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 والنشاط التكوين -1
 

( وتاري  16اموجب املرسددددددددددوم امللكي رقم  م/شددددددددددركة الخزص السددددددددددعودية  الشددددددددددركة( هي شددددددددددركة مسدددددددددداهمة سددددددددددعودية تملسددددددددددسددددددددددت 

ومسجلة في مدينة الرياض ااململكة العربية السعودية اموجب السجل التجار  رقم  م،14/04/1977هددددددد املواف  25/04/1397

 م.24/01/1978هد املواف  15/02/1398وتاري   1010014590

االضافة إلك أن الشركة تقوم  .واألدوات الصحية ومشتقات اوبيع منتجات السرامي  تتمال الإشا ات الرئيسة للشركة في صنع 

 .مس امللحقات  ات الصلة وتيرهااإستيراد اآلالت واملعدات 

الشركة التا عة ونتائط  التزاماتو  أصول ونتائط أعمال الشركة وفروع ا، كما تتضمس  التزاماتو  أصول تتضمس هذه القوائم املالية 
 (.مقفلة شركة مساهم   ل،ناايب وشركة الخزص  شركة  ات مسؤولية محدودة( ل ا شركة الخزص لالستامار 

 .اململكة العربية السعودية 11481الرياض  3893 العليا، ص.ب،  ري  املل  ف د، حي للشركة في الرياضاملركز الرئيإل ي  يقع

 ميالدية.مدس كل سنة تبدأ السنة املالية للشدركة مدس ادايدة ش در يناير وتإتهي ا  اية ش در د سم ر 

 : التابعة ةفيما يلي تفاصيل الشرك

 النشاط الرئيس ي بلد التأسيس االسم

 نسبة امللكية %

 ديسمبر  ديسمبر 

 م2017 م2018

شركة الخزص 

 لتستامار

 %95 %95 .االستيراد والتصدير وخدمات التسوي  وتجارة الجملة والتجزئة اململكة العربية السعودية

 %50 %61.12 االستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة ل،ناايب اململكة العربية السعودية ل،ناايب شركة الخزص
 
 

 تمارس الشركة نشاطها من خالل السجل الرئيس والسجالت الفرعية التالية:

 الفرعموقع  تاريخ السجل هـ يرقم السجل لفرع موقع الفرع تاريخ السجل هـ يلفرعارقم السجل 

هـ 16/01/1427 1010216239  اريدة هد 06/11/1408 1131007399 الرياض 
هد 19/03/1439 1010928163  حائل هد 24/01/1428 3350018888 الرياض 
هد 23/07/1423 1010180983  عنيزة هد 19/03/1428 1128007072 الرياض 
هد 20/02/1427 1010217304  لدماما هد 16/08/1408 2050017836 الرياض 

هد 20/02/1427 1010217307  هد 15/01/1420 5855018515 الرياض 
 خميمل

 مشية
هد 10/06/1435 1010410337  مكة املكرمة هد 29/01/1439 4031101336 الرياض 
هد 19/09/1415 2252023606  تبوك هد 17/08/1408 3550007463 األحساء 
هـ 04/09/1408 4032011466  جازان هد 21/06/1427 5900010926 ال ائا 
هد 23/08/1418 4650026206  الخ ر هد 17/04/1427 2051032588 املنورة  املدينة 
هد 13/01/1404 4030040747  نجران هد 26/04/1433 5950021703 جدة  
هد 09/05/1427 2055007583  الخرج هـ 20/02/1427 1010217302 الجبيل 
هد 06/06/1432 1110000544  الدمام هد 25/08/1434 2050093084 ضرماء 
هد 13/06/1437 1132010819  ال ائا هد 11/07/1437 4032050268 الرس 
هد 28/10/1437 4030290458     جدة  
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 ملحاسبةسس اأ -2

  املوحدة تم إعداد هذه القوائم املالية
ً
ة العربية السعودية واالصدارات املعتمد في اململكلمعايير الدولية للتقرير املالي ل وفقا

 .الالحقة ل ا واملعتمدة مس ال يئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  املوحدة إن إعداد القوائم املالية
ً
 عض التقديرات املحاسبية امل مة، كما  استفدامللمعايير الدولية للتقرير املالي يت لب  وفقا

، سيتم الفصاح  عس األحكام و التقديرات للمجموعةت بي  السياسات املحاسبية  ممارسة األحكام في املجموعةة يت لب مس إدار 

 .(4 إيضاحفي  املوحدة ال امة املتبعة في إعداد القوائم املالية

قد تم  علك أساس التكلفة التاريفية، ماعدا التزامات مكافرت ن اية الخدمة للمو فين و املوحدة تم إعداد هذه القوائم املالية 

وقد  االقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل اآلخر  وأدوات حقوق امللكية ات املستقبليةاللتزام ا علك القيمة الحالية لاحتسا 

 .االقيمة العادلة  ااسيقتم 

وقد تم تقريب جميع املبال  إلك . عرضوعملة ال للمجموعةتعرض القوائم املالية االريال السعود  الذ  يمال عملة الإشاط 
 .أقرب ألا مالم  شار إلك خالص  ل 

 
 .م2018د سم ر  31تم إعادة عرض  عض ارقام املقارنة اما يتماش ي مع عرض القوائم املالية للسنة الحالية املنل ية في 

 التعديالت الجديدة واملعايير الصادرة التفسيرات و  املعايير و  -3

 التي تم تطبيقها من قبل املجموعةوالتعديالت الجديدة  والتفسيرات املعايير  3-1

 من 
ً
 :م2018يناير  1قامت املجموعة بتطبيق املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التالية اعتبارا

   6وملزيد مس التفاصيل راجع إيضاح رقم  العقود مع العمالء مساليرادات  –( 15املعيار الدولي للتقارير املالية رقم). 

   تصإيا وقياس معامالت الدفع علك أساس الس م2التعديالت علك املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ) 

  املعامالت  عملة أجنبية والعوض املستلم أو املدفو   -الصادر عس لجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقرير املالي 22تفسير رقم

 
ً
 .مقدما

 التحويالت مس / إلك استامارات عقارية.40ي رقم  التعديالت علك معيار املحاسبة الدول ) 

  ت بي  املعايير 1م املعيار الدولي للتقرير املالك رقم  2016-م2014دورة التحسددددينات السددددنوية للمعايير الدولية للتقرير املالي" )

سدددددددددددددتامدارات في املإشددددددددددددددرت الزميلدة ( اال 28الددوليدة للتقرير املدالي ألول مرة" التعدامدل مع األمور، ومعيدار املحداسدددددددددددددبدة الددولي رقم  

 واملشروعات املشتركة.

   ولكنها غير فعالة بعد الصادرة املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 3-2

م 2019يناير  1فيما يلي املعايير والتعديالت الجديدة للمعايير والتي تكون سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو  عد 
 .الجديدة واملعدلة، عندما تصب  فعال والتعديالت  تنو  املجموعة اعتماد هذه املعايير والتفسيرات .ل ا ي  املبكر الت باويسم  

 
 اتاإليجار  –( 16)املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  3-2-1

، تفسيرات  "عقود اليجار"( 17 م ليحل محل معيار املحاسبة الدولي رقم 2016في يناير  (16 املعيار الدولي للتقرير املالي أصدر 

وتفسير لجنة تفسيرات املعايير  "تحديد ما إ ا كان ترتيب ين و  علك عقد إيجار"( 4 املعايير الدولية للتقارير املالية رقم تفسيرات لجنة 

ت التي تملخذ الشكل القانو ي ( "تقييم جوهر املعامال 27وتفسير لجنة تفسيرات املعايير رقم  ، الحوافز" –التشغيلي  اليجار ( "عقود 15رقم  

يوفر املعيار  و  اليجار عرض والفصاح عس عقود القياس، و وال عباتالكيفية ( 16. يحدد املعيار الدولي للتقرير املالي  لعقد اليجار"

 .الخاص امحاسبة اليجارات التمويلية( 17 شبي  امعيار املحاسبة الدولي نمو ج محاسبة واحد للمستملجر إ ار 
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ش را  12ا  عقود مدت ا   و عقود اليجار القصيرة األجل املستاجرة  لعقود االيجار  ات القيمة املنففضةل املعيار إعفائين  شم 

و األصل الذ  يمال ( أ  اللتزام االيجار  وفي تاري  ادء عقد اليجار يقر املستملجر االلتزام اتسديد مدفوعات اليجار (. أو أقل 

 .( املتعلقة االح  في استفدام  االصول أ    ملوجودات األساسية خالل فترة اليجار الح  في استفدام ا

سيت لب مس املستملجريس العتراص  شكل مفّصل امصروفات الفائدة علك التزام االيجار و نفقات االسل الك علك أصول الح  

 .في االستفدام

أو تغيير  ،مال تغيير مدة اليجار  معينة  ند حدو  أحدا سي لب مس املستملجريس أيضا إعادة قياس التزامات اليجار ع

 .(مدفوعات اليجار املستقبلية نتيجة لتغيير في املؤشر أو املعدل املستفدم لتحديد تل  املدفوعات

 .سيعترص املستاجر عموما امبل  اعاده قياس التزام اااليجار ااعتباره تعديال ل،صل املتعل  االح  في االستفدام

ل املددددددددددددؤجرون تصدددددددددددإيا جميددددددددددددع عقدددددددددددود اليجددددددددددددار ااسدددددددددددتفدام نفددددددددددددمل مبددددددددددددأ التصددددددددددددإيا كمدددددددددددا هددددددددددددو الحدددددددددددال فددددددددددددي املعيددددددددددددار سيواصددددددددددد

املعيددددددددار للفتددددددددرات  يسددددددددر  و . ز ادددددددين نددددددددوعين مددددددددس عقددددددددود اليجددددددددار التشدددددددغيلية و التمويليددددددددةدو التميدددددددد 17املددددددددذكور فددددددددي املعيددددددددار  املحاسددددددد ي

ي ت بدددددددددد  املعيددددددددددار الدددددددددددولي ت بي  املبكددددددددددر للمإشددددددددددملت الدددددددددددسددددددددددماح اددددددددددالمددددددددددع ال .او  عدددددددددددهم  2019يندددددددددداير  1ي تبدددددددددددأ فددددددددددي دتددددددددددالسددددددددددنوية ال

 .االيرادات مس العقود مع العمالء 15للتقارير املالية رقم 

 .معدل رجعيو يمكس للمستاجر ان يفتار ت بي  املعيار ااستفدام اعر رجعي كامل او انهج 

 

 :التحول تقييم أثر 

 .م2019يناير  1االلزامي في  الت بي الت بي  علك ان ي ب  في تاري  عدم  املجموعةقد اختارت ل

تاري  اسينعكمل أ  اعر  معدل مع وسائل عمليةاختيارية وعلي  ت بي  ااعر رجعيالعتماد املعيار الجديد ل  املجموعةو تعتزم 

 .م2019يناير  1في  األرباح املبقاة كمافي  التحول 

لقياس  كل حالة ايجار علك حدىااليجار علك أساس  ر اختيايكون للمستاجر ح  , معدل  ريقة التعديل املعر رجعيو اموجب 

 : ل  االصل املتعل  اح  االستفدام في أ  مس 

 ااستفدام صل امبلغ  الدفتر  كما لو كان املعيار تم ت بيق  منذ تاري  اداية عقد ال إعبات األ  -
ً
يجار ولكس مفصوما

  معدل االقتراض للمستملجر في تاري  الت بي  األولي؛ أو 

 امبل    تاري  الت بي  األولي امبل  مساو صل اإعبات األ  -
ً
 او إ  دفعات أاللتزام عقد اليجار معّدال

ً
يجار مدفوعة مقدما

 .مستحقة تتعل  اذل  اليجار وبالتالي لس يكون هناك أعر علك االرباح املبقاة

ان يكون  وتتوقع الدارة، (16 لتقرير املاليالدولي لتقييما مفصال لالعر املترتب علك املعيار  املجموعةأجرت  م2018عام  و خالل 

 :كما يلي 16األعر مس ت بي  املعيار الدولي 

 :م2018 ديسمبر  31في   كما (النقص /الزيادة )  املوحدة املركز املالي قائمةاألثر على 

 ل سعود  ريامليون  77,7 مبل ا ليجار ااستفدام األصول و التزام  ح الزيادة في 
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    خرى أ املعايير والتعديالت 3-2-2

