود اإليجار  كمستأجر ،

، تدرج 16رقم للتقرير املالي بموجب املعيار الدولي اما . بشكل جوهري اإليجار قد قام بنقل جميع مخاطر ومزايا امللكية 

 املتعلقة بحق التأجير في معظم عقود اإليجار. وااللتزامات االصول املجموعة 

عقــود اإليجـار قصـيرة األجــل وذلـك ل أصـول والتزامــات اإليجـار بعـل ومـع ذلـك، اختـارت املجموعــة عـدم االعتـراف بحــق اسـتخدام 

تعتـرف املجموعــة بمـدفوعات اإليجــار املرتبطـة بهــذه اإليجـارات كمصـروف علــى أسـاس القســط الثابـت علــى مـدى فتــرة و للمعـدات. 

 اإليجار.

مقابل حق  اإليجار  التزاماتبينما يتم عرض  ضمن العقارات واالالت واملعدات االصول استخدام  حق تعرض املجموعة

 .قائمة املركز املالي األولية املوحدة املختصرةكبند مستقل في  إستخدام األصول 
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 السياسات املحاسبية الهامة 5-2-1

ا والتزامات  استخدام األصول حق بتعترف املجموعة  اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يتم قياس حق استخدام األصل مبدئي 

ا لبعل عمليات إعادة  ا االستهالك املتراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويتم تعديله وفق  بالتكلفة وبعد ذلك بالتكلفة ناقص 

 اللتزامات اإليجار. القياس

ا بالقيمة الحالية للحد األ  دنى ملدفوعات اإليجارات التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة يتم قياس التزام اإليجار مبدئي 

 باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة.

 يتم 
 
 يتم. تم تخفضية بدفعات اإليجار التي يتم سدادهازيادة التزام اإليجار من خالل تكلفة الفائدة على التزام اإليجار ويالحقا

 تقدير  في تغيير  أو  معدل، أو  مؤشر  في تغيير  عن الناشنة املستقبلية اإليجار  مدفوعات في تغيرات عند وجود قياس االلتزام إعادة

ا إذا كان خيار الشراء أو م تقييم في تغييرات االقتضاء، حسب أو  املتبقية، على القيمة الضمان بموجب دفعه املتوقع املبلس

ا إلى حد معقول ملمارسته أو أن خيار اإلنه ا إلى حد معقول.التمديد مؤكد   اء ليا مؤكد 

. يؤثر تقييم للمستأجر خيارات التجديد تتضمنلتحديد مدة عقد اإليجار لبعل عقود اإليجار التي احكاما طبقت املجموعة 

لى مقدار ما إذا كانت املجموعة على يقين معقول من ممارسة مثل هذه الخيارات على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل كبير ع

 مطلوبات اإليجار وحق استخدام األصول املعترف بها.

 

 التطبيق  5-2-2

. وتشمل 17سبق أن صنفت املجموعة عقود إيجار العقارات على أنها إيجار تشغيلي بموجب معيار املحاسبة الدولي 

ا سن 30إلى  5ومرافق املصنع. عادة ما تستمر عقود اإليجار ملدة  واملعارضاملستودعات  ة. تتضمن بعل عقود اإليجار خيار 

لتجديد عقد اإليجار لفترة إضافية بعد نهاية الفترة غير القابلة لإللغاء. توفر بعل عقود اإليجار مدفوعات اإليجار اإلضافية 

 التي تستند إلى التغييرات في مؤشرات األسعار املحلية.

، تم قياس 17ود إيجار تشغيلية بموجب معيار املحاسبة الدولي ، بالنسبة لعقود اإليجار املصنفة على أنها عقالتطبيقعند 

يناير  01التزامات اإليجار بالقيمة الحالية ملدفوعات اإليجار املتبقية، مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة في 

فوعات تأجير مدفوعة اللتزام اإليجار، يتم تعديله حسب مبلس أي مدي مساو  بمبلس . تم قياس أصول حق االستخدام م2019

 
 
