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التكوين والنشاط

شركة الخزف السعودية (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب املرسوم امللكي رقم (م )16/وتاريخ
1397/04/25هـ املوافق 1977/04/14م ،ومسجلة في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم
 1010014590وتاريخ 1398/02/15هـ املوافق 1978/01/24م.
تتمثل النشاطات الرئيسة للشركة في صنع املنتجات الطفلية اإلنشائية (مواد طالء زجاجي خاص لالستعمال الداخلي للشركة
وصلصال مغسول إلستعمال الشركة وأدوات صحية من الخزف وبرادات ملياه الشرب وسخانات مياه كهربائية واغطية كراس ي
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
والتزامات ونتائج الشركات التابعة لها ،شركة الخزف لالستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة)،وشركة الخزف لألنابيب
(شركة مساهمة سعودية مقفلة) ،ويشار إليهما معا بـ"املجموعة".
يقع املركز الرئيس ي للشركة في الرياض ،طريق امللك فهد ،حي العليا ،ص.ب  3893الرياض  11481اململكة العربية السعودية.
تبدأ السنة املالية للشـركة مـن بدايـة شهـر يناير وتنتهي بنهاية شهـر ديسمبر مـن كل سنة ميالدية.
فيما يلي بيان الشركات التابعة:

االسم

النشاط الرئيس ي

بلد التأسيس

نسبة امللكية %
31ديسمبر
31مارس
2018م
2019م

شركة الخزف لإلستثمار

اململكة العربية السعودية

االستيراد والتصدير وخدمات التسويق
وتجارة الجملة والتجزئة.

95

شركة الخزف لألنابيب

اململكة العربية السعودية

االستيراد والتصدير والجملة والتجزئة
لالنابيب الفخارية

61,12

95
50

 -2أسس املحاسبة
أعدت القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة وفقا ملعيار املحاسبة الدولى رقم (" )34التقرير املالى األولى" (املعيار الدولى
للتقرير املالى الذى يحدد الحد األدنى ملحتويات التقرير املالي األولى).
أينمــا وردت عبــارة "املعــايير الدوليــة للتقريــر املــالي" فــي هــذه اإليضــاحات فهــي تشــير إلــى "املعــايير الدوليــة للتقريــر املــالى املعتمــدة فـي
اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية واملعـ ــايير واإلصـ ــدارات األخـ ــرى املعتمـ ــدة مـ ــن الهينـ ــة السـ ــعودية للمحاسـ ــبين القـ ــانونيين" .واملعـ ــايير
الدوليـة املعتمـدة هــى املعـايير الدوليــة كمـا صــدرت مـن املجلــا الـدولى باإلضــافة الـى املتطلبــات واإلفصـاحات التـ أضـافتها الهينــة
لــبعل تلــك املعــايير وفقــا ملــا ورد فــي وثيقــة إعتمــاد املعــايير الدوليــة للتقريــر املــالى .ويقصــد باملعــايير واإلصــدارات األخــرى هــو مــا
تعتمده الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وآراء فنية ملواضيع ال تغطيها املعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.
ان القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة ال تشمل جميع اإليضاحات والت يتم في العادة إرفاقهـا مـع القـوائم املاليـة املوحـدة
السنوية ولذلك يجب قراءتها مع القوائم املالية املوحدة السنوية للشركة كما في  31ديسمبر 2018م .
إن بعل املعلومـات وااليضـاحات والتـ تعتبـر مهمـة لفهـم القـوائم املاليـة األوليـة املوحـدة املختصـرة (غيـر املراجعـة) تـم اإلفصـاح
عنها بااليضاحات من ( )3الى (.)17
تم عرض هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة بالريال السعودى ،وهى العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.
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املعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت

فيما يلي املعايير الجديدة ،والتفسيرات والتعديالت الصادرة والتى تسري من  1يناير 2019م:
-

املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( " )16عقود اإليجار" .
التفسير رقم - 23عدم التيقن حيال معالجة ضريبة الدخل
تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي -9خصائص املدفوعات مقدما مع التعويل السالب
تعديالت على معيار املحاسبة الدولي -28الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة
تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم  " 19تعديالت الخطط او االختصار او التسوية
املعيار الدولي للتقرير املالي  11الترتيبات املشتركة -محاسبة الشركة عن زيادة حصصها في العمليات املشتركة
معيار املحاسبة الدولي 12ضرائب الدخل -تبعات ضرائب الدخل الناتجة من مدفوعات األدوات املالية املصنفة كحقوق
ملكية
معيار املحاسبة الدولي  23تكاليف االقتراض -تكاليف االقتراض املؤهلة للرسملة
املعيار الدولي للتقرير املالي  3تجميع األعمال -محاسبة الشركة عن زيادة حصصها في العمليات املشتركة