 . للمجموعة أن يكون ل ا تملعير كبير علك البيانات املالية املوحدة الدارة توقعتال املعايير الجديدة أو املعدلة التالية 
افصائص الدفع املسب  مع التعويض السل ي  تاري   ( "األدوات املالية" تتعل 9تعديالت علك املعيار الدولي للتقرير املالي رقم   -

 (.2019يناير  1السريان 

( "االستامارات في املإشرت الزميلة واملشروعات املشتركة" تتعل  اإسب االستامار 28تعديالت علك معيار املحاسبة الدولي رقم   -

 (.2019اير ين 1 ويلة األجل في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة  تاري  السريان 

     (  "مزايا العاملين" تتعل  اتعديالت الخ ة، تقليصدد ا أو تسددويل ا  تاري  السددريان19تعديالت علك معيار املحاسددبة الدولي رقم   -

 (.2019يناير  1

 في العملية 3تحسينات علك املعيار الدولي للتقرير املالي رقم   -
ً
املشتركة  تاري  ( "تجميع األعمال" تتعل  االحصة املحتفظ   ا سااقا

 (.2019يناير  1السريان 

 في العملية املشتركة “الترتيبات املشتركة ( “11تحسينات علك املعيار الدولي للتقرير املالي رقم   -
ً
تتعل  االحصة املحتفظ   ا سااقا

 (.2019يناير  1 تاري  السريان 

املعار ضريبة الدخل ملدفوعات األدوات املالية املصنفة ( "ضريبة الدخل" تتعل  12تحسينات علك معيار املحاسبة الدولي رقم   -

 (.2019يناير  1علك أن ا حقوق ملكية  تاري  السريان 

    راض املؤهلة للرسملة  تاري  السرياند" تتعل  اتكلفة االقت راضد( "تكلفة االقت23تحسينات علك معيار املحاسبة الدولي رقم   -

 (.2019يناير  1

 (.2021يناير  1( "عقود التملمين" تاري  السريان 17ر املالي رقم  املعيار الدولي للتقري -

 (.2019يناير  1( "عدم التيقس  شملن معامالت ضريبة الدخل" تاري  السريان 23التفسير الدولي   -

 املحاسبية الهامة لتقديرات واالفتراضاتا -4

 للمبادئ و املوحدة يت لب إعداد القوائم املالية 
ً
أحكام وتقديرات وافتراضات تؤعر  استفدام ،سياسات املحاسبية امل بقةالوفقا

ال ارئة. إن عدم التيقس  اتاللتزاماات املرفقة اجانب الفصاح عس يضاحال و  اتلتزاملاو  األصول في قيم اليرادات واملصروفات و 

 علك القيم الدفترية ل،  يؤد  لنتائطافصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد 
ً
 جوهريا

ً
ة ملعر املت لتزاماتاالو  صول تت لب تعديال

 .في الفترات املستقبلية

ة ااملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التملكد كما في تاري  قائمة املركز األساسية املتعلق والتقديرات فتراضاتل فيما يلي ا

خالل السنة  اتاللتزاماو  صول والتي تشكل مفا ر عالية قد تؤد  إلك تعديالت جوهرية في القيم الدفترية ل، املوحدة  املالي

وهذه املوحدة عايير متاحة ل ا عند إعداد القوائم املالية افتراضات ا وتقديرات ا علك م في املجموعةاملالية التالية. هذا وتعتمد 

 املجموعةاالفتراضات والتقديرات حول الت ورات املستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق والإلروص الخارجة عس سي رة 

 . ا عند حدوث اإيضاحفتراضات يتم ل هذه التغيرات علك ا ومال

 ستمراريةإل مبدأ ا -أ

 علكاملوحدة القوائم املالية   إعداد تم فقد وعلي  ،االستمرار علك املجموعة قدرة حول  يذكر  ش   أ جموعةامل إدارة لدى ليمل

 االستمرارية. مبدأ أساس

 واملعدات اآلالت للعقارات، املقدر  العمر  -ب

 املتوقع والتقادم ستفدامك اال تكلفة العقارات، اآلالت واملعدات علك مدة الخدمة املتوقعة التي تم تقديرها اناًء عل اسل الكيتم 

تقدر  لم املجموعة إدارةات القيمة املستردة ل،صل. إن اعتبار االضافة إلك التقادم التقني و  صول ، لوبرنامط الصيانة  لكل م  ا،

 عتبار أن ا تير هامة.اعلك  صول أية قيمة متبقية ل، 
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 وبطئ الحركة تالفمخزون مخصص  -ج 

إلك صافي القيمة املفزون تتم التعديالت لتففيض تكلفة  .أقلو صافي القيمة القاالة للتحق  أي ما أة  سعر التكلفيابت املفزون 

، والتغيرات املفزونت التغيرات في ال لب علك إ ا لزم  ل . تتضمس العوامل املؤعرة علك هذه التعديال  –القاالة للتحق  

حتساب ال  عتبار هذه العوامل وأخذها في اال  ادراسة املجموعةتقوم   ل ، وبناًء علك. ور الجودةالتكنولوجية وتدهور النوعية وأم

 مراجعة أية تعديالت قد تإتط عس االختالص في هذه العوامل. ئمفصص مفزون تالا وب 
ً
 الحركة. يتم دوريا

 العقود مع العمالء  اإليرادات من -د
التي تؤد  إلك اعتبارات متغيرة. عند تقدير االعتبارات املتغيرة  في  عض الحاالت , خصم الكميةو  االرجا تبا  السلع مع الح  في 

ما  ريق  القيمة املتوقعة أو  ريق  املبل  األكثر احتماال استنادا إلك ال ريقة التي تتإبا  شكل إاستفدام  املجموعة، يجب علي 

 العتبار الذ  سيتم الحصول علي .أفضل امقدار ا

توقعة هي ال ريقة املناسبة الستفدام ا في تقدير االعتبارات املتغيرة لبيع املنتجات الخزفية مع  ريقة القيمة امل املجموعةقررت 

 للعدد الكبير لعقود العمالء التي ل ا خصائص مماعلةح  العودة
ً
 .، نإلرا

 املجموعةوقررت  .تغير مقيًدا عين االعتبار ما إ ا كان مبل  العتبار امل املجموعة، تملخذ قبل تضمين أ  مبل  متغير في سعر املعاملة

 .أن تقديرات االعتبارات املتغيرة ليست مقيدة اناء علك خ رت ا التاريفية وتوقعات ا التجارية والإلروص االقتصادية الحالية

 التجارية  املتوقعة من الذمم املدينة يةاالئتمان الخسائر مخصص  -هـ

للذمم التجارية املدينة. تستند معدالت  تمانية املتوقعةالخسائر االئ لحساب مفصصاتمصفوفة  املجموعةتستفدم 

املفصصات إلك األيام املاضية  سبب مجموعات متنوعة مس شرائ  مفتلفة مس العمالء ل ا أنماط خسارة مماعلة  امعنى آخر ، 

 .حسب الجغرافيا ونو  املنتط ونو  العميل(

امعايرة املصفوفة  املجموعةتقوم . س السداد التاريفية للشركةع التاخر إلك معدالت  ي شكل أساك تستند مصفوفة املفصصات 

، إ ا كان مس املتوقع أن تتدهور الإلروص علك سبيل املاال .مستقبليةلتعديل تجربة خسارة االئتمان التاريفية مع معلومات 

عس السداد في  التاخر يادة عدد حاالت ، مما قد يؤد  إلك ز االقتصادية املتوقعة  أ  الناتط املحلي الجمالي( خالل العام املقبل

عس السداد التاريفية  التاخر في تاري  كل تقرير ، يتم تحدي  معدالت  .عس السداد التاخر ، يتم تعديل معدالت ق ا  التصإيع

 .املالحإلة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات املستقبلية

 والخسائر االئتمانية املتوقعةالتاريفية والإلروص االقتصادية املتوقعة  عت ر تقييم العالقة اين املعدالت االفتراضية امللحو ة 

االقتصادية املتوقعة. وقد ال تكون  والحالةحساسة للتغيرات في الإلروص  الخسائر االئتمانية املتوقعة قيمةتقديرا هاما. ان 

 مال  للتقصير الفعلي للعميل في املستقبل.التاريفية لفقدان االئتمان والتإبؤ االإلروص االقتصادية أيضا م املجموعةتجرب  

 نهاية الخدمة للموظفينمكافآت  لتزامال كتواري التقييم اال -ـو

املحددة تير املمولة التي يتم قياس ا ااستعمال ملو فين مزايا ايتم تحديد تكلفة مكافملة ن اية الخدمة للمو فين اموجب ارنامط 

التقييم الكتوار .  شمل التقييم الكتوار  العديد مس االفتراضات التي قد تفتلا عس الت ورات الفعلية في املستقبل. وتشمل 

 لتعقيد التقييم  هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم، والزيادات املستقبلية في الرواتب، ومعدل دوران العاملين.
ً
ونإلرا

تير املمولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. لذا تتم مراجعة مزايا املو فين  التزاماتو بيعت   ويلة األجل فإن 

 .جميع االفتراضات مرة أو أكثر في السنة الواحدة عند الضرورة
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 قياس القيمة العادلة -ز

ضمس معامالت منتإلمة  لتزاماتاالأو دفع ا لتحويل أ  مس  ،األصول  أحد ا لبيع استالمتم القيمة العادلة هي القيمة التي سي

علك سبيل املاال(  غض النإلر إن  -اين املتعاملين االسوق في تاري  القياس في  ل  روص السوق السائدة  مال السعر الحاضر

 اصورة مباشرة أو مقدر ااستعمال أسلوب تقييم  ل كان 
ً
آخر.  ستند قياس القيمة العادلة إلك االفتراض املن  السعر ملحو ا

 :سيتم إما  اتاللتزاماأو  األصول ايع 

 ، أولتزاماتاالأو  صول ل، مس خالل السوق الرئيسية  -

 .في  ل تياب السوق الرئيسية لتزاماتاالأو  صول ل، مس خالل السوق األكثر منفعة  -

 .إل  ا للوصول  املجموعةحة أمام يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متا

علك  اتاللتزاماأو  األصول  السوق عند تسعير  املشاركين فييتم قياس القيمة العادلة ااستعمال االفتراضات التي  ستفدم ا 

 .السوق  عملون اما يحق  أفضل مصالق اقتصادية ل ماملشاركين في افتراض أن 

 استفدامالسوق علك توفير منافع اقتصادية ا في املشاركينفي الحسبان قدرة  ةتير املالي صول ل، يملخذ قياس القيمة العادلة 

  فيما يحق  أفضل منفعة ستفدامالسوق ال املشاركين في آخر مس مشترك إلك  اأو ابيع  اما يحق  أفضل منفعة م  في األصول 

ل ا ايانات كافية لقياس القيمة العادلة  وتتوافر  القائمة تقييم تتناسب مع الإلروص واألحوال أساليب املجموعةمن . تستفدم 

 .املع يات تير امللحو ة إلك أك ر حد استفداماملع يات امللحو ة  ات العالقة وتقليص  استفداموتعإليم 

   اتصإيف املالية يتمفي القوائم  العادلة  اقيمل االفصاح عس يتم لعادلة أو ا التي تقاس االقيمة اتاللتزاماو  األصول جميع إن 
ً
 وفقا

 لقياس القياس و مدخل  أد ى ى ستنادا إلك مع يات مستو إن اق ال يكل ال رمي للقيم العادلة املبين أدناه ل
ً
الذ   عت ر جوهريا

 :القيمة العادلة ككل

 يتم امل ااقة لتل  التي اتاللتزاماأو  صول ل،  األسعار املعلنة  تير املعدلة( واملتداولة في األسواق الإش ة  املستوى االول: -

 قياس ا.