 أو مستحقة. مقدما

ا على  16رقم  للتقرير املاليالتالية عند تطبيق املعيار الدولي  االعفاءاتاستخدمت املجموعة  على عقود اإليجار املصنفة سابق 

 :17 رقم أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار املحاسبة الدولي

ا 12بأصول وخصوم حق االستخدام لعقود اإليجار التي تقل مدتها عن  طبق اإلعفاء بعدم االعتراف -  شهر 

 استبعاد التكاليف املباشرة األولية من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي -

 ارإستخدام االدراك املتأخر عند تحديد مدة عقد االيجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد االيج -
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 االثر على القوائم املالية املوحدة 5-3

 

 ثر من التحول األ 5-3-1

كما هو موضح تاجير الوالتزامات إستخدام أصول حق املجموعة  أثبتت، 16رقم  للتقرير املالي إلى املعيار الدولي  االنتقالعند 

 :في الجدول التالي

 

 م2019يناير  01   

 82,892   حق استخدام األصول 

 72,800   لتزامات التأجيرإ

 

فوعات اإليجــار اإليجـار لعقــود اإليجـار التــي تـم تصــنيفها كعقـود إيجــار تشـغيلية، قامــت املجموعـة بخصــم مـد التزامــاتعنـد قيـاس 

 . 2019يناير  1في  كماباستخدام معدل االقتراض اإلضافي 

 م2018ديسمبر  31 

 30,580 لتزامات اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء إ

  

 م2019يناير  1 

 31,380 بما في ذلك خيارات التجديد 2019يناير  1ستخدام معدل االقتراض اإلضافي في إالخصم ب

بما في ذلك خيارات  16 لتقرير املالي رقمإليجار اإلضافية عند تطبيق املعيار الدولي للتزامات اإ

 التجديد

41,420 

 72,800 في  املثبتةلتزامات اإليجار إ



 شركة الخزف السعودية

 شركة مساهمة سعودية
 

 ة()غير مراجع م2019مارس  31املنتهية في الثالثة أشهر  ةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفتر 

 (ملبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلكا)

12 
 

  القطاعات التشغيلية -6

 قطاعيةمعلومات  6-1

 

قطــــــاع بـالط 

السيراميك 

  قطـــــاع السخـانــات  واألدوات الصحية

الخزف قطاع 

 املجمـــوع  بلألنابي

        م2019مارس  31للفترة املنتهية في 

 309,599  5,758  80,363  223,478 ايرادات من عمالء خارج املجموعة

 4,408  -  -  4,408 ايرادات بين القطاعات 

 (24,108)  (4,044)  80  (20,144) )خسارة( القطاع قبل الزكاة
        

        م2019مارس  31كما في 

 2,985,031  265,184  317,021  2,402,826 مجموع االصول 

 1,552,737  138,096  95,303  1,319,338 مجموع االلتزامات
        

        م 2018 مارس  31للفترة املنتهية في

 256,484  -  70,233  186,251 ايرادات من عمالء خارج املجموعة

 3,486  -  -  3,486 ايرادات بين القطاعات 

 (45,946)  -  2,008  (47,954) )خسارة( القطاع قبل الزكاة
        

         م2018ديسمبر  31في كما 

 2,866,236  258,968  325,759  2,281,509 مجموع االصول 

 1,408,017  134,712  101,713 1 1,171,592 مجموع االلتزامات
 

 قبل الزكاة ليةالقطاعات التشغيربح  /)خسارة(  تسويات 6-2

 مارس أشهراملنتهية في  الثالثةلفترة   

 م2018  م2019  

 (45,946)  (24,108)  اجمالي الخسارة قبل الزكاة من القطاعات التشغيلية 

 -  -  الحصة من )خسائر( / أرباح الشركات املستثمر فيها، بالصافي بعدالزكاة

  (24,108)  (45,946) 

 املوسمية العمليات 6-3

علــــى وجــــه الخصــــوص، فــــإن و للتقلبــــات املوســــمية نتيجــــة تغيــــرات الطقــــا.  لشــــركةفــــي اع قطــــاع ســــخانات امليــــاه الكهربائيــــة يخضــــ

 ثــــر تقليــــل األالشـــركة . وتحــــاول ( مــــن أبريــــل إلـــى ســــبتمبر)ســـلبا خــــالل موســــم الصـــيف  أثر تــــياســـتخدام ســــخانات امليـــاه الكهربائيــــة 

ذا القطــاع عــادة مــا يكــون لــه عائــدات ونتــائج أقــل للربــع الثــاني والثالــ  مــن املوســمي عــن طريــق إدارة املخــزون. ومــع ذلــك، فــإن هــ

 العام.