لـ ـ ــيا للمعـ ـ ــايير والتفسـ ـ ــيرات والتعـ ـ ــديالت املـ ـ ــذكورة أعـ ـ ــاله ،بخـ ـ ــالف املعيـ ـ ــار الـ ـ ــدولي للتقريـ ـ ــر املـ ـ ــالي رقـ ـ ــم  - 16عقـ ـ ــود اإليجـ ـ ــار
(إيضاح  5أدناه) ،أي تأثير جوهري على القوائم املالية املوحدة املختصرة للمجموعة.
فيما يلي املعايير الجديدة ،والتفسيرات الصادرة غير سارية بعد:
 املعيار الدولي للتقرير املالي رقم " 17عقود التأمين يسري على الفترة املحاسبية التي تبدأ في 01يناير 2021م. تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي  – 3التعديالت على تعريف االعمال يسري على الفترة املحاسبية التي تبدأ في01يناير 2020م.
ولم تعتمد املجموعة التطبيق املبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر َّ
لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ِّ
 -4التقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة
يتطلــب إعــداد القــوائم املاليــة املوحــدة املختصــرة ،اســتخدام أحكــام وتقــديرات وافتراضــات تــؤثر فــي قــيم اإلي ـرادات واملصــروفات
واألص ـ ــول وااللتزام ـ ــات واإليض ـ ــاحات املرفق ـ ــة بجان ـ ــب اإلفص ـ ــاح ع ـ ــن االلتزام ـ ــات املحتمل ـ ــة .إن ع ـ ــدم الت ـ ــيقن بخص ـ ــوص ه ـ ــذه
االفتراضــات والتقــديرات قــد يــؤدي لنتــائج تتطلــب تعــديال جوهريــا علــى القــيم الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات املتــأثرة فــي الفت ـرات
املستقبلية.
عند اعداد القـوائم املاليـة األوليـة املوحـدة املختصـرة تـم اسـتخدام تقـديرات وافتراضـات محاسـبية مماثلـة للتـ تـم تطبيقهـا عنـد
اعــداد الق ــوائم املاليــة الس ــنوية للشــركة كم ــا فــي  31ديس ــمبر 2018م باســتءناء التق ــديرات واالفتراضــات املحاس ــبية الهامــة عن ــد
تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالى رقم (" )16عقود اإليجار".
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التغيرات في السياسات املحاسبية الهامة