افالص   شكل مباشر أو تير مباشر  اتاللتزاماأو  صول ل، مس املمكس مالحإلل ا أو رصدها  التياملدخالت الاا ي:  ى املستو  -

 املدرجة ضمس املستوى األول. املعلنةاألسعار 

 .اتاللتزاماأو صول ل، ال يمكس رصدها أو مالحإلل ا  التيالاال : املدخالت  ى املستو  -

 ت ااإليجار تصنيف  -ي

  املجموعةتستملجر 
ً
اموجب عقود إيجار تشغيلي. واملستودعات مس املعارض مس األراض ي التي تقيم عل  ا مصا ع ا وعدد  عددا

 
ً
التفاوض علك  إعادة عد  ل  التاري . يتم  اليجار سنة، مع خيار تجديد  30الك  5لفترة تتراوح اين  اليجار ما تمتد عقود  وعادة

يجار إضافية علك وجود دفعات إ اليجار ات حسب السوق. وتنص  عض عقود اليجار وات لتعكمل كل خممل سن اليجار دفعات 

مقيدة مس الدخول  املجموعةالتشغيلية، فإن  اليجار التغيرات في مؤشرات األسعار املحلية. االإسبة لبعض عقود   تستند إلي

 عقود إيجار مس البا س.  ةفي أي

ستودعات واألراض ي املقامة عل  ا علك أن ا إيجارات تشغيلية حي  أن منافع ومفا ر التمل  إيجارات مبا ي امل املجموعةتعامل  

 واملبا ي.تبقى مع مالك هذه األراض ي 

وتزداد قيمة  .اليجار سنة مع خيار تجديد 30 ملدة اليجار  يمتد عقد . ع  مس هيئة املدن الصناعيةااملص يض اجار أر تئتم اس

 تشغيلي.يجار إن  أ علك اليجار معالجة عقد تم . يمؤشرات األسعار املحلية حسب التغيرات في اليجار 
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية -5

 توحيد القوائم املاليةأسس  5-1

تشددتمل القوائم املالية املوحدة للمجموعة علك القوائم املالية للشددركة والشددركات التا عة الخاضددعة لسددي رت ا. تتحق  السددي رة 
تكون املجموعة معرضدددددددددددة لعوائد مفتلفة، أو لدي ا الح  ف  ا، لقاء ارتبا  ا االشدددددددددددركة املسدددددددددددتامر ف  ا، ولدي ا القدرة علك  عندما

علك  للمجموعةالتملعير في هذه العوائد مس خالل سددددددددددي رت ا علك الشددددددددددركة املسددددددددددتامر ف  ا. وعلك وج  التحديد، تتحق  السددددددددددي رة 
 اصر الاالعة التالية:شركة مستامر ف  ا، فقة عند تحق  العن

سل ة علك الشركة املستامر ف  ا  أ ، وجود حقوق قائمة تمنح ا القدرة الحالية علك توجي  األ ش ة  ات األهمية الخاصة  -
 االشركة املستامر ف  ا(.

 التعرض إلك عوائد مفتلفة، أو الح  ف  ا، نإلير ارتبا  ا في الشركة املستامر ف  ا. -

  ا علك الشركة املستامر ف  ا للتملعير علك عوائدها.سل ل استفدامالقدرة علك  -

 ل ذا االفتراض، وعندما يكون لدى 
ً
وبشكل عام، هناك افتراض املن  يإتط عس امتالك أتلبية حقوق التصويت سي رة. وتملييدا

كافة  عتبار ذ  عين اال مس األتلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماعلة في الشركة املستامر ف  ا، فإن املجموعة تملخ أقلاملجموعة 
 الحقائ  والإلروص لتقويم ما إ ا كانت لدي ا سل ة علك الشركة املستامر ف  ا، ويشمل  ل :

 
 الترتيبات التعاقدية مع  حملة حقوق التصويت اآلخريس في الشركة املستامر ف  ا. -

 .أل ش ةالقدرة علك توجية ا املجموعةالتي تمن   الحقوق الناتجة عس ترتيبات تعاقدية أخرى  -

 حقوق التصويت الخاصة االشركة وأية حقوق تصويت محتملة. -

تقييم ما إ ا كانت لدي ا سي رة علك الشركة املستامر ف  ا إ ا ما أشارت الحقائ  والإلروص إلك وجود تغير  إعادةتقوم املجموعة ا

ادء ممارسة السي رة عل  ا ويتم التوقا  في عنصر أو أكثر مس عناصر السي رة الاالعة. يتم  توحيد الشركة املسي ر عل  ا عند

 عس  ل  عند فقدان السي رة علك الشركة املسي ر عل  ا مس قبل املجموعة.

 مس تاري  انتقال اعتبار تدرج أصول والتزامات وإيرادات ومصاريا الشركة املستحو  عل  ا خالل الفترة في القوائم املالية املوحدة 
ً
ا

 فقدان مال هذه السي رة.السي رة إلك املجموعة ولحين  

 عود الرب  أو الخسارة وكل اند مس انود الدخل الشامل اآلخر إلك املساهمين في  الشركة وإلك حقوق امللكية تير املسي رة حتى 

.
ً
 إ ا ما أدى  ل  إلك أن يكون رصيد حقوق امللكية تير املسي رة عجزا

ي ر عل  ا إ ا ت لب األمر  ل  لتتماش ى مع السياسات املحاسبية للشركة. يتم إجراء التسويات علك القوائم املالية للشركات املس

ات وحقوق امللكية والدخل واملصاريا والتدفقات النقدية املتعلقة ااملعامالت اين الشركاء في اللتزامايتم حذص كافة األصول و 

 الشركات املسي ر عل  ا االكامل عند توحيد القوائم املالية.

 التغيرات في ملكية الشركة املسي ر عل  ا، التي ال ينجم ع  ا فقدان للسي رة، كمعاملة حقوق ملكية.تتم املحاسبة عس 

 في حالة فقدان املجموعة السي رة علك الشركة املستحو  عل  ا، فإن ا: 

 اما في  ل    الش رة (. أصول والتزامات الشركة املسي ر عل  ا إعباتتقوم االتوقا عس  -

 ومكونات حقوق امللكية األخرى. سي رةامللكية تير املحقوق  إعباتتقوم االتوقا عس  -

 أ  فائض أو عجز في الرب  والخسارة. إعباتتقوم ا -

 تقوم اإعبات القيمة العادلة أل  استامار محتفظ ا  -

شركة املسي ر في حال فقدان املجموعة السي رة علك الشركة املستحو  عل  ا فإن ا تقوم االتوقا عس إعبات أصول والتزامات ال

عل  ا اما في  ل    الش رة ( وحقوق امللكية تير املسي رة ومكونات حقوق امللكية األخرى اينما يتم إعبات أ  فائض أو عجز في 

 الرب  أو الخسارة ويتم إعبات القيمة العادلة أل  استامار محتفظ ا .
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 ات في الشركات الزميلةاالستثمار  5-2

علك املشاركة في  املجموعةهو قدرة ال ام عل  ا. التملعير هام تملعير للمجموعة ت التي يكون الشركات الزميلة هي تل  الشركا

السياسات املالية والتشغيلية للشركة املستامر ف  ا؛ ولكس هذا التملعير ال يصل لحد السي رة أو السي رة املشتركة علك هذه 

 مس التاري  الذ  اعتبار " ريقة حقوق امللكية"  استفدامميلة افي الشركات الز  املجموعةالسياسات. تتم املحاسبة عس استامار 
ً
ا

 االستامار علك  االستحوا وعند الزميلة. الشركة علك  املجموعة انل اء تملعير املستامر ف  ا شركة زميلة ولحين الشركة تصب  في  

القاالة  اتاللتزاماو  صول لقيمة العادلة ل، في صافي ا املجموعةعس حصة  االستامار الزميلة، تسجل أية زيادة في تكلفة الشركة في 

مس  املجموعةالقيمة الدفترية لتستامار. تسجل أية زيادة في حصة  تدرج ضمسللتحديد للشركة املستامر ف  ا كش رة والتي 

ييم مباشرة في التق إعادة عد  االستامار القاالة للتحديد للشركة الزميلة عس تكلفة  اتاللتزاماو صول صافي القيمة العادلة ل، 

 ف  ا.  االستامار علك  االستحوا قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر املوحدة في الفترة التي يتم 

 متداولة وغير متداولةاألصول وااللتزامات إلى تبويب بنود  5-3

 عندما: لةمتداو  األصول كون ت لة.مبوبة إلك متداولة وتير متداو  املوحدة اقائمة املركز املالي اتاللتزاماو  األصول يتم عرض 

  شكل أساك ي لغرض املتاجرة. األصول ا املجموعةتحتفظ  -

  عد الفترة املالية. يخالل مدة إعن األصول  تحق  املجموعةتتوقع  -
ً
 عشر ش را

 تتوقع املجموعة تحق  األصول أو تنو  ايع ا أو استفدام ا خالل دورة تشغيل عادية. -

 أو ما في ح األصول تصنا  -
ً
ملدة تزيد  التزامات  ا لتسوية استفدامكم  إال إ ا كانت خاضعة لقيود علك استبدال ا أو نقدا

  عد الفترة املالية. عنياعس 
ً
 عشر ش را

 
 تير متداولة.أصول األخرى علك أن ا  األصول وتبوب جميع 

 عندما:ة متداول اتاللتزاماكون ت

 حتفظ اااللتزامات  شكل أساك ي لغرض املتاجرة.ي -

 ن تسوية االلتزامات خالل دورة تشغيل عادية. توقع أي -

 مس  عد الفترة املالية. عنياالتسوية خالل  ةواجب اتاللتزاماكون ت -
ً
 عشر ش را

  عد الفترة املالية. عنياملدة تزيد علك  اتاللتزاماح  تير مشروط في أن تؤجل تسوية للمجموعة ال يكون  -
ً
 عشر ش را

 ن ا تير متداولة.األخرى علك أ اتاللتزاماتبوب جميع 

 

  غير امللموسة األصول  5-4

  والقياس عترافاال  5-4-1

ي محدد ويتم قياس ا االتكلفة إنتاجول ا عمر  املجموعةعل  ا مس قبل  االستحوا تير امللموسة هي تل  األصول التي يتم  األصول 

 
ً
  وجدت.في القيمة، ان  نففاضاملتراكم وأية خسائر متراكمة لال   فاءم  ا اال  التاريفية م روحا

  الالحقةالرأسمالية النفقات  5-4-2

املحدد املتعل    ا وتير  ل  مس لموجود الالحقة فقة إ ا كانت تؤد  لزيادة املنافع املستقبلية ل الرأسماليةتم رسملة النفقات ت

 االرباح والخسائر حين تكبدها.في   ا  عتراصاملصاريا يتم اال 
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  اتطفاءاال  5-4-3

  األصول فة لش ب تكل ات فاءاال  احتسابيتم 
ً
 ريقة  استفداماملتبقية املقدرة( و ل  ا م  ا القيمةتير امللموسة  م روحا

  .والدخل الشامل اآلخر أو الخسائر في قائمة األرباح   فاءامصروص اال  عتراصي املقدر. يتم اال نتاجالقسة الااات خالل العمر ال 

  لي:تير امللموسة علك النحو التا صول ي ل، نتاجيقدر العمر ال 

 سنوات 5                         كمبيوتر ارامط 

  دعت الحاجة لذل . إ اتعديل ا  مالي، ويتمي والقيمة املتبقية املقدرة في كل فترة تقرير نتاجوالعمر ال   فاءتتم مراجعة  ريقة اال 

 

 عقارات، آالت ومعدات  5-5

  والقياس ثباتاإل 5-5-1

 واآلالت وامل العقارية تإل ر املمتلكات
ً
االقيمة، إن  نففاضاملتراكم وأية خسائر متراكمة لال  سل الكم  ا اال  عدات االتكلفة م روحا

التي يتم  األصول . تتضمس تكلفة قتناءكافة التكاليا املتعلقة  شكل مباشر امعاملة اال األصول  اقتناءوجدت. تتضمس تكلفة 

جاهزة للغرض املعدة ل ، كما  األصول اليا املباشرة التي تجعل تصإيع ا علك تكلفة املواد والعمالة املباشرة وعلك كافة التك

 
ً
إلك تكاليا االقتراض  االضافةوتكلفة ت يئة املوقع الذ  سوص توضع في   األصول تكلفة ف  وتركيب ونقل  يضاص أيضا

 املؤهلة للرسملة.  صول املفصصة ل، 

إ ا كان   ائا املعدات  ات الصلة أيضا كجزء مس تل  املعدات.تتم رسملة ال رمجيات املشتراة التي تمال جزءا ال يتجزأ مس و 

ه كعنصر مستقل مس اعتبار ي مفتلا فيتم إنتاج، اآلالت واملعدات ل  عمر العقارية انود املمتلكات اند مسجزء كبير مس 

 العقارية اند مس املمتلكات أ  استبعاداملية ايرادات أو خسائر يتم تكبدها نتيجة  عتراصيتم اال   املمتلكات، اآلالت واملعدات.