 ريال سعوديون يمل 256بلغت  إيرادات املياه ات، سجل قطاع سخانم2019مارس  31في  املنتهيةرا هش 12خالل ال 

 مليون  17 مبلس ب قبل الزكاة خسارةصافي وحقق القطاع سعودي(  ريالون ملي 293 : م2018مارس  31في  املنتهيةرا شه 12)

 (.سعوديريال ون يمل 17بمبلس  قبل الزكاة ربحصافي  : م2018سر ما 31في  املنتهيةرا هش 12سعودي)ريال 
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  يراداتاإل  -7

 للســـنة املنتهيـــة فـــي الســـنوية االخيـــرة املبينـــة فـــي القـــوائم املاليـــة املوحـــدة تلـــك يـــراد هـــيل املجموعـــة واملصـــادر االساســـية لإل ان اعمـــا

ة علـى املنتجـات فـي وقـت محـدد عنـد يـتم تحويـل السـيطر و م، تشتق ايـرادات املجموعـة مـن العقـود مـع العمـالء 2018ديسمبر  31

 تسليم البضاعة الى العمالء.

  العمالءتصنيف ايرادات العقود مع 

 م2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 

البالط 
واألدوات 
 اإلجمالي  بيب الخزفأنا  سخانات املياه  الصحية

 314,007  5,758  80,363  227,886 ايرادات القطاع

 (4.408)  -  -  (4,408) اإليرادات بين القطاعات

 309,599  5,758  80,363  223,478 ايرادات من عمالء خارج الشركة 

        األسواق الجغرافية الرئيسية

 272,726  5,758  56,486  210,482 محلي

 36,873  -  23,877  12,996 يخارج

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

        توقيت اإلعتراف بااليراد

 309,599  5,758  80,363  223,478 في وقت محدد 

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

 م2018مارس  31 أشهر املنتهية في ثالثةلفترة ال 

 

البالط 
واألدوات 
 اإلجمالي  أنابيب الخزف  ياهسخانات امل  الصحية

 259,970  -  70,233  189,737 ايرادات القطاع

 (3,486)  -  -  (3,486) اإليرادات بين القطاعات

 256,484  -  70,233  186,251 ايرادات من عمالء خارج الشركة 

        األسواق الجغرافية الرئيسية

 219,893  -  52,440  167,453 محلي

 36,591  -  17,793  18,798 خارجي

 186,251  70,233  -  256,484 

        توقيت اإلعتراف بااليراد

 256,484  -  70,233  186,251 في وقت محدد 

 186,251  70,233  -  256,484 
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 ومعدات اآلت ،عقارات -8

 واالستبعاداالقتناء 

اضـافة عقـارات، االت ومعـدات ومشـروعات تحـت التنفيـذ تـم ، م2019مـارس  31في أشهر املنتهية ثالثة القامت املجموعة خالل 

 مليون ريال سعودي(.  13.1م : 2018مارس  31املنتهية في أشهر  ثالثةالمليون ريال سعودي ) 3.1بمبلس 

ونـتج  م،2019مـارس 31أشـهر املنتهيـة فـي الثالثـة ريـال سـعودي خـالل  6تم استبعاد عقـارات، األت ومعـدات تبلـس قيمتهـا الدفتريـة 

سـعودي، و نـتج عنـه اربـاح الـف ريـال  31م: 2018مـارس  31أشـهر املنتهيـة فـي  ثالثـة)ال الـف ريـال سـعودي. 48بيع بمبلس  ربحعنها 

ريال سعودي( و تم إدراجها فـي "اإليـرادات األخـرى" فـي قائمـة األربـاح أو الخسـائر والـدخل الشـامل اآلخـر االوليـة  الف 43بيع بمبلس 