بإستءناء ما تم ذكره ادناه ،فان السياسات املحاسبية املطبقة على هذه القوائم املاليـة االوليـة املوحـدة املختصـرة هـي نفـا تلـك
املطبقــة علــى القــوائم املاليــة للســنة الســابقة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م .مــن املتوقــع ان التغي ـرات فــي السياســات املحاســبية
سوف تنعكا على القوائم املالية السنوية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م.
قامــت املجموعــة بتطبيــق املعيــار الــدولي للتقريــر املــالي رقــم " 16عقــود اإليجــار "اعتبــارا مــن  1ينــاير 2019م .كمــا يوجــد عــدد آخــر
مــن املعــايير الجديــدة التــي تســري اعتبــارا مــن  1ينــاير 2019م ،لكــن لــيا لهــا تــأثير جــوهري علــى القــوائم املاليــة املوحــدة املختصــرة
للمجموعة.
قـ ــدم املعيـ ــار الـ ــدولي للتقريـ ــر املـ ــالي رقـ ــم " 16عقـ ــود االيجـ ــار" للمسـ ــتأجرين نمـ ــوذج محاسـ ــبيا واحـ ــدا ،ونتيجـ ــة لـ ــذلك ،اعترفـ ــت
املجموعة ،كمستأجر ،بحق إسـتخدام األصـول التـي تمثـل حقهـا فـي اسـتخدام األصـول ذات الصـلة باالضـافة الـي التزامـات االيجـار
التي تمثل التزامها بسداد دفعات اإليجار .تظل محاسبة املؤجرين مماثلة للسياسات املحاسبة السابقة.
قامــت املجموعــة بتطبيــق املعيــار الــدولي للتقريــر املــالي رقــم "16عقــود االيجــار" باســتخدام منهجيــة األثــر الراج ــي املعــدل ،والت ــي
بموجبها يتم االعتراف بحق االستخدام في تـاريخ التطبيـق األولـي لعقـود اإليجـار املصـنفة سـابقا علـى أنهـا عقـد إيجـار تشـغيلي طبقـا
ملعيــار املحاســبة الــدولي  17بمبلــس يســاوي التزامــات اإليجــار ،واملعدلــة بمقــدار أي مــدفوعات إيجــار مدفوعــة مقــدما أو مســتحقة
تتعلق بعقد إيجار معترف به في قائمة املركز املالي قبل تاريخ التطبيق األولي.
 1-5تعريف عقد االيجار
فــي الســابق  ،كانــت تحــدد املجموعــة فــي بدايــة العقــد مــا إذا كــان أو كــان يحتــوي علــى عقــد إيجــار بموجــب التفســير الــدولي رقــم - 4
تحديــد مــا إذا كــان الترتيــب يتضــمن عقــد إيجــار أم ال .امــا االن تقــوم املجموعــة بتقيــيم مــا إذا كــان العقــد يحتــوي علــى عقــد إيجــار
بنـاء علـى التعريـف الجديـد لعقـد اإليجـار .بموجـب املعيـار الــدولي للتقريـر املـالي رقـم  ،16يكـون عقـد أو يحتـوي علـى عقـد إيجــار إذا
كان العقد يمنح حقا في التحكم في إستخدام أصل محدد لفترة زمنية.
 2-5كمستأجر
تقوم املجموعة بشكل أساس ي بتأجير العقارات واملعدات الصغيرة.
كمستأجر  ،قامت املجموعة بتصنيف عقود اإليجار في السابق على أنها عقود إيجار تشغيلية بناء على تقييمها ملا إذا كان عقد
اإليجار قد قام بنقل جميع مخاطر ومزايا امللكية بشكل جوهري .اما بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  ،16تدرج
املجموعة االصول وااللتزامات املتعلقة بحق التأجير في معظم عقود اإليجار.
ومـع ذلـك ،اختـارت املجموعــة عـدم االعتـراف بحــق اسـتخدام بعـل أصـول والتزامــات اإليجـار وذلـك لعقــود اإليجـار قصـيرة األجــل
للمعـدات .وتعتـرف املجموعــة بمـدفوعات اإليجــار املرتبطـة بهــذه اإليجـارات كمصـروف علــى أسـاس القســط الثابـت علــى مـدى فتــرة
اإليجار.
تعرض املجموعة حق استخدام االصول ضمن العقارات واالالت واملعدات بينما يتم عرض التزامات اإليجار مقابل حق
إستخدام األصول كبند مستقل في قائمة املركز املالي األولية املوحدة املختصرة.
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(املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 1-2-5السياسات املحاسبية الهامة
تعترف املجموعة بحق استخدام األصول والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار .يتم قياس حق استخدام األصل مبدئيا
بالتكلفة وبعد ذلك بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم وخسائر انخفاض القيمة ،ويتم تعديله وفقا لبعل عمليات إعادة
القياس اللتزامات اإليجار.
يتم قياس التزام اإليجار مبدئيا بالقيمة الحالية للحد األدنى ملدفوعات اإليجارات التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء ،مخصومة
باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة.
يتم الحقا زيادة التزام اإليجار من خالل تكلفة الفائدة على التزام اإليجار ويتم تخفضية بدفعات اإليجار التي يتم سدادها .يتم
إعادة قياس االلتزام عند وجود تغيرات في مدفوعات اإليجار املستقبلية الناشنة عن تغيير في مؤشر أو معدل ،أو تغيير في تقدير
املبلس املتوقع دفعه بموجب الضمان على القيمة املتبقية ،أو حسب االقتضاء ،تغييرات في تقييم ما إذا كان خيار الشراء أو
التمديد مؤكدا إلى حد معقول ملمارسته أو أن خيار اإلنهاء ليا مؤكدا إلى حد معقول.
طبقت املجموعة احكاما لتحديد مدة عقد اإليجار لبعل عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد للمستأجر .يؤثر تقييم
ما إذا كانت املجموعة على يقين معقول من ممارسة مثل هذه الخيارات على مدة عقد اإليجار ،مما يؤثر بشكل كبير على مقدار
مطلوبات اإليجار وحق استخدام األصول املعترف بها.
 2-2-5التطبيق
سبق أن صنفت املجموعة عقود إيجار العقارات على أنها إيجار تشغيلي بموجب معيار املحاسبة الدولي  .17وتشمل
املستودعات واملعارض ومرافق املصنع .عادة ما تستمر عقود اإليجار ملدة  5إلى  30سنة .تتضمن بعل عقود اإليجار خيارا
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.
عند التطبيق ،بالنسبة لعقود اإليجار املصنفة على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار املحاسبة الدولي  ،17تم قياس
التزامات اإليجار بالقيمة الحالية ملدفوعات اإليجار املتبقية ،مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة في  01يناير
2019م .تم قياس أصول حق االستخدام بمبلس مساوي اللتزام اإليجار ،يتم تعديله حسب مبلس أي مدفوعات تأجير مدفوعة
مقدما أو مستحقة.
استخدمت املجموعة االعفاءات التالية عند تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16على عقود اإليجار املصنفة سابقا على
أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار املحاسبة الدولي رقم :17
-