، اآلالت العقاراتتتم رسملة تكلفة استبدال أ  جزء مس انود  .والدخل الشامل اآلخر أو الخسائر في األرباح  واآلالت واملعدات

، جموعةاملية املستقبلية إلك نتاجل واملعدات وأية نفقات الحقة أخرى علك القيمة الدفترية عندما يترتب عل  ا زيادة في املنافع ا

امصاريا  إعباتوأن تكون تكلفل ا قاالة للقياس  شكل موعوق. ويتم ش ب القيمة الدفترية ل،صل الذ  تم استبدال . يتم 

  األرباح والخسائر.قائمة ، اآلالت واملعدات في للعقاراتالصيانة اليومية 

 

 

  الالحقة الرأسمالية النفقات 5-5-2
الحقة أخرى في القيمة الدفترية  رأسماليةنفقات  ية، اآلالت واملعدات وأالعقاراتنود تكلفة استبدال جزء مس اند مس ا إعباتيتم 

 :للبند إ ا كان

 .النفقةاملصروص أو  ،مس  ل  الجزء املضاص املجموعةمس املحتمل أن املنافع االقتصادية املستقبلية سوص تتدف  إلك  (أ

مصاريا الصيانة  الذ  تم استبدال .لموجود مة الدفترية لوأن تكون تكلفل ا قاالة للقياس  شكل موعوق. يتم ش ب القي (ب

 .الخسائر و أاألرباح  قائمة في  ا  عتراص، اآلالت واملعدات يتم اال للعقارات واآلالت واملعداتاليومية 
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  ستهالكاال  5-5-3

 ي  قيمة الخردة(نتاجمره ال  عد انل اء ع صول ، القيمة املتبقية ل ام   م روحا األصول تكلفة  أساسعلك  سل الكال ا احتسابيتم 

الخسائر.  و أ ااألرباح سل الكاقيمة اال  عتراصي ل،صل. وتالبا ما يتم اال نتاج ريقة القسة الااات علك مدار العمر ال  استفداما

  عل  ا. اسل الك احتساباألراض ي ال يتم 

  املقارنة كاالتي: والسنواتالحالية للسنة ، اآلالت واملعدات للعقاراتي املتوقع نتاجالعمر ال 

 عدد السنوات البند

 33.33 – 10 مبا ي

 12.5 – 10 االت، معدات وق ع تيار                  

 6.66 – 4 سيارات ووسائل تحويل

 10 – 6.66 أعا  ومفروشات

 أقل، إ ا كانت اليجارأو املدة املتبقية مس عقد  4 تحسينات علك املستملجر

ويتم املوحد صدار التقرير املالي إ في تاري  سل الكية املتبقية و رق اال نتاجية  قيمة الخردة( واألعمار ال تتم مراجعة القيم املتبق

 .ان دعت الحاجة ،التعديل عل  ا

  اليةاملغير  األصول قيمة  انخفاض 5-6

 ةأيد و . وفي حال وج، قد انففضت قيمت  اأصولعلك أن أ  مس ات مؤشر  ةسنويا اتقييم ما إ ا كان هناك أي املجموعةتقوم 

 استحالةوفي حال  .األصول ويتم مقارنل ا مع القيمة الدفترية ل ذه  األصول ل ذه  ستردادالقاالة لال  تقدير القيمةفإن  يتم ات مؤشر 

 ستردادالقاالة لال  اتقدير القيمة تقوم املجموعةفإن  األصول  شكل منفصل عس ااقي ملوجود  ستردادتقدير القيمة القاالة لال 

املستمر ل ا والتي ال تعتمد علك النقد املولد مس أصول أخرى  ستفدامصغر وحدة مدرة للنقد والتي تقوم اتوليد النقد مس اال أل 

 القيمة االعلكلنقد تتمال في مولدة لأو أ  وحدة  أصول   أل  ستردادإن القيمة القاالة لال  تقوم اتوليد النقد.أخرى وحدة  ةأو أي

عند تقدير القيمة الحالية يتم خصم ( أو قيمل ا العادلة م روحا م  ا تكاليا البيع. ستفدامد اال اين القيمة الحالية  قي

الذ   عكمل تقييمات السوق الحالية مناسب و معدل خصم  استفداممس قيمل ا الحالية االتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 

وحدة مدرة للنقد احي   ةيأو أ صول أ ةألي ستردادإ ا قدرت القيمة القاالة لال  لقيمة الزمنية للنقود واملفا ر الخاصة ل،صل.ل

 ا   عتراصويتم اال  األصول قيمة في  انففاضيكون هناك  ، فإن  يترتب علك  ل  أنصول ، مس القيمة الدفترية ل أقلكانت 
ً
 فورا

 .والدخل الشامل اآلخر أو الخسائر األرباح في 

للتملكد مس املؤشرات  املوحدة ت إصدار التقارير املاليةفي فترات سااقة في وق ا إعباتاالقيمة التي تم ال بوط  خسائر يتم تقييم 

القيمة إ ا كان هناك تغير في التقديرات  انففاضالخسائر في يتم عكمل نففضت أو لم تعد موجودة. االتي تابت أن الخسائر قد 

لك حد القيمة الدفترية القيمة فقة ا انففاض. يتم عكمل الخسائر الناتجة عس سترداداملستفدمة في تقدير القيمة القاالة لال 

 م  ا اال 
ً
ال بوط ات قبل أن يكون هناك خسائر  فاءات أو اال سل الكل،صول احي  ال تتجاوز القيمة الدفترية الصافية م روحا

 . اإعباتقيمة تم في ال

 

 

 



 شركة الخزف السعودية

 شركة مساهمة سعودية

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

  املبال  ارالص الرياالت السعودية ما لم يذكر خالص  ل ( 

-22- 

 

 املالية  دواتاأل  5-7

 املالية   دواتالقياس األولي لل  5-7-1

املالية  اتاللتزاماو  األصول مضاص إل  ا تكاليا املعاملة إال في حالة  ة العادلةاملالية االقيم دواتاأل يتم القياس األولي لكافة 

 .االقيمة العادلة مس خالل األرباح أو الخسائر

 

 التصنيف 5-7-2

 رص مس أ راص التعاقد  املجموعةاملالية انفمل الوقت الذ  تم ا  القياس األولي، أ  عندما تصب   األصول يتم تصإيا 

. أمرة  األصول تصإيا  إعادةتوفرت  روص معينة فمس املمكس  املالية، إ ا دواتل، 
ً
املالية  األصول جميع يتم تصإيا خرى الحقا

املالية  األصول إما أصول مالية مقدرة االقيمة امل فملة أو أصول مالية مقدرة االقيمة العادلة. عندما يتم قياس  :ضمس فئتين

   ا في الدخل الشامل عتراصأو يتم اال  ضمس صافي الرب  أو الخسارة  ا  عتراصاالقيمة العادلة فإن الرب  والخسارة إما يتم اال 

 . خراآل 

االقيمة العادلة مس خالل  إما االتكلفة امل فملة أو  عدا الضمانات املالية وإلتزامات القروض املالية اتاللتزاماجميع تصنا 

 األرباح أو الخسائر.

 

 القياس الالحق للصول املالية  5-7-3

 : علك اناءً املالية  األصول يتم تصإيا 

 أصول مالية.مجموعة  دارةل  املجموعةتتبناه الذ   نمو ج األعمال -1

 املالي .ل،صل التعاقدية  اختبار خصائص التدفقات النقدية -2

ضمس  ل األصو يحتفظ   ذه   أ( عندماامل فملة  امللكية، االتكلفةحقوق  أدواتات في االستامار املالية، اإستثناء  األصول يتم قياس 

و  ب( يإشمل عس الشروط  صيل التدفقات النقدية التعاقديةحمالية  غرض ت أصول نمو ج أعمال هدف  الحتفاظ امجموعة 

علك سبيل الحصر دفعات تتكون مس املبل  األصلي  تشتمل محددة، والتيفي تواري  للموجود املالي تدفقات نقدية التعاقدية 

 القائم. والعائد علك املبل  األصلي

 الي.ل،صل املالتكلفة امل فملة  احتساب ريقة معدل العائد الفعلي في  استفدامويتم 
 

في  التغير  إعباتويتم  .املوحدة حقوق امللكية ا ريقة القيمة العادلة وتإل ر في قائمة املركز املالي أدواتات في االستامار يتم قياس 

لتإل ر التغير في قيمل ا ضمس قائمة  املجموعةالتي تفتارها املقتناة و  لكيةحقوق امل أدوات، اإستثناء أو الخسائراألرباح في  القيمة

  الشامل.الدخل 

 

 ات املالية اللتزامالقياس الالحق ل 5-7-4

األخرى يتم  املالية اتاللتزامااألرباح والخسائر وباقي مس خالل املالية املحتفظ   ا للمتاجرة االقيمة العادلة  اتاللتزامايتم قياس 

 .تكلفة امل فملةقياس ا اال
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 املالية األصول  استبعاد 5-7-5

 ةاملالي األصول تل  قد تم تحويل  ما كان ، يتم القيام  عمل تقييم إ ااهاستبعادسيتم  التي ةاملالي األصول عندما يتم تحديد 

 .ستبعادشروط اال  اقد ان بقت عل   األصول  تل وإ ا عبت  ل  سيتم تقييم فيما لو أن 

 املجموعةو إ ا قامت أتدف  نقد  مقاال ،  ستالماتحويل الحقوق التعاقدية ال  املجموعة ما تقومعند األصول يتم تحويل 

اتمويل هذه التدفقات النقدية ل رص  اللتزاماقامت اولكس  ، األصول ااالحتفاظ االح  التعاقد  للحصول علك تدف  نقد  مس 

  عال .

 األصول فيما لو أن جميع الحقوق واملفا ر املرتب ة املكية  يجب أن تحددفان ا  اقد تم تحويل  األصول أن  املجموعةعندما تقرر 

  املجموعةم ال. إ ا قامت أقد تم تحويل ا 
ً
فيجب عندها   شكل جوهر   األصول اتحويل املفا ر والحقوق املرتب ة املكية  فعليا

فيجب  شكل جوهر   األصول رتب ة املكية علك املفا ر والحقوق امل املجموعة(. إ ا حافإلت ستبعاد اال  عباتال إلغاءأن يتم 

 . اهاستبعادوعدم  األصول ا عتراصااال  االستمرار علك املإشملة 

   شكل جوهر   األصول اتحويل املفا ر والحقوق املرتب ة املكية  املجموعةإ ا لم تقوم 
ً
 شكل   ا  االحتفاظ لم تقم وأيضا

 املجموعةأو ال. إ ا لم تقم  يةاملال األصول فإلت االسي رة علك أن تحدد ما إ ا كانت قد احت املجموعة، فيجب علك جوهر  

صل االسي رة فيجب عل  ا أن تو  املجموعةه( وإ ا احتفإلت استبعاد  عباتالفإن ا يجب أن تلالي  األصول االسي رة علك 

 امقدار إرتبا  ا املستمر في . ةاملالي األصول ا عتراصاال 

  اءً سو  املالية ل و األصا عتراصاال  إلغاءعند 
ً
( عتراصاال  إلغاءالفرق اين القيمة الدفترية  اتاري  ا عتراص  يتم اال أو كليا فإن كان جزئيا

جديد يتم تحمل ( ضمس حساب  التزامجديد يتم الحصول علي  م روحا من  أ   أصلواملقاال النقد  املستلم  اما في  ل  أ  

 األرباح والخسائر.