 صرة.املوحدة املخت

 
 حق إستخدام األصول 

الســــنة )ريــــال ســــعودي  81,335مبلــــس ب حــــق اســــتخدام االصــــول م 2019مــــارس  31كمــــا فــــي تتضــــمن العقــــارات واالالت واملعــــدات 

 ( : صفر ريال سعوديم2018ديسمبر  31 املنتهية في

  

  رأس املال -9

 م2018ديسمبر  31  م2019مارس  31  

 60.000  60,000 ريال سعودي / الف سهم 10القيمة االسمية -أسهم عادية مصرح بها 
 60.000  60,000 عدد االسهم العادية املدفوعة بالكامل  / الف سهم

 600.000  600,000 قيمة االسهم العادية املصدرة )باالف الرياالت السعودية(
    

 

 لموظفيننهاية الخدمة لمكافآت التزام  -10

 م2018ديسمبر  31  م2019مارس  31   

 69.385  71,352  يد اإلفتتاحيالرص

 13,632  2,990  اإلضافات

 (10,358)  (2,337)  املدفوعات

 (1,307)  -  الخسائر اإلكتوارية 

   72,005  71.352 

 
 للموظفين:احتساب مكافآت نهاية الخدمة  عنداإلكتوارية التالية  االفتراضاتبعمل  املجموعةقامت 

 

 م2018ديسمبر  31  م2019مارس  31 اإلفتراض اإلكتواري 

 %4.40  %4.40 معدل الخصم 
 %3  %3 معدل الزيادة في الرواتب

 %16  %16 معدل دوران املوظفين
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 القروض -11

 القروض طويلة األجل أ-11

 القيمة الدفترية  سنة االستحقاق  العملة 

      

 919,436  -  ريال سعودي م2019يناير  1الرصيد في 

      واملعاد جدولتهااملستلمة 

 34,999  2024  ريال سعودي معاد جدولتها 

      السدادات واملعاد جدولتها

 (292)  -  ريال سعودي اخرى 

 954,143     م2019مارس  31الرصيد في 

 األجل القروض قصيرة ب-11

ريـــة محليـــة، ويـــتم تحديـــد رســـوم مـــن قبـــل بنــوك تجا للمجموعـــةتمثــل القـــروض قصـــيرة االجـــل قـــروض مرابحــة اســـالمية ممنوحـــة 

 املجموعــة تحصــل القــروض.لصــالح البنــوك بقيمــة ألمــر هــذه القــروض مضــمونة بســندات . القــروض علــى أســاس أســعار الســوق 

 وقامــت بســـداد مليــون ريــال ســعودي 103.3بمبلــس  ض قصــير االجــلو علــى قـــر  م2019مــارس  31فــي املنتهيــة  أشــهر  الثالثــة  خــالل

علــــى قــــروض  املجموعــــةحصــــلت  :م2018مــــارس 31أشــــهر املنتهيــــة فــــي  الثالثــــة )مليــــون ريــــال  72.3مبلــــس قصــــيرة االجــــل ب قــــروض

 . (سعودي مليون ريال  139,5بمبلس  بسداد قروض قصيرة االجل وقامت صفر ريال سعودي قصيرة االجل بمبلس 

 

 املاليةدوات األ  -12

 العادلةالقيمة الدفترية والقيمة  12-1

مستويات بما في ذلك  للشركة، املالية وااللتزاماتاملالية  لالصول فترية والقيمة العادلة الجداول املرفقة القيمة الدتوضح 

املالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة والتي لها فترة  لتزاماتواال لالصول الهرمي للقيمة العادلة. بالنسبة  التسلسل

تقارب قيمتها العادلة وبالتالي فهي ال تتضمن معلومات القيمة استحقاق قصيرة األجل، فإنه من املفترض أن القيمة الدفترية 

قصيرة االجل  العادلة، القروضاملدينون التجاريون واخرى بالقيمة  ،وما في حكمهالعادلة لهذه االدوات املالية. وتتضمن النقد 