طبق اإلعفاء بعدم االعتراف بأصول وخصوم حق االستخدام لعقود اإليجار التي تقل مدتها عن  12شهرا

-

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

-

إستخدام االدراك املتأخر عند تحديد مدة عقد االيجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد االيجار
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 3-5االثر على القوائم املالية املوحدة
 1-3-5األثر من التحول
عند االنتقال إلى املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  ،16أثبتت املجموعة حق إستخدام أصول والتزامات التاجير كما هو موضح
في الجدول التالي:
 01يناير 2019م
حق استخدام األصول
إلتزامات التأجير

82,892
72,800

عنـد قيـاس التزامــات اإليجـار لعقــود اإليجـار التــي تـم تصــنيفها كعقـود إيجــار تشـغيلية ،قامــت املجموعـة بخصــم مـدفوعات اإليجــار
باستخدام معدل االقتراض اإلضافي كما في  1يناير .2019
 31ديسمبر 2018م
30,580

إلتزامات اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء

 1يناير 2019م
31,380
الخصم بإستخدام معدل االقتراض اإلضافي في  1يناير  2019بما في ذلك خيارات التجديد
إلتزامات اإليجار اإلضافية عند تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  16بما في ذلك خيارات 41,420
التجديد
72,800
إلتزامات اإليجار املثبتة في
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القطاعات التشغيلية

 1-6معلومات قطاعية
قط ـ ــاع بـالط
السيراميك
واألدوات الصحية

للفترة املنتهية في  31مارس 2019م
ايرادات من عمالء خارج املجموعة
ايرادات بين القطاعات
(خسارة) القطاع قبل الزكاة

223,478
4,408
()20,144

قطـ ــاع السخـانــات

80,363
80

قطاع الخزف
لألنابيب

5,758
()4,044

املجم ــوع

309,599
4,408
()24,108

كما في  31مارس 2019م
مجموع االصول
مجموع االلتزامات

2,402,826
1,319,338

للفترة املنتهية في 31مارس 2018م
ايرادات من عمالء خارج املجموعة
ايرادات بين القطاعات
(خسارة) القطاع قبل الزكاة

186,251
3,486
()47,954

317,021
95,303
70,233
2,008

265,184
138,096
-

2,985,031
1,552,737
256,484
3,486
()45,946

كما في  31ديسمبر 2018م
مجموع االصول
مجموع االلتزامات

2,281,509
1,171,592

325,759
101,713 1

258,968
134,712

2,866,236
1,408,017

 2-6تسويات (خسارة)  /ربح القطاعات التشغيلية قبل الزكاة
لفترة الثالثة أشهراملنتهية في مارس
2018م
2019م

اجمالي الخسارة قبل الزكاة من القطاعات التشغيلية
الحصة من (خسائر)  /أرباح الشركات املستثمر فيها ،بالصافي بعدالزكاة