 

  املالية اتاللتزاما إثبات إلغاء 5-7-6

في العقد  ةاملحدد اتاللتزاماأ  عند استيفاء  ،اعندما يتم تسويل  املوحدة مس قائمة املركز املالي ةاملالي اتاللتزاما استبعاد يتم

 .انل اء أجل إأو  اأو إلغاؤه

خر والعوض  املقاال( املالية( املسددة أو املحولة إلك  رص آات اللتزامااملالية  أو جزء مس ات اللتزامإن الفرق اين القيمة الدفترية ل

 في حساب األرباح والخسائر. ا إعباتيتم تحمل ا، يإبالي  التزامات النقد  املدفو  اما في  ل  أية أصول تير نقدية منقولة أو أية 

 

 املشتقات املالية  5-7-7

يمة العادلة. ويتم االق في السوق  حقوق ملكية تير مدرجة أدواتجميع املشتقات اما ف  ا تل  املرتب ة ااستامارات يتم قياس 

ويستانى  إيرادات تشغيلية أخرى  شكل مباشر تحت اند  و الدخل الشامل اآلخر  رباح والخسائر األ التغير في قيمل ا في قائمة  إعبات

 ةفي الوقت الحالي أي املجموعةتحوط. ال تمتل   ملدوات  ا لغايات التحوط ك وتحتفظ املجموعةمس  ل  املشتقات التي تفتارها 

 تحوط. ملدواتك مشتقات
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 التصنيف  إعادة 5-7-8

النمو ج  دو مالية وال  عأصول مجموعة  دارةل املالية فقة إ ا تم تغيير الغرض مس النمو ج املستفدم  األصول تصإيا   عاد

 
ً
. املستفدم سااقا

ً
 م بقا

ة يتم ف  ا إعداد التقارير هو أول يوم مس أول فتر و التصإيا  إعادةفيتم ت بيق ا مس تاري   التصإيا، إعادةإ ا توافرت شروط 

 عتراصالتي سب  اال  العموالتو أو الخسائر أاتعديل األرباح  املجموعة عد التغيير في نمو ج األعمال. وعلي  ال تقوم  املوحدة املالية

   ا.

 في القيمة  نخفاضاال  5-7-9

مس املعايير  (9 هو موضق ااملعيار رقم مبني علك نمو ج  الخسائر املتوقعة( كما  املجموعةفي القيمة امل ب  ا نففاضال نمو ج ا

 لتقرير املالي.لالدولية 

 الخسائر الئتمانية املتوقعة يتم قياس ا مس خالل مفصص الخسائر اقيم تساو : 

ش ر  12ناتجة عس أحدا  والتي يمكس حدوث ا خالل ال  متوقعة ش ر  خسائر ائتمانية 12خسائر ائتمانية متوقعة ملدة  -

 داد التقارير املالية(.الالحقة لتاري  إع

املالية  خسائر ائتمانية متوقعة وناتجة عس جميع األحدا  املحتملة الحدو   دواتاأل خسائر ائتمانية متوقعة علك  ول عمر  -

 خالل كامل عمر 
ً
 املالية(.  دواتاأل الحقا

 

املالية إ ا كانت مفا ر الئتمان  اتدو األ ئتمانية املتوقعة خالل كامل عمر مفصص الخسائر املتعل  االخسائر اال  إعباتيتم 

لذمم التجارية التي ال تحتو  علك لاملبدئي وكذل  االإسبة  عباتالاملالية قد ازدادت  شكل كبير منذ تاري   دواتاأل الخاص ا

تحتو  و الذمم التجارية التي أو/  األصول خسائر علك مدى كامل عمر جميع  إعباتاأيضا  املجموعةعناصر تمويل م مة. تقوم 

 . رير املاليلتقلمس املعايير الدولية  (9 علك عناصر تمويل مادية  م مة( و ل  حسب املعيار رقم 

 املتوقعةئتمانية املتوقعة اقيمة مساوية للخسائر الئتمانية يتم قياس الخسائر اال فاملالية األخرى،  دواتاأل أما االإسبة لكافة 

 ش ر. 12ملدة 

 احتسابئتمانية علك  ول عمر األداة املالية، ونتيجة لذل  فإن  يتم ل لعملية عند تقدير الخسائر االوسائل ا املجموعةتستفدم 

الذمة لكل عميل  استردادالخسائر الئتمانية علك  ول عمر األداة املالية االإسبة للذمم التجارية مس خالل تقييم القدرة علك 

 القيمة الدفترية.  إجمالياناءا علك 

 

 املالية  دواتاأل ة( تسوية )مقاص 5-7-10

فقة عندما يكون هناك مت لب  املوحد عرض القيمة الصافية اقائمة املركز املالي ويتم اتاللتزاماو  صول ل، يتم عمل مقاصة 

 إعباتااتسويل م االصافي  أو القيام  املجموعة  ا احي  تقوم  عتراصعمل مقاصة للقيم التي تم اال  املجموعةقانو ي يوجب علك 

 في نفمل الوقت. اتاللتزاماتسوية و  األصول 
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  املخزون 5-8

تكلفة املفزون اناء علك مبدأ  ريقة متوسة  احتساب . يتمأقليتم قياس املفزون االتكلفة أوصافي القيمة القاالة للتحق  اي ما 

مصاريا  يةالتحويل وأ و أتتضمس جميع التكاليا التي تم تكبدها للحصول علك املفزون وتكلفة التصإيع التي التكلفة املرجحة و 

حالة املفزون تام الصنع واملفزون تحت التصإيع يتم تحميل وفي أخرى يتم تكبدها لجعل املفزون اوضع  ومكان  الحاليين. 

مبإية علك ال اقة التشغيلية العادية. صافي القيمة القاالة للتحق  هي سعر البيع  نتاجل التكاليا اإسبة مناسبة مس نفقات ا

 ملتوقع في السوق م روحا م  ا تكاليا البيع املتوقعة.ا

 

 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة 5-9

 اإلشتراكات )املساهمات( املحددةبرنامج  5-9-1

درج املساهمات املساهمات الخاصة اف ة االشتراك لتزاماتإايتم تحميل املصاريا 
ُ
ات  املا يتم توفير الخدمات  ات الصلة. وت

 
ً
 النقد  أو تففيض الدفعات املستقبلية. سترداداالقدر الذ  يمكس في  تنفيذ اال  األصول تحت اند  املدفوعة مسبقا

 

 املزايا )املنافع( املحددةبرنامج  5-9-2

 ا استحقحددة مس خالل تقدير قيمة املنافع املستقبلية التي املزايا امل ا رامطفيما يتعل   املجموعةصافي التزامات  احتسابيتم 

السعود  ويتم اقت ا  هذا املبل  االضافة إلك خصم  والعمال العملنإلام لالسااقة وفًقا والسنوات الحالية السنة املو فون في 

 .ال رنامطخاصة   ذا  أصول القيمة العادلة أل  

 ريقة تقدير املبال  املستحقة  استفدامالتزامات املزايا املحددة اصورة سنوية ا احتسابكتوار  مستقل ومؤهل إيتولك خبير 

 حسب الوحدة.

درج نتائط 
ُ
 ال رنامطكتوارية، والعوائد علك أصول املنافع املحددة، والتي تتضمس املكاسب والخسائر ال التزامات قياس  إعادةت

صافي مصروفات الفوائد  الدخل( علك صافي  املجموعةاألخر. وتحدد   ااستثناء الفوائد( علك الفور ضمس قائمة الدخل الشامل

املنافع املحددة في اداية السنة إلك صافي  التزامات املنافع املحددة للفترة ات بي  معدل الخصم املستفدم لقياس  التزامات 

املنافع املحددة  التزامات ييرات في صافي تغ ةأي عتبار القائمة آنذاك، مع األخذ  عين اال  (األصول املنافع املحددة   التزامات 

املصاريا األخرى و خالل تل  الفترة نتيجة للمساهمات واملدفو  مس هذه املنافع. ويتم إدراج صافي مصاريا الفوائد  (األصول  

 املتعلقة اف ة املنافع املحددة ضمس اند الرب  أو الخسارة.

 

  الزكاة 5-10

العامة للزكاة والدخل ااململكة العربية  ال يئةعلك القوانين والتشريعات الصادرة مس  اناءً  لتزاماتاك اقات الزكاةاستحق إعباتيتم 

 السعودية. ان التعديالت الناتجة عس الربو ات ال  ائية للزكاة، إن وجدت، تسجل في السنة التي تمت ف  ا تل  الربو ات الزكوية.
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  اإليرادات 5-11

ااملبل  الذ   عكمل املبل  الذ  تتوقع  حين تإتقل السي رة علك البضائع إلك العميلمالء مس العقود مع العاليرادات  إعباتيتم 

يتم ايع البضاعة للعميل مع . استحقاق  مقاال تل  السلع أو الخدمات  عد العوائد والخصم التجار  وخصم الكمية املجموعة

 مس  ريقة القي املجموعةأحقية إعادة البضاعة خالل فترة محددة. تستفدم 
ً
مة املقدرة لتقدير البضائع التي لم تسترجع. ادال

سترجاع ا. االضافة لذل  يتم تقدير استرجا  األصول االإسبة للبضائع املتوقع ا استردادافصم  املجموعةاليرادات تعترص 

كمية لبعض العمالء تففيض لل املجموعةتمن   تعديل املقاال لتكلفة املبيعات( و ل  ألحقية العميل في استرجا  البضاعة. 

ااعبات اليرادات مس هذه  املجموعةامجرد تجاوز كمية البضاعة املشتراة خالل الفترة املتف  عل  ا الحد املذكور االعقد. تقوم 

 من  
ً
الخصومات املقدرة. الخ رات املتراكمة لتقدير وتحديد القيمة املتوقعة املبيعات حسب سعر الصفقة املحدد االعقد م روحا

 أال يحد  ا عكاس كبير م ويتم االعتراص اااليراد فقة إلك الحد الذ  يكون في  مس املحتمل للخص
ً
يتم اعتراص افصم  جدا

عات السترداد  املدرج في الذمم الدائنة التجارية واألخرى( للتففيض املتوقع علك املبال  املستحقة الدفع للعمالء فيما يتعل  ااملبي

 أو احد ائتما ي مدت  التي تم إجراءها خالل ال
ً
يوم  90عام. ال  عت ر أ  عنصر مس عناصر التمويل م م ألن املبيعات تتم إما نقدا

 والذ  يتف  مع ممارسات السوق.

  

  اإليجار  عقود 5-12

 التشغيلية  اإليجار عقود 

لتملجير( يتم تصإيف  كعقد  تحت عقد ا اتم تملجيره التي األصول الذ  يحتفظ في  املؤجر اكافة املفا ر ومنافع  اليجار عقد 

 ايجار تشغيلي. 

علك  اآلخر  الدخل الشاملاألرباح أو الخسائر و التشغيلية كمصروص في قائمة  اليجار املبال  املدفوعة اموجب عقود  إعباتيتم 

 القسة الااات  ااستثناء تكاليا الخدمات مال التملمين والصيانة(. علك أساس اليجار مدار فترة 

 

 اض اإلقتر  تكاليف 5-13

حتاج لفترة كبيرة مس الوقت تي والت ة للرسملةمؤهل أصول  إنتاجأو إ شاء أو  االستحوا تتم رسملة تكاليا االقتراض املتعلقة ا

 صب  جاهز تل
ً
قتراض األخرى علك ليتم تحميل كامل تكاليا ا .األصول املعد ل  أو للبيع كجزء مس تكلفة هذا  ستفدامال ل ة

فيما يتعل  املجموعة د  ف  ا. تشتمل تكاليا االقتراض علك الفوائد والتكاليا األخرى التي تتكبدها املصاريا في الفترة التي تح

 ااقتراض األموال.