 . وأخرى  والذمم الدائنة

 



 شركة الخزف السعودية

 شركة مساهمة سعودية
 

 )غير مراجعة( م2019مارس  31املنتهية في الثالثة أشهر  ةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفتر 

 (ملبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلكا)
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 )تابع(  العادلةالقيمة الدفترية والقيمة   12-1

 

  

 القيمة العادلة  الدفتريةالقيمة 

 م2019مارس  31

أصول مالية  

بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 

  الشامل اآلخر

التكلفة 

 املجموع  3املستوى   2املستوى   1املستوى   املجموع  املطفاة

 

 اصول مالية

              

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 

12,415  -  12,415  5,423  -  6,992  12,415 

 -  -  -  -  344,815  344,815  -  مدينون تجاريون وأخرى 

 -  -  -  -  76,325  76,325    النقد وما في حكمه

  12,415  421,140  433,555  5,423  -  6,992  12,415 

               التزامات مالية 

 -  -  -  -  144,046  144,046  -  قروض قصيرة االجل

 -  -  -  -  954,143  954,143  -  قروض 

 -  -  -  -  194,819  194,819  -  دائنون تجاريون واخرى من غير املصاريف املستحقة

  -  1,293,008  1,293,008  -  -  -  - 



 شركة الخزف السعودية

 شركة مساهمة سعودية
 

 )غير مراجعة(م 2019مارس  31الثالثة أشهر املنتهية في  ةلفتر  إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة

 (آالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلكاملبالس ب)
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 العادلة )تابع(القيمة الدفترية والقيمة    12-1

 

  

 العادلةالقيمة   القيمة الدفترية

 م2018 ديسمبر  31

أصول مالية  

بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 

  الشامل اآلخر

التكلفة 

 املجموع  3املستوى   2املستوى   1املستوى   املجموع  املطفاة

 

 اصول مالية

              

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 

11,649  -  11,649  4,657  -  6,992  11,649 

 -  -  -  -  279,112  279,112  -  مدينون تجاريون وأخرى 

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

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

               التزامات مالية 

 -  -  -  -  113,080  113,080  -  قروض قصيرة االجل

 -  -  -  -  919,436  919,436  -  قروض 

 -  -  -  -  235,730  235,730  -  دائنون تجاريون واخرى من غير املصاريف املستحقة

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

 



 شركة الخزف السعودية

 شركة مساهمة سعودية
 

 )غير مراجعة(م 2019مارس  31الثالثة أشهر املنتهية في  ةلفتر  إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة

 (آالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلكاملبالس ب)
 

18 

 

 العادلةقياس القيمة  12-2

، باإلضــافة الــى املــدخالت القــوائم املاليــة االوليــة املوحــدة املختصــرة املرفقــةاملاليــة املقاســة بالقيمــة العادلــة فــي  لــألدوات 3 واملســتوى  2لمســتوى يبــين الجــدول التــالي أســاليب التقيــيم املســتخدمة فــي قيــاس القيمــة العادلــة ل

 .الهامة التي ال يمكن مالحظتها

  اسلوب التقييم  النوع

رصــــــــــدها أو ي ال يمكــــــــــن ـاملـــــــــدخالت الهامــــــــــة التـــــــــ

  في السوق  مالحظتها

ي ال يمكــــــــــن ـن املــــــــــدخالت الهامــــــــــة التــــــــــالعالقــــــــــة بــــــــــي

 مالحظتها وقياس القيمة العادلة

يــــــتم احتســــــاب القيمــــــة العادلــــــة باســــــتخدام طريقــــــة صــــــافي   مالية إستثمارات

ي تتضــــــــــمن اســــــــــتنباط القيمــــــــــة ـاملعدلــــــــــة والتــــــــــوجــــــــــودات امل

املســـــــــتثمر فيهـــــــــا  لألســـــــــهمالعادلـــــــــة ألدوات حقـــــــــوق امللكيـــــــــة 

واملطلوبــــــــــات  موجـــــــــوداتبـــــــــالرجوع إلـــــــــى القيمـــــــــة العادلـــــــــة لل