()24,108
()24,108

()45,946
()45,946

 3-6العمليات املوسمية
يخض ـع قط ــاع س ــخانات املي ــاه الكهربائي ــة ف ــي الش ــركة للتقلب ــات املوس ــمية نتيج ــة تغي ـرات الطق ــا .وعل ــى وج ــه الخص ــوص ،ف ــإن
اس ــتخدام س ــخانات املي ــاه الكهربائي ــة يت ـأثر س ــلبا خ ــالل موس ــم الص ــيف (م ــن أبري ــل إل ــى س ــبتمبر)  .وتح ــاول الش ــركة تقلي ــل األث ــر
املوســمي عــن طريــق إدارة املخــزون .ومــع ذلــك ،فــإن هـذا القطــاع عــادة مــا يكــون لــه عائــدات ونتــائج أقــل للربــع الثــاني والثالـ مــن
العام.
خالل ال  12شهرا املنتهية في  31مارس 2019م ،سجل قطاع سخانات املياه إيرادات بلغت  256مليون ريال سعودي
( 12شهرا املنتهية في  31مارس 2018م 293 :مليون ريال سعودي) وحقق القطاع صافي خسارة قبل الزكاة بمبلس  17مليون
ريال سعودي( 12شهرا املنتهية في  31مارس2018م  :صافي ربح قبل الزكاة بمبلس  17مليون ريال سعودي).
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شركة مساهمة سعودية
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(املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 -7اإليرادات
ان اعمــال املجموعــة واملصــادر االساســية لإلي ـراد هــي تلــك املبينــة فــي القــوائم املاليــة املوحــدة الســنوية االخيــرة للســنة املنتهيــة فــي
 31ديسمبر 2018م ،تشتق ايـرادات املجموعـة مـن العقـود مـع العمـالء ويـتم تحويـل السـيطرة علـى املنتجـات فـي وقـت محـدد عنـد
تسليم البضاعة الى العمالء.
تصنيف ايرادات العقود مع العمالء
لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2019م

ايرادات القطاع
اإليرادات بين القطاعات
ايرادات من عمالء خارج الشركة
األسواق الجغرافية الرئيسية
محلي
خارجي
توقيت اإلعتراف بااليراد
في وقت محدد

البالط
واألدوات
الصحية
227,886

سخانات املياه
80,363

أنابيب الخزف
5,758

اإلجمالي
314,007

()4,408
223,478

80,363

5,758

()4.408
309,599

210,482
12,996
223,478

56,486
23,877
80,363

5,758
5,758

272,726
36,873
309,599

223,478
223,478

80,363
80,363

5,758
5,758

309,599
309,599

لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2018م

ايرادات القطاع
اإليرادات بين القطاعات
ايرادات من عمالء خارج الشركة
األسواق الجغرافية الرئيسية
محلي
خارجي
توقيت اإلعتراف بااليراد
في وقت محدد

البالط
واألدوات
الصحية
189,737

سخانات املياه
70,233

-

()3,486
186,251

70,233

-

()3,486
256,484

167,453
18,798
186,251

52,440
17,793
70,233

-

219,893
36,591
256,484

186,251
186,251

70,233
70,233
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أنابيب الخزف

-

اإلجمالي
259,970

256,484
256,484
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(املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

-8

عقارات ،اآلت ومعدات

االقتناء واالستبعاد
قامت املجموعة خالل الثالثة أشهر املنتهية في  31مـارس 2019م ،تـم اضـافة عقـارات ،االت ومعـدات ومشـروعات تحـت التنفيـذ
بمبلس  3.1مليون ريال سعودي (الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2018م  13.1 :مليون ريال سعودي).
تم استبعاد عقـارات ،األت ومعـدات تبلـس قيمتهـا الدفتريـة  6ريـال سـعودي خـالل الثالثـة أشـهر املنتهيـة فـي  31مـارس2019م ،ونـتج
عنها ربح بيع بمبلس  48الـف ريـال سـعودي( .الثالثـة أشـهر املنتهيـة فـي  31مـارس 2018م 31 :الـف ريـال سـعودي ،و نـتج عنـه اربـاح
بيع بمبلس  43الف ريال سعودي) و تم إدراجها فـي "اإليـرادات األخـرى" فـي قائمـة األربـاح أو الخسـائر والـدخل الشـامل اآلخـر االوليـة
املوحدة املختصرة.
حق إستخدام األصول
تتض ــمن العق ــارات واالالت واملع ــدات كم ــا ف ــي  31م ــارس 2019م ح ــق اس ــتخدام االص ــول بمبل ــس  81,335ري ــال س ــعودي (الس ــنة
املنتهية في  31ديسمبر 2018م :صفر ريال سعودي )
-9

رأس املال

أسهم عادية مصرح بها -القيمة االسمية  10ريال سعودي  /الف سهم
عدد االسهم العادية املدفوعة بالكامل  /الف سهم
قيمة االسهم العادية املصدرة (باالف الرياالت السعودية)

 31مارس 2019م
60,000
60,000
600,000

 31ديسمبر 2018م
60.000
60.000
600.000

 -10التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 31مارس 2019م
71,352
2,990
()2,337
72,005