 

  املخصصات 5-14

نتيجة لحد  ساا ،  ةأو استداللي ةقانوني اتاللتزاما ت هذهكان سواءً  املجموعةعلك  التزامات املفصصات عند  شوء  إعباتيتم 

املبل  املعترص ا   .اتاللتزاما همكانية عمل تقدير موعوق ملبل  هذإو  اتاللتزاما هذه تسوية املجموعةلزم ن تأوكان مس املحتمل 

في ن اية الفترة التي تغ   ا القوائم املالية، مع األخذ  عين  اامل لوب تسويل  ةالحالي ات اللتزامكمفصص هو أفضل تقدير ل

 .اتاللتزاما التي قد تحية   ذه لتملكد  الشكوك(املفا ر وحالة عدم ا عتبار اال 
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 بالعمالت األجنبية املعامالت 5-15

 عملة الإشاط(  الو يفيةيتم تحويل املعامالت االعمالت األجنبية إلك الريال السعود ، حي   عت ر الريال السعود  هو العملة 

 .و ل  وفقا ألسعار الصرص السائدة في تاري  املعامالت املجموعةللتعامالت ا

املالية النقدية املقيمة االعمالت األجنبية إلك الريال السعود   سعر الصرص في تاري  القوائم  اتاللتزاماو  األصول ل يتم تحوي

، أما البنود تير النقدية التي يتم قياس ا علك أساس التكلفة التاريفية  عملة أجنبية فيتم تحويل ا لسعر الصرص املوحدة املالية

 .املوحدة فروقات العمالت األجنبية في قائمة الرب  أو الخسارة إعباتم يتم في تاري  العملية، وبشكل عا

 

  املصاريف 5-16

مصاريا البيع والتسوي  هي تل  املصاريا التي تتضمس رواتب وأجور مو في املبيعات والتوزيع والحمالت التسويقية، 

أو املبيعات يتم  نتاجصاريا األخرى التي ال تتعل  اال والتكاليا املتعلقة  عملية البيع وتيرها مس املصاريا املماعلة. جميع امل

 استفدامها كمصروفات إدارية وعمومية. ويتم توزيع املصاريا املشتركة اين املصاريا البيعية واملصروفات العمومية ااعتبار 

 أساس عاات.

 

 النظامي   يحتياطاال  5-17

ي نإلامي اإسبة احتيا ية والنإلام األساك ي للشركة يتم تكويس تمشيا مع مت لبات نإلام الشركات في اململكة العربية السعود

 املجموعةمس رأس مال  %30 يحتيا اال ويجوز التوقا عس هذا التكويس حينما يبل  رصيد  السنو  الدخل  صافي% مس  10

  ملرباح.كي تير قاال للتوزيع حتيا ، إن هذا اال املدفو 

 

 السهم  ربحية 5-18

العائد علك الس م الواحد اقسمة الرب  أو الخسارة  احتسابيتم  م األساسية ألس م ا العادية. تقدم املجموعة ايانات ربحية الس

 العائدة علك حملة األس م العادية للشركة علك املتوسة املرجق لعدد األس م العادية القائمة خالل السنة.

 

 قياس القيمة العادلة  5-19

 شكل أساك ي  التزامات  تحويلأو مس املمكس دفع  مقاال  أصول   مقاال ايع تالماسالقيمة العادلة هي املبل  الذ  مس املمكس 

ة القصوى ستفادعلك اال  املجموعةاوجود  ل  السوق املنإلم أو حتى تياا  وحصول  سواءً  ،االسوق اتاري  التقييم املشاركيناين 

 . اتاللتزاماعدم الوفاء   ذه  تعكمل مفا ر  ات اللتزاملمس هذا السوق في  ل  التاري . إن القيمة العادلة 

 املالية اتاللتزاماو  صول ل، القيام اقياس القيم العادلة للمجموعة املحاسبية  والفصاحاتتت لب مجموعة مس السياسات 

 وتير املالية.

ويعت ر السوق  الخاص   ذه األداة، الإشةالسعر املدرج في السوق  استفداما مالية ألداةاقياس القيمة العادلة  املجموعةتقوم 

 
ً
 في   عدد وتكرار كافي احي   ع ي معلومات عس القيم  شكل مستمر. تتم اتاللتزاماأو  األصول كانت تعامالت  احال  ش ا

إحدى  استفدامستقوم ا املجموعةفإن  ، شةحال لم يكس ل،داة التي سيتم قياس القيمة العادلة ل ا سعر مدرج في سوق وفي 

عتماد علك تل  التي ال يمكس املدخالت التي يمكس مالحإلل ا والحصول عل  ا وتقليل اال  استفدام رق التقييم التي ستعإلم 
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مالحإلل ا. إن أسلوب أو  ريقة التقييم املفتارة يقوم ادمط كل العوامل التي كان مس املمكس أن يملخذها املشاركين االسوق في 

 السعر. تقييمعند عملية  عتبار عين اال 

تقوم اقياس القيمة العادلة  املجموعةاالقيمة العادلة ول ا سعر عرض وسعر  لب فإن  تقاس اتاللتزاماو  األصول إ ا كانت 

 سعر ال لب.  ات اللتزاملل،صول  سعر العرض وتقوم اقياس القيمة العادلة 

قة أ  الامس الذ  تم املبدئي   ا هو الامس الذ  تمت في  الصف عباتالإن أفضل دليل علك قيمة األداة املالية العادلة عند 

   مقاال ا.استالمدفع  أو 

 إعباتاملبدئي ل،داة املالية تفتلا عس الامس الذ  تم في  العملية ولم يتم  عتراصأن القيمة العادلة في اال  املجموعةإ ا قررت 

ي  أساس مبني علك وال عس  ر  ةمماعل التزامات أو  اتملوجودالسعر املعروض في السوق الإشة  علك أساسالقيمة العادلة 

جوهرية االإسبة للتقييم، عندها يتم القياس  تير  املن امدخالت تير ملحو ة  أيةأسلوب تقييم يمكس مس خالل  الحكم علك 

املبدئي وبين قيمة املعاملة. وبعد  عتراصاملبدئي ل،داة املالية االقيمة العادلة  عد تعديل ا لتملجيل الفرق اين القيمة العادلة في اال 

  ذا الفرق ضمس األرباح أو الخسائر علك أساس مناسب علك  ول عمر هذه األداة.ل عتراصيتم اال  ،  ل
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 يراداتاال  -6
 التغير في السياسات املحاسبية الهامه  6-1

 العقود مع العمالء مساليرادات  –( 15 رقم  رير املالياملعيار الدولي للتق

 مس "العقود مع العمالء مساليرادات "( 15رقم   رير املاليلي للتقإعتماد املعيار الدو املجموعة في قامت 
ً
 م،2018 يناير  1 اعتبارا

، ومعيار املحاسبة الدولي "ال شاءاتعقود "( 11( محل املعيار املحاس ي الدولي رقم  15رقم   رير املالييحل املعيار الدولي للتق

يضع . ات الناشئة عس العقود مع العمالء، لجميع اليراد، ومع إستثناءات محدودةاملتعلقة ا تفسيرات الو  "اليرادات" (18 

خ وات ملراعاة ال شاءات الناتجة مس العقود مع العمالء ويت لب  5نمو ج مكون مس ( 15 رقم  رير املالياملعيار الدولي للتق

 .تتوقع الج ة أن تحصل علي  مقاال تقديم البضاعة أو الخدمة للعميل العتراص االيراد االقيمة التي

( ي لب مس ال يئات ممارسة الحكم ، مع األخذ االعتبار جميع الحقوق والإلروص  ات الصلة 15رقم   رير املالياملعيار الدولي للتق

تكاليا الضافية للحصول علك العقد والتكاليا عند ت بي  كل خ وة مس النمو ج علك العقود مع العمالء. كما يحدد املعيار ال

 .املباشرة املرتب ة االعقد.  االضافة إلك  ل  ، يت لب املعيار الفصاح الشامل

 

فيما يلي تفاصيل السياسات املحاسبية ال ام  الجديدة و بيعة التغيرات في السياسات املحاسبية السااقة فيما يتعل  في ايع 

 .املجموعة للسلع

 
عة البضائع طبي

 والخدمات

الطبيعة ، توقيت الوفاء بالتزامات األداء و 

 شروط الدفع الهامة

 

 طبيعة التغير في السياسة املحاسبية 

منتجات السدددديرامي  

حية دددددددددددددددواألدوات الصدد

فانات املياه دددددددددددددددددددددددددوسددددددددددد

 الك ربائية 

يحصل العمالء علك السي رة علك املنتجات  

أماكس عندما يتم تسليم البضائع  أو قبول ا في 

عمل م أو إرسال ا مس املستود . يتم إ شاء 

الفواتير ويتم التعرص علك اليرادات في  ل  

 ما يتم دفع الفواتير في تضون 
ً
 90الوقت. عادة

يوًما لعمالء االئتمان. يتم إ شاء الفاتورة وإعبات ا 

العوائد القاالة للت بي  والتي  االصافي  عد خصم

اعة. ال يتم تقديم أ  نقاط والء تتعل  االبنود املب

للعمالء ، وبالتالي ال توجد إيرادات مؤجلة يتم 

 .التعرص عل  ا للعناصر املباعة

إن تملعير هذه التغييرات علك انود تير اليرادات هو 

تغيير في م لوبات االسترداد ، والتي يتم تضمي  ا 

 .في الذمم الدائنة التجارية والدائنة األخرى 

ك  ل  ، هناك أصول جديدة للح  في االضافة إل

استعادة السلع املعادة ، والتي يتم تقديم ا كجزء 

 مس املفزون.

، تم القرار  18وفًقا للمعيار املحاس ي الدولي رقم 

اإيرادات العقود مع العمالء عند إجراء تقدير 

معقول للعائدات ،  شرط استيفاء جميع املعايير 

إ ا لم يكس مس األخرى لالعتراص االيرادات. 

املمكس إجراء تقدير معقول ، فقد تم تملجيل 

فترة العائد أو يمكس  انل اءإعبات اليرادات حتى 

إجراء تقدير معقول للعائدات ، ومع  ل  ، 

، سيتم  15اموجب املعيار الدولي للتقارير املالية 

 .االعتراص االيراد  عد تعديل العوائد املتوقعة

دة أ  لتي تسم  للعميل اإعاد ااالنسبة للعقو

ر لمعياااموجب ادات ليري  اتحق، يتم اند

يحتمل   لذالحد الى إ 15لمالية اير رلي للتقولدا

ادات ليرافي مبل  هر  جوس نعكا  اال يحدأن 

لذل  ، يتم تعديل مبل  اها. ص لمعتراكم  المترا

اليرادات املعترص ا  للعائدات املتوقعة ، والتي 

اناًء علك البيانات التاريفية. في مال يتم تقديرها 

هذه الإلروص ،  يتم االعتراص اح  استرجا  أصل 

 البضائع املعادة.
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يت لب  عند اعتماد املعيار الجديد 15ت بي  املعدل املعر رجعي الذ   سم  ا  املعيار الدولي للتقارير املالية  املجموعةاختارت 

 1علك جميع العقود كما في  15ي لت بي  املعيار الدولي للتقارير املالية دعتراص ااألعر التراكمالت بي  املعدل املعر رجعي أيًضا اال 

يناير  1في  املبقاهاملسجل في األرباح  15رقم  اليرير املتقللالتحول إلك املعيار الدولي األعر مس ال  . امللكيةفي حقوق  2018يناير 

مليون ريال سعود  والزيادة في أصول  7.3مليون ريال سعود  نتيجة الزيادة في م لوبات االسترداد  اقيمة  2.3مبل   2018

 .مليون ريال سعود  5اقيمة  االرجا ح  

تضيات املعايير الدولية واملصادر لتقييم قاالية ت بي  هذه اليرادات وفًقا ملق االيرادتقييم جميع مصادر  املجموعةلقد أكملت  

الرب  أو الخسدددددددددددددارة اسدددددددددددددتإتط التقييم ال  ائي إلك أن  سددددددددددددديكون هناك تملعير تير جوهر  علك قائمة .  15لعداد التقارير املالية رقم 

تط في مراجعة وتقييم كل من املجموعةوسدددددددددددوص تسدددددددددددتمر . 2018د سدددددددددددم ر  31كما في  للمجموعةاملوحدة  والدخل الشدددددددددددامل اآلخر 

 .وخدمة جديدة ، وسيتم تقييم أ  تملعير ل ذه املنتجات والخدمات و الكشا ع  ا

 تصنيف اإليرادات  6-2

 :في خ وط النتاج الرئيسية واملنا   الجغرافية التاليةمحدده تستمد املجموعة إيرادات ا مس نقل البضائع عند نق ة زمنية 

   م2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

بالط السيراميك  

واألدوات 

  الصحية

سخانات 

  املياه

 

  أنابيب الخزف

 

 إجمالي

 1,044,358  4,135  246,067  794,156 إيرادات الق ا 

 16,310  -  -  16,310 إيرادات الق اعات املشتركة

 1,028,048  4,135  246,067  777,846 إيرادات مس عمالء خارجيين

        جغرافية األساسية األسواق ال

 883,651  4,135  165,641  713,875 محلي 

 144,397  -  80,426  63,971 أجن ي 

 777,846  246,067  4,135  1,028,048 

        توقيت اإلعتراف باإليرادات 

 1,028,048  4,135  246,067  777,846 في نق ة زمنية محدده

 