 رف بها(.ـر املعتـرف بها وغيـ)املعت

مـــــــــن مبيعـــــــــات  للـــــــــربح التـــــــــاري ي هـــــــــام البلـــــــــس  - 

 الشـــــــــــــركاتاســـــــــــــتثمارات عقاريـــــــــــــة مـــــــــــــن قبـــــــــــــل 

 ،%5: م2019 مــــــــــــــارس 31، )ااملســــــــــــــتثمر فيهــــــــــــــ

 (%5: م2018ديسمبر  31

مـــــــــن مبيعـــــــــات  للـــــــــربح هـــــــــام  التـــــــــاري يالبلـــــــــس  -

نشـــاء مــــن قبــــل الســـتثمارات العقاريــــة قيــــد االا

: م2019مـــــارس  31) ااملســـــتثمر فيهـــــ تالشـــــركا

 (%7.5 م2018ديسمبر  31، 7.5%

 ان القيمة العادلة املقدرة تزيد )تنقص( اذا:  

ر القيمـــــة املتوقعـــــة فـــــي االســـــتثمارات العقاريـــــة ـتغيـــــ -

 املستثمر فيها زيادة )نقص( . 

 

ر القيمـــــة املتوقعـــــة فـــــي االســـــتثمارات العقاريـــــة ـتغيـــــ -

 زيادة )نقص( .املستثمر فيها قيد االنشاء  

التــــــــــــــــــــــدفقات النقديــــــــــــــــــــــة املخصــــــــــــــــــــــومة: يأخــــــــــــــــــــــذ نمــــــــــــــــــــــوذج   التزامات مالية اخرى 

التقيـــــــــيم فـــــــــي االعتبـــــــــار القيمـــــــــة الحاليـــــــــة متوقعـــــــــة الـــــــــدفع، 

مخفضـــــــــــــــــــــــة باســـــــــــــــــــــــتخدام معـــــــــــــــــــــــدل الخصـــــــــــــــــــــــم املعـــــــــــــــــــــــدل 

 .للمخاطر

 ال ينطبق  ال ينطبق



 شركة الخزف السعودية

 شركة مساهمة سعودية
 

 )غير مراجعة(م 2019مارس  31الثالثة أشهر املنتهية في  ةلفتر  إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة

 (آالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلكاملبالس ب)
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 التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 12-3

  م2019مــــارس  31 فــــياملنتهيــــة  شــــهر أ فتــــرة الثالثــــةت بــــين مســــتويات التسلســــل الهرمــــي للقيمــــة العادلــــة خــــالل لــــم تكــــن هنــــاك تحــــويال 

 .م2018 مارس 31و

 

 تحليل الحساسية 12-4

 املمكنـــــــــــةرات ـاملاليـــــــــــة بالقيمـــــــــــة العادلـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــالل الـــــــــــدخل الشـــــــــــامل االخـــــــــــر، فـــــــــــإن التغيـــــــــــ لالصـــــــــــول بالنســـــــــــبة للقيمـــــــــــة العادلـــــــــــة 

القيــــــــــاس ي ال يمكــــــــــن مالحظتهــــــــــا، مــــــــــع االحتفــــــــــا  بمــــــــــدخالت ـالهامــــــــــة التــــــــــالقيــــــــــاس مــــــــــدخالت  ألي مــــــــــناملعقولــــــــــة فــــــــــي تــــــــــاريخ التقريــــــــــر 

 سيكون لها التأثيرات التالية: ثابتة، األخرى 

 الدخل الشامل االخر قبل الزكاة 

 النقص  الزيادة 

    م2019مارس  31في 

 (20)  20 (%1± التغير في القيمة املتوقعة للعقارات اإلستثمارية )حركة بنسبة 

 (31)  31 (%1±التغير في توقعات القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية تحت االنشاء )حركة بنسبة

    م2018ديسمبر  31في 

 (20)  20 (%1± التغير في القيمة املتوقعة للعقارات اإلستثمارية )حركة بنسبة 

 (31)  31 (%1±االنشاء )حركة بنسبة التغير في توقعات القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية تحت
 

 