الرصيد اإلفتتاحي
اإلضافات
املدفوعات
الخسائر اإلكتوارية

 31ديسمبر 2018م
69.385
13,632
()10,358
()1,307
71.352

قامت املجموعة بعمل االفتراضات اإلكتوارية التالية عند احتساب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين:
اإلفتراض اإلكتواري

 31مارس 2019م

 31ديسمبر 2018م

معدل الخصم
معدل الزيادة في الرواتب
معدل دوران املوظفين

%4.40
%3
%16

%4.40
%3
%16
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 -11القروض
-11أ القروض طويلة األجل
العملة
الرصيد في  1يناير 2019م
املستلمة واملعاد جدولتها
معاد جدولتها
السدادات واملعاد جدولتها
اخرى
الرصيد في  31مارس 2019م

سنة االستحقاق

القيمة الدفترية

ريال سعودي

-

919,436

ريال سعودي

2024

34,999

ريال سعودي

-

()292
954,143

-11ب القروض قصيرة األجل
تمثــل القــروض قصــيرة االجــل قــروض مرابحــة اســالمية ممنوحــة للمجموعــة مــن قبــل بنــوك تجاريــة محليــة ،ويــتم تحديــد رســوم
القــروض علــى أســاس أســعار الســوق .هــذه القــروض مضــمونة بســندات ألمــر لصــالح البنــوك بقيمــة القــروض .حصــلت املجموعــة
خــالل الثالثــة أشــهر املنتهيــة فــي  31مــارس 2019م علــى قــروض قصــير االجــل بمبلــس  103.3مليــون ريــال ســعودي وقامــت بســداد
ق ــروض قص ــيرة االج ــل بمبل ــس  72.3ملي ــون ري ــال (الثالث ــة أش ــهر املنتهي ــة ف ــي  31م ــارس2018م :حص ــلت املجموع ــة عل ــى ق ــروض
قصيرة االجل بمبلس صفر ريال سعودي وقامت بسداد قروض قصيرة االجل بمبلس  139,5مليون ريال سعودي ).
 -12األدوات املالية
 1-12القيمة الدفترية والقيمة العادلة
توضح الجداول املرفقة القيمة الدفترية والقيمة العادلة لالصول املالية وااللتزامات املالية للشركة ،بما في ذلك مستويات
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .بالنسبة لالصول وااللتزامات املالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة والتي لها فترة
استحقاق قصيرة األجل ،فإنه من املفترض أن القيمة الدفترية تقارب قيمتها العادلة وبالتالي فهي ال تتضمن معلومات القيمة
العادلة لهذه االدوات املالية .وتتضمن النقد وما في حكمه ،املدينون التجاريون واخرى بالقيمة العادلة ،القروض قصيرة االجل
والذمم الدائنة وأخرى .
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شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
(املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 1-12القيمة الدفترية والقيمة العادلة (تابع)

القيمة الدفترية

 31مارس 2019م
اصول مالية
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
مدينون تجاريون وأخرى
النقد وما في حكمه

أصول مالية
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

12,415
12,415

التزامات مالية
قروض قصيرة االجل
قروض
دائنون تجاريون واخرى من غير املصاريف املستحقة

-

القيمة العادلة

التكلفة
املطفاة

املستوى 1

املجموع

12,415
344,815
76,325
433,555

344,815
76,325
421,140

144,046
954,143
194,819
1,293,008

144,046
954,143
194,819
1,293,008
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5,423
5,423
-

املستوى 2

-

املستوى 3

6,992
6,992
-

املجموع

12,415
12,415
-

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
(املبالس بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 1-12القيمة الدفترية والقيمة العادلة (تابع)

القيمة الدفترية
أصول مالية
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

 31ديسمبر 2018م
اصول مالية
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
مدينون تجاريون وأخرى
النقد وما في حكمه

11,649
11,649

التزامات مالية
قروض قصيرة االجل
قروض
دائنون تجاريون واخرى من غير املصاريف املستحقة

-

القيمة العادلة

التكلفة
املطفاة

املستوى 1

املجموع

11,649
279,112
48,008
338,769

279,112
48,008
327,120

113,080
919,436
235,730
1,268,246

113,080
919,436
235,730
1,268,246
17

4,657
4,657
-

املستوى 2

-

املستوى 3

6,992
6,992
-

املجموع

11,649
11,649
-

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
(املبالس بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 2-12قياس القيمة العادلة
يبــين الجــدول التــالي أســاليب التقيــيم املســتخدمة فــي قيــاس القيمــة العادلــة للمســتوى  2واملســتوى  3لــألدوات املاليــة املقاســة بالقيمــة العادلــة فــي القــوائم املاليــة االوليــة املوحــدة املختصــرة املرفقــة ،باإلضــافة الــى املــدخالت
الهامة التي ال يمكن مالحظتها.
العالق ـ ـ ــة ب ـ ـ ــين امل ـ ـ ــدخالت الهام ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ـي ال يمك ـ ـ ــن
امل ـ ـ ــدخالت الهام ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـي ال يمك ـ ـ ــن رص ـ ـ ــدها أو
مالحظتها في السوق
مالحظتها وقياس القيمة العادلة
اسلوب التقييم
النوع
إستثمارات مالية