   م2017ديسمبر  31نتهية في للسنة امل 

بالط السيراميك  

 واألدوات الصحية

سخانات  

 املياه 

  

 أنابيب الخزف 

  

 إجمالي 

 1,158,649  -  304,128  854,521 إيرادات الق ا 

 18,923  -  -  18,923 إيرادات الق اعات املشتركة

 1,139,726  -  304,128  835,598 إيرادات مس عمالء خارجيين

        األسواق الجغرافية األساسية 

 986,028  -  211,037  774,991 محلي 

 153,698  -  93,091  60,607 أجن ي 

 835,598  304,128  -  1,139,726 

        توقيت اإلعتراف باإليرادات 

 1,139,726  -  304,128  835,598 في نق ة زمنية محدده
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 رصيد العقود  6-3

 :أصول وإلتزامات العقود امل رمة مع العمالءيوضق الجدول التالي معلومات حول 

 ديسمبر 31كما في  
 م2017  م2018 

 211,830  243,237  مم مدينة تجارية مدرجة ضمس مدينون تجاريون و أخرى، صافي

 
    صافي التزامات العقود املدرجة ضمس الدائنون والذمم الدائنة االخرى،

 20,689  11,353 دفعات مقدمة مس عمالء 

 47,503  21,305 التزامات مستردة 

 68,192  32,658 مجمو  التزامات العقود

 واملصاريف االيرادات -7

  االخرى  التشغيليةااليرادات  7-1

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م2017  م2018 

 2.999  2,575  العقارات تملجير إيرادات 

 7.193  7,877 ايع خردة

 550  1,929 اخرى 

 12,381  10.742 

 

 تكلفة املبيعات  7-2

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م2017  م2018 

 432,737  395.267 املسل لك  خام الواد امل

 181.128  185,756 وما في حكم ا رواتب واجور 

 187.279  187.259 اسل الك

 72.585  82,354 تكاليا ال اقة

 32.952  34,607 صيانة وإصالح 

 40.102  14.876 مفصص مفزون تالا أو ا يء الحركة

 14.115  10,640 إيجار

 10.559  9,485 اخرى 

 920.244  971.457 
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  مصاريف البيع والتوزيع 7-3

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 
 م2017  م2018

 66.142  73,268 رواتب واجور وما في حكم ا 

 57.879  60.221 رسوم النقل والشحس 

 12.156  13,472 إيجارات

 11,614  11,131 اسل الك

 4,568  3,968 دعاية واعالن 

 4,079  3,792 اتصاالت ورسوم 

 3.858  3,244 صيانة واصالح 

 3.259  2,583 تملمين وسفر

 4.407  3.750 اخرى 

 175,429  167.962 

 مصاريف ادارية وعمومية  7-4

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 
 م2017  2018

 50.541  66.510 رواتب  وأجور وما في حكم ا 

 10,543  8.435 صيانة وإصالح 

 5,053  5.655 اسل الك 

 2,235  846 ا فاء أصول تير ملموسة

 2.188  1,567 مكافملة أعضاء مجلمل الدارة

 1.603  1.464 تملمين وسفر

 1.124  3.746 أتعاب م نية وقانونية

 404  1.523 أخرى 

 89.746  73.691 
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 ، بالصافي التمويلتكاليف  7-5

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م2017  م2018 تمويليةتكاليف 

 38.570  44,263 مصروفات الفوائد -تزامات املالية االتكلفة امل فملة لاال

 -  2.634 ( 13يم شركات تا عة مستحو  عل  ا  ايضاح خسارة اعادة تقي

 558  102 االصافي ,خسارة صرص عمالت اجنبية

 188  - صافي تغير القيمة العادلة للمشتقات املالية

 1.000  989 مصاريا انكية واخرى 

 40.316  47.988 مجمو  تكاليا التمويل 

    ايرادات تمويلية

ات في أوراق مالية االقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل توزيعات ارباح مس استامار 

 -  (451) اآلخر

 -  (451) مجمو  االيرادات التمويلية

 40.316  47.537 صافي تكاليا التمويل املعترص   ا في الرب  والخسارة 

  الزكاة -8

 أساس مخصص الزكاة 8-1

 ألنإلمة  املجموعةتفضع 
ً
والشركات  االشركةويتم تحميل مفصص الزكاة املتعل   .لدخللزكاة واال يئة العامة لللزكاة وفقا

 املوحدة. األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر التا عة ل ا في قائمة 

 :مخصص الزكاة كما يلي حركة 8-2

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 م2017  م2018 

 16.962  2.344 الرصيد في اداية السنة

 (14.718   (3.305) سنةخالل ال املدفو  

 100  9.658 املكون خالل السنة

 2.344  8.697 الرصيد في ن اية السنة

 موقف الربط النهائي  8-3

قرارات ا الزكوية وقامت  سداد دفعات الزكاة املستحقة عل  ا إاتقديم  شركة الخزص السعود  وشركة الخزص ل،ناايبقامت 

 م.2017 عامحتى وحصلت علك ش ادة الزكاة 

 .م2016ا الزكوية لجميع السنوات السااقة حتى عام قامت شركة الخزص لالستامار اتقديم اقرارات 

  



 شركة الخزف السعودية

 شركة مساهمة سعودية

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

  املبال  ارالص الرياالت السعودية ما لم يذكر خالص  ل ( 

-34- 

 

 ربحية السهم -9

  ساس ي للسهم الواحدالعائد األ  9-1

س م العادية علك املتوسة حملة األ ل هساك ي للس م الواحد مس خالل قسمة صافي  الخسارة(/ الرب  العائدالعائد األ  احتسابيتم 

 .س م العادية القائمة خالل السنةاملرجق لعدد األ 

 م2017  م2018 

 (97.054   (214.577) "ريال سعود  000"صافي الخسارة العائد علك حملة األس م العادية

 60.000  60,000 "س م 000 " املتوسة املرجق لعدد األس م العادية املصدرة

 (1,62   (3.58) (ريال خسارة الس م األساسية  واملففضة 

 عس  ري مليون س م  60مليون س م إلك  50لتعكمل زيادة في رأس مال الشركة مس  نة املقارنةللساحتساب ربحية الس م تم  

 لقرار الجمعية العامة الستثنائي الذ  ُعقد في ,األس م املمنوح  
ً
 م.2018ااريل  26إستنادا

 ربحية السهم املخفضة   9-2

املساهمين العاديين واملتوسة  كلإالرب  العائد /  ( الخسارةالرب  املففض للس م العاد  ااالعتمادعلك صافي  احتسابيتم 

املرجق لعدد األس م العادية القائمة  عد تعديل التملعير لجميع االس م العادية املففضة املحتملة.  لم يكس هناك اس م 

  و السنة السااقة.أمففضة قائمة في ا  وقت خالل السنة 
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 ، بالصافي، آالت ومعداتعقارات -10

 يمة الدفترية على القالحركة  10-1

 ســيارات أثاث ومفروشات آالت ومعدات مبانــي أراض ي  
تحسينات على عقارات 

 مستأجرة
أعمال رأسمالية تحت 

 املجمـوع التنفيذ
         التكلفة
 3,571,316 123,797 20,025 95,090 78,296 2,155,999 932,490 165,619 م2017يناير  01كما في 

 63.598 29.521 9 3.292 2.708 9.870 8.712 9.486 اضافات 
 - (79.285  3.621 - 2.643 67.791 5.230 - خالل العام املحول 
 (9.917  - - (2.210  - - - (7.707  ات استبعاد

 3.624.997 74.033 23.655 96.172 83.647 2.233.660 946.432 167.398 م2017د سم ر  31كما في 

 365.888 - - 3,462 1.774 236,273 23,823 100,556  عة إستحوا  الشركة التا

 64,139 48,955 708 389 1,131 12,265 691 - اضافات 
 - (42,110  2,642 5,312 553 21,528 12,075 - خالل العاماملحول 
 (844  - - (840  (4  - - - ات استبعاد

 4,054,180 80,878 27,005 104,495 87.101 2,503,726 983,021 267,954 م2018ديسمبر  31كما في 

         يخصم: االستهالك املتراكم
 1.710.408 - 16.073 75.852 49.727 1.102.917 465,839 - م2017يناير  01كما 

 203.946 - 730 9.624 7.286 149.408 36.898 - االسل الك
 (2.002  - - (2.002  - - - - ستبعاداال 

 1.912.352 - 16,803 83,474 57,013 1,252,325 502,737 - م2017د سم ر  31كما في 
 127,044 - - 2.286 1.542 113.803 9,413 - إستحوا  الشركة التا عة 

 204.046 - 1,473 10,332 7,073 147.955 37,213 - االسل الك
 - - - 1.098 - (1,098  - - املحول خالل العام 

 (648  - - (644  (4  - - - ستبعاداال 

 2.242.794 - 18,276 96.546 65.624 1.512.985 549,363 - م2018ديسمبر  31كما في 

         القيمة الدفترية
 1.712.645 74.033 6.852 12.698 26.634 981.335 443.695 167.398 م2017د سم ر  31كما في 

 1.811.386 80,878 8,729 7.949 21.477 990.741 433,658 267,954 م2018ديسمبر  31كما في 
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 :للقروضاملرهونة كضمان  واملعدات  ، واآلالتالعقارات 10-2

 31مليون ريال سعود    1,374مبل   املرهونة عداتاالالت واملو ، للعقاراتالقيمة الدفترية الغت م، 2018د سم ر  31كما في 

االالت واملعدات مرهونة كضمان مقاال قروض مس صندوق العقارات، و ن هذه أمليون ريال( حي   1.420م : 2017د سم ر 

 التنمية الصناعية السعود .

 
  أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 10-3

ريال ألا   454 :  م2017د سدددددددددددددم ر  31   العام الحاليخالل  علك املشددددددددددددداريع تحت التنفيذ قتراضاتكاليا لم يتم رسدددددددددددددملة أ  

 . (سعود 

 غير امللموسة   االصول  -11
 ال رمجيات  

   التكلفة

 23,620  م2017 د سم ر  31كما في 

 23,620  م2018ديسمبر  31كما في 

   املتراكم  طفاءاال يخصم: 

 19,610  م2017يناير  01 في كما

 2,235    فاءاال 

 21.845  م2017د سم ر  31كما في 

 846    فاءاال 

 22,691  م2018ديسمبر  31كما في 

   القيمة الدفترية

 1,775  م2017د سم ر 31 كما في

 929  م2018ديسمبر  31كما في 

 استثمارات في شركات زميلة -12

 

 ستثمارات في شركات زميلة 12-1

 ديسمبر 31كما في   
 م2017  م2018 إيضاح 

 16.035  - 2-12 شركة الخزص ل،ناايب
 9.032  8,941 3-12 شركة توزيع الغاز ال بيعي

  8,941  25.067 
 
 

 مكان فقة رأس مال يتكون مس أس م عادية  الشركاتلدى 
ً
وهي تحتفظ   ا  شكل مباشر . الد التملسيمل أو التسجيل هو ايضا

 ة هي نفمل  سبة حقوق التصويت املحتفظ   ا.عمل م الرئيإل ي، و سبة امللكي
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  االستثمارات في شركات زميلة فيالتغير 
  

شركة الخزص  
 ل،ناايب*

شركة توزيع  
 الغاز ال بيعي

 9,032  16,035 م 2018يناير  1قيمة االستثمار في 
 305  (3,276  الزميلة  الشركاترب   (/خسارة الحصة مس 

 (396   - توزيعات مستلمة
 -  (12,759  (2-12 إيضاح املحول إلك الشركة التا عة االقيمة العادلة 

 8,941  - م2018ديسمبر   31قيمة االستثمار في 
 

سعودية مس أس م شركة الخزص ل،ناايب  شركة مساهمة  %11,2املجموعة علك  تم استحو 2018 اتس مل 15في  12-2

مليون ريال سعود  مس شركة الخزص  66,4ري  تحويل قرض امبل  عس   و ل  ( االضافة لحقوق التصويتمقفلة

املجموعة في شركة الخزص ل،ناايب ملكية ارتفا  حصة حقوق  ،م. ما نتط عن 2018 اتس مل 15    تاري ل،ناايب في 

ة العادلة والقيمة وحصول السي رة علك شركة الخزص ل،ناايب. تم إعبات الفرق اين القيم %61,12إلك  %50مس 

يتمال الإشاط الرئيإل ي (. 13الدفترية للشركة الزميلة كتعديل للقيمة العادلة في املمتلكات واالآلت واملعدات  إيضاح 

للشركة الزميلة في تصإيع األناايب الففارية. ن اق منتجات ا تكمل منتجات املجموعة وتوفر وصول ا ل،سواق التي لم 

  .شركة الخزص ل،ناايب مسجلة في الرياض ااململكة العربية السعودية  سب  ل ا الوصول إل  ا.