 محتملة مطلوباتو  التزامات رأسمالية -13

بمبلس م  2019مارس 31في بنكية في شكل خطابات ضمان وإعتمادات مستندية من قبل بنوك محلية كما  تسهيالت املجموعةلدى 

ادات تخص إرتباطات رأسمالية عن عقود مليون ريال سعودي( منها إعتم 154م: مبلس 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 128

 مليون ريال سعودي(.  12.7م: مبلس 2018ديسمبر  31ريال سعودي ) مليون 14توريد آالت ومعدات مشاريع توسعة املصانع بمبلس 
 

مليون ريال سعودي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي املمنوح  43.6مبلس  م2019 مارس 31في  كما املجموعة تضمن

م 2019مارس  31في مليون ريال سعودي(. كما تضمن  43,6م: مبلس 2018ديسمبر  31) تابعة شركة  -إلى شركة الخزف لألنابيب

 31,6: مبلس م2018ديسمبر  31) التابعةالشركة مليون ريال سعودي من قرض البنك السعودي لإلستثمار املمنوح إلى  31,4 مبلس

 مليون ريال سعودي(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة الخزف السعودية

 شركة مساهمة سعودية
 

 )غير مراجعة(م 2019مارس  31الثالثة أشهر املنتهية في  ةلفتر  إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة

 (آالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلكاملبالس ب)
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 ت مع جهات ذات العالقةتعامال  -14

 

قيمة التعامالت خالل الفترة    

 مارس 31املنتهية في 

 
 االرصدة كما في

طبيعة  

 العالقة

 

  م2018  م2019

مارس  31

  م2019

ديسمبر  31

 م2018

         شركة زميلة شركة توزيع الغاز الطبيعي 

 3,097  3,002  7,283  8,735   مشتريات مخزون وخدمات

 

مع هذه الجهات ذات العالقة على أساس تجاري ويتم سدادها نقدا خالل مدة تتراوح من شهر  إلى اثني عشر شهرا من لتعامالت تتم ا

تاريخ التقرير وال يوجد ضمانات على األرصدة، لم يتم االعتراف بأية مصاريف في السنة الحالية أو السنة السابقة لديون معدومة أو 

  .يتعلق باملبالس املستحقة من جهات ذات عالقةمشكوك في تحصيلها فيما 
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املتوســــــــط املــــــــر ح لعــــــــدد باســــــــتخدام م 2018 مــــــــارس31و   م2019 مــــــــارس  31فــــــــي احتســــــــاب ربحيــــــــة الســــــــهم للفتــــــــرات املنتهيــــــــة  تــــــــم

 كما يلي:  االسهم

 مارس 31 في لفترة الثالثة أشهر املنتهية 

 م2018  م2019 

 (25,048)  حملة األسهم العادية صافي الخسارة العائدة على
 

(49,946) 

 60,000 املتوسط املر ح لعدد األسهم العادية املصدرة )الف سهم(
 

60.000 

 (0,42) خسارة السهم األساسية  واملخفضة )ريال( 
 

(0,83) 
 
 

 أحداث الحقة بعد فترة التقرير املالي األولى -16

رة قــــــــــد يكــــــــــون لهــــــــــا تــــــــــأثير جــــــــــوهري علــــــــــى املركــــــــــز املــــــــــالي ـة منــــــــــذ نهايــــــــــة الفتــــــــــال يوجــــــــــد هنــــــــــاك أحــــــــــدا  الحقــــــــــة هامــــــــــ انــــــــــه  اإلدارةتــــــــــرى 

 للمجموعة

 املالية االولية املوحدة املختصرة اعتماد القوائم -17

ــــعبان  20 تـــــــــــاريخ فـــــــــــي مجلـــــــــــا اإلدارةمـــــــــــن قبـــــــــــل  املختصـــــــــــرةاملوحـــــــــــدة  القـــــــــــوائم املاليـــــــــــة األوليـــــــــــة تـــــــــــم إعتمـــــــــــاد ــ ــ ـــق    ه1440شـــ ــ ــ ــ   املوافــ

 (م2019بريل ا 25)