يـ ــتم احتسـ ــاب القيمـ ــة العادلـ ــة باسـ ــتخدام طريقـ ــة صـ ــافي
املوج ـ ـ ــودات املعدل ـ ـ ــة والت ـ ـ ـ ـي تتض ـ ـ ــمن اس ـ ـ ــتنباط القيم ـ ـ ــة
العادلـ ـ ــة ألدوات حق ـ ـ ــوق امللكيـ ـ ــة لألس ـ ـ ــهم املسـ ـ ــتثمر فيه ـ ـ ــا
ب ـ ـ ــالرجوع إل ـ ـ ــى القيم ـ ـ ــة العادل ـ ـ ــة للموج ـ ـ ــودات واملطلوب ـ ـ ــات
(املعتـرف بها وغيـر املعتـرف بها).

التزامات مالية اخرى

الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفقات النقدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومة :يأخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ نم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوذج
التقيـ ـ ــيم فـ ـ ــي االعتبـ ـ ــار القيمـ ـ ــة الحاليـ ـ ــة متوقعـ ـ ــة الـ ـ ــدفع،
مخفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل الخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل
للمخاطر.

 بلـ ـ ــس الهـ ـ ــام التـ ـ ــاري ي للـ ـ ــربح مـ ـ ــن مبيعـ ـ ــاتاس ـ ـ ـ ــتثمارات عقاري ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ــل الش ـ ـ ـ ــركات
املس ـ ـ ـ ــتثمر فيهـ ـ ـ ـ ـا 31( ،مـ ـ ـ ـ ــارس 2019م،%5 :
 31ديسمبر 2018م)%5 :
 بلـ ـ ــس الهـ ـ ــام التـ ـ ــاري ي للـ ـ ــربح مـ ـ ــن مبيعـ ـ ــاتاالس ــتثمارات العقاري ــة قي ــد االنش ــاء م ــن قب ــل
الش ــركات املس ــتثمر فيهـ ـا ( 31مـ ــارس 2019م:
 31 ،%7.5ديسمبر 2018م )%7.5

ال ينطبق
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ان القيمة العادلة املقدرة تزيد (تنقص) اذا:
 تغي ـ ـر القيمـ ــة املتوقعـ ــة فـ ــي االسـ ــتثمارات العقاريـ ــةاملستثمر فيها زيادة (نقص) .

 تغي ـ ـر القيمـ ــة املتوقعـ ــة فـ ــي االسـ ــتثمارات العقاريـ ــةاملستثمر فيها قيد االنشاء زيادة (نقص) .

ال ينطبق

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
(املبالس بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 3-12التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
ل ــم تك ــن هن ــاك تح ــويالت ب ــين مس ــتويات التسلس ــل الهرم ــي للقيم ــة العادل ــة خ ــالل فت ــرة الثالث ــة أش ــهر املنتهي ــة ف ــي  31م ــارس 2019م
و 31مارس 2018م.
 4-12تحليل الحساسية
بالنسـ ـ ـ ــبة للقيمـ ـ ـ ــة العادلـ ـ ـ ــة لالصـ ـ ـ ــول املاليـ ـ ـ ــة بالقيمـ ـ ـ ــة العادلـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل الـ ـ ـ ــدخل الشـ ـ ـ ــامل االخـ ـ ـ ــر ،فـ ـ ـ ــإن التغي ـ ـ ـ ـرات املمكنـ ـ ـ ــة
املعقول ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ــاريخ التقري ـ ـ ــر ألي م ـ ـ ــن م ـ ـ ــدخالت القي ـ ـ ــاس الهام ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـي ال يمك ـ ـ ــن مالحظته ـ ـ ــا ،م ـ ـ ــع االحتف ـ ـ ــا بم ـ ـ ــدخالت القي ـ ـ ــاس
األخرى ثابتة ،سيكون لها التأثيرات التالية:
الدخل الشامل االخر قبل الزكاة
النقص
الزيادة
في  31مارس 2019م
()20
20
التغير في القيمة املتوقعة للعقارات اإلستثمارية (حركة بنسبة )%1 ±
()31
31
التغير في توقعات القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية تحت االنشاء (حركة بنسبة)%1±
في  31ديسمبر 2018م
()20
20
التغير في القيمة املتوقعة للعقارات اإلستثمارية (حركة بنسبة )%1 ±
()31
التغير في توقعات القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية تحت االنشاء (حركة بنسبة31 )%1±
 -13التزامات رأسمالية ومطلوبات محتملة
لدى املجموعة تسهيالت بنكية في شكل خطابات ضمان وإعتمادات مستندية من قبل بنوك محلية كما في  31مارس 2019م بمبلس
 128مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م :مبلس  154مليون ريال سعودي) منها إعتمادات تخص إرتباطات رأسمالية عن عقود
توريد آالت ومعدات مشاريع توسعة املصانع بمبلس 14مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م :مبلس  12.7مليون ريال سعودي).
تضمن املجموعة كما في  31مارس 2019م مبلس  43.6مليون ريال سعودي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي املمنوح
إلى شركة الخزف لألنابيب -شركة تابعة ( 31ديسمبر 2018م :مبلس  43,6مليون ريال سعودي) .كما تضمن في  31مارس 2019م
مبلس  31,4مليون ريال سعودي من قرض البنك السعودي لإلستثمار املمنوح إلى الشركة التابعة ( 31ديسمبر 2018م :مبلس 31,6
مليون ريال سعودي).

19

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس 2019م (غير مراجعة)
(املبالس بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

 -14تعامالت مع جهات ذات العالقة
قيمة التعامالت خالل الفترة
املنتهية في  31مارس
طبيعة
العالقة
شركة توزيع الغاز الطبيعي
مشتريات مخزون وخدمات

2019م

االرصدة كما في
 31مارس
2019م

2018م

 31ديسمبر
2018م

شركة زميلة
8,735

3,002

7,283

3,097

تتم التعامالت مع هذه الجهات ذات العالقة على أساس تجاري ويتم سدادها نقدا خالل مدة تتراوح من شهر إلى اثني عشر شهرا من
تاريخ التقرير وال يوجد ضمانات على األرصدة ،لم يتم االعتراف بأية مصاريف في السنة الحالية أو السنة السابقة لديون معدومة أو
مشكوك في تحصيلها فيما يتعلق باملبالس املستحقة من جهات ذات عالقة.
 -15خسارة السهم
تـ ـ ــم احتسـ ـ ــاب ربحيـ ـ ــة السـ ـ ــهم للفت ـ ـ ـرات املنتهيـ ـ ــة فـ ـ ــي  31مـ ـ ــارس 2019م و 31مـ ـ ــارس 2018م باسـ ـ ــتخدام املتوسـ ـ ــط املـ ـ ــر ح لعـ ـ ــدد
االسهم كما يلي:
لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس
2019م

2018م

صافي الخسارة العائدة على حملة األسهم العادية

( )25,048

()49,946

املتوسط املر ح لعدد األسهم العادية املصدرة (الف سهم)

60,000

60.000

خسارة السهم األساسية واملخفضة (ريال)

()0,42

()0,83

 -16أحداث الحقة بعد فترة التقرير املالي األولى
ت ـ ـ ــرى اإلدارة ان ـ ـ ــه ال يوج ـ ـ ــد هن ـ ـ ــاك أح ـ ـ ــدا الحق ـ ـ ــة هام ـ ـ ـة من ـ ـ ــذ نهاي ـ ـ ــة الفتـ ـ ـ ـرة ق ـ ـ ــد يك ـ ـ ــون له ـ ـ ــا ت ـ ـ ــأثير ج ـ ـ ــوهري عل ـ ـ ــى املرك ـ ـ ــز امل ـ ـ ــالي
للمجموعة
 -17اعتماد القوائم املالية االولية املوحدة املختصرة
ت ـ ـ ــم إعتم ـ ـ ــاد الق ـ ـ ــوائم املالي ـ ـ ــة األولي ـ ـ ــة املوح ـ ـ ــدة املختص ـ ـ ــرة م ـ ـ ــن قب ـ ـ ــل مجل ـ ـ ــا اإلدارة ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ــاريخ  20ش ـ ـ ــعبان 1440ه املوافـ ـ ــق

( 25ابريل 2019م)
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