 

مليون ريال سعودى وهك  25املدفو  البال   يفك رأسمال شركة توزيع الغاز ال بيع %15.87 سبة  املجموعةتمل   12-3

ا الرئيمل فك شراء يتمال  شا  و للمجموعة، ستراتيجيين تعت ر  واحدة مس املورديس ال  (مقفلة سعودية شركة مساهمة 

الشركة  إدارةكما أن املجموعة ل ا تمايل في مجلمل الغاز وتوزيع  علك املصا ع فك املدينة الصناعية الاانية االرياض. 

شركة  .عل  اللمجموعة  ريقة حقوق امللكية لوجود تملعير هام  استفداماملذكور ا االستامار  إعباتتم  وعلية ،املستامر   ا

 عي مسجلة في الرياض ااململكة العربية السعودية.توزيع الغاز ال بي

 اندماج االعمال  -13
تعمل شدددرك   م2018أتسددد مل  15في  الخزص ل،ناايب( ، قامت املجموعة االسدددي ره علك شدددركة 12كما هو موضدددق في ايضددداح  

الخزص علك شدددددددددركة  موعةسدددددددددي رة املجالخزص ل،ناايب في انتاج أناايب الففار ل،دوات الصدددددددددحية وشدددددددددبكات الصدددددددددرص الصددددددددد ي. 

 .ليةيمس زيادة تنو  قاعدة منتجات ا وتحسين الكفاءه التشغ يمك  اسوص  ل،ناايب

 

          ىددددددددددددددددشدددركة الخزص ل،ناايب مس تاري  نقل السدددي رة الك املجموعة. مس تاري  االسدددتحوا  حتنتائط  تتضدددمس القوائم املالية املوحدة

مليون 15.5الغت  وصددافي خسددارةمليون ريال سددعود    4,1الغت  اايراداتسدداهمت شددركة الخزص ل،ناايب  م2018د سددم ر  31

 . ريال سعود  لنتائط املجموعة

 

االقيم  العادلة مس االصددددددددول القاال  في شددددددددركة الخزص ل،ناايب  تير املسددددددددي رة امللكية حقوق  سددددددددبة احصددددددددة  عترفت املجموعةا

 للتحديد .
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  املتوقعة املوجودات املكتسبة القابله للتحديد وااللتزامات

 :االستحوا في تاري   املتوقعةيلخص الجدول التالي املبال  املعترص   ا للموجودات وامل لوبات 

القيمة العادلة عند  

 الستحوا 

 238,844 واآلالت واملعدات العقارات

 25 الستامارات 

 18,450 املفزون

 14,771 الذمم املدينة التجارية وأخرى 

 13 ي حكم النقد وماف

 (124,275  القروض والُسلا

 (1,242  مكافملة ن اية الخدمة للمو فين

 (21,381  الذمم الدائنة التجارية وأخرى 

 125,205 مجموع األصول الصافية القابلة للتحديد

  

 االستحواذ  مقابل

  

 66,400 مقاال االستحوا 

 علك الحقوق املكتسب  في صافي األصول املعترص   ا لشركة الخزص ل،ناايب
ً
 48,680 الحقوق تير املسي رة ،اناءا

 10.125 الش رة وخسائر ال بوط في تاري  االستحوا  

 125.205 

 

 قياس القيمه العادلة 

 :كانت أساليب التقييم املستفدمة لقياس القيمة العادلة ل،صول املادية املكتسبة كما يلي

 

 أسلوب التقييم  األصول املكتسبه 

ييم في االعتبار أسعار السوق اسلوب مقارنة السوق واسلوب التكلفة: يملخذ نمو ج التق  واآلالت واملعدات عقارات

لبنود مماعلة عندما تكون متاحة ، وتكلفة االستبدال املسل لكة املالئم   وتعكمل تكلفة 

 االستبدال املسل لكة تعديالت التدهور املاد  والتقادم الو يفي واالقتصاد 

ع املقدر في سياق أسلوب املقارنة السوقية: يتم تحديد القيمة العادلة اناًء علك سعر البي املفزون

األعمال االعتيادية ناقص التكاليا املقدرة لتنجاز والبيع ، وهام  رب  معقول  عتمد علك 

 الج د امل لوب لكمال وبيع املفزون.
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 غير املسيطرة  امللكية حقوق  -14
 31كمدددددددددا فدددددددددي اايدددددددددب ر املسدددددددددي رة لشدددددددددركة الخدددددددددزص ل،ندتيددددددددد امللكيدددددددددة حقدددددددددوق   الجددددددددددول التدددددددددالي معلومدددددددددات متعلقدددددددددة اتكلفدددددددددة ديوضددددددددد

 م:2018د سم ر 

  

 %38,88 غير املسيطرة حقوق امللكيةنسبة 

 240.904 األصول تير املتداولة

 18.064 األصول املتداولة

 (18.474  اللتزامات تير املتداولة

 (130.791  اللتزامات املتداولة

 109.703 صافي األصول 

 42.653 غير املسيطرة  امللكية حقوق صافي األصول العائدة ل

 4,135 املبيعات 

 (15.502  الخسارة 

 - الدخل الشامل اآلخر

 (15.502  إجمالي الدخل الشامل 

 (6.027  للحقوق تير املسي رة ةاملفصص الخسارة

 - الدخل الشامل اآلخر املفصص للحقوق تير املسي رة 

 9.195 النقدية مس األ ش ة التشغيلية التدفقات

 (6,763  األ ش ة الستامارية  املستفدمة فيالتدفقات النقدية 

 (2.353  األ ش ة التمويلية املستفدمة فيالتدفقات النقدية 

 79 صافي الزيادة في النقد ومافي حكمه 

 

في شددركة الخزص ل،ناايب لتصددب  شددركة الخزص ل،ناايب  علك الحصددة املسددي رة جموعةامل تم أسددتحو 2018 أتسدد مل 15في 

 لدددذلددد   13شدددددددددددددركدددة تدددا عدددة مندددذ  لددد  التددداري   إيضددددددددددددددداح 
ً
               إن املعلمومدددات املتعلقدددة  شدددددددددددددركدددة الخزص ل،نددداايدددب للفترة مسفددد(. وفقدددا

 م فقة. 2018د سم ر  31م إلك 2018 أتس مل 15

 خل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الد أدوات حقوق ملكية -15
 ملا  سم  ا  املعيار الدولي لعداد التقارير املالية رقم  

ً
ات عند الت بي  املبدئي (، قامت املجموعة اتصإيا االستامار 9وفقا

تم قياس ا االقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل اآلخر وي كادوات حقوق ملكية( 9للمعيار الدولي لعداد التقارير املالية رقم  

 31م  2018د سم ر  31ألا ريال سعود  للسنة املنل ية في  730. نتط عس التقييم العادل رب  تير محق  قدره االقيمة العادلة

 ألا ريال سعود ( التي تدخل ضمس الدخل الشامل اآلخر. 97م : 2017د سم ر 
 

 القيمة العادلة  15-1

 ديسمبر 31كما في  
 م2017  م2018 

 6.600  6,967 شركة عقارات الخليط
 4.294  4,657 شركة يإبع الو نية للبتروكيماويات   يإساب(

 -  25 أخرى 

 11,649  10.894 

  .م2018أ  مس هذه االستامارات خالل عام  استبعادلم يتم 
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 إثبات توزيعات أرباح   15-2

م   عام 2018د سم ر  31ألا ريال سعود  خالل العام املنتهي في  451تم استالم توزيعات أرباح مس هذه االستامارات امبل  
 ( . صفر م:2017

 ،بالصافياملخزون  -16
 ديسمبر 31 في كما 
 م2017  م2018 

 431.953  461.820 اضاعة تامة الصنع
 48.126  60,574 إنتاج تحت التشغيل

 183.924  159,128 مواد خام ومسل لكات 

 26.653  19,634 اضاعة مشتراة  غرض البيع
 68.537  72,057 ق ع تيار

 773.213  759.193 
: مفصص املفزون التالا وب يء الحركة  إيضاح 

ً
 (52.126   (67.002) (  1-16ناقصا

 706.211  707.067 
 

 الحركة  يءبط التالف مخصص املخزونحركة  16-1

 ديسمبر 31 في كما 

 م2017  م2018 

 12.025  52,126 الرصيد في اداية السنة

 40.101  14.876 ، صافيخالل السنة املكون 

 52.126  67.002 رصيد املفصص في ن اية السنة

 ، صافيتجاريون و أخرى  ون مدين -17
 د سم ر 31كما في  
 م2017  م2018 

 211,830  243,237 مدينون تجاريون 
 (4.101   (22,701) (2-3-27 إيضاح  خسائر ائتمانية متوقعةمفصص 

 207,729  220,536 صافي  ،مدينون تجاريون 

 18.014  - م لوب مس ا راص  ات عالقة 
 50.476  - قرض الك شركة زميلة

 96.185  58,576 (1-17  مم مدينة اخرى  إيضاح
 279.112  372.404 
 ذمم مدينة اخرى   17-1

 د سم ر 31كما في  

 م2017  م2018 

 
ً
 24.969  31,933 مصاريا مدفوعة مقدما

 8.853  2,489 تملمينات مستردة
 1.256  1,972 سلا وع د املو فين

 61.107  22,116 دفعات مقدمة إلك مورديس
 -  66 أخرى 

 58,576  96.185 

خرى رصدة املدينة األ التجاريين واأل املدينين في قيمة  نففاضمفا ر االئتمان ومفا رالسوق وخسائر اال اإن املعلومات املتعلقة 

 .3-27 إيضاحمتضمنة في 
 



 شركة الخزف السعودية

 شركة مساهمة سعودية
  

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 (ت السعودية ما لم يذكر خالص  ل ارالص الرياال   املبال  

-41- 

 

  وما في حكمه النقد  -18
 ديسمبر  31كما في  

 م2017  م2018 

 78.048  46,718 النقد لدى البنوك 

 1.248  1,290 النقدية في الصندوق 

 48,008  79.296 
 

 ياتحتياطرأس املال واال  -19

 رأس املال  19-1

 ديسمبر  31كما في  
 م2017  م2018 

 50.000  60,000 د ريال سعو  10القيمة االسمية -أس م عادية مصرح   ا 

 50.000  60,000 عدد األس م العادية املدفوعة االكامل

 500.000  600,000 قيمة االس م العادية املصدرة 

    
 

 يات  حتياططبيعة والغرض من اال  19-2

 ي النظامي حتياطاال  19-2-1

 تحويل س الشركةونإلام الشركات في اململكة العربية السعودية، يتوجب علك  الشركةاموجب عقد تملسيمل 
ً
٪ مس صافي 10نويا

 .ي النإلامي تير قاال للتوزيع علك املساهمينحتيا . إن اال الشركة٪ مس رأس مال 30ي النإلامي حتى يبل  حتيا الرب  إلك اال 

 

 ي القيمة العادلةاحتياط 19-2-2

درج مباشرة في حقوق امللكية وفي في القيمة، وامل نففاضي القيمة العادلة مس صافي التغير املتراكم اما في  ل  اال احتيا يتكون 

  .عتراصاال  إلغاءاالقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل االخر حتى يتم  ألدوات حقوق امللكيةالقيمة العادلة 
 

   التوزيعات للسهم الواحد 19-3

 م2017   م2018 

 50.000  - إجمالي توزيعات األرباح  ارالص الرياالت السعودية(

 1  - لواحد  االريال السعود (حصة الس م ا

علك للجمعية العامة تير العادية م 2018ااريل  26 هد املواف  1439شعبان  10 جتماعة املنعقد اتاري افي  دارةمجلمل ال واف  

مليون ريال سعود  مس  100مس خالل رسملة  و ل  كزيادة في رأس املال العاد   أس مكل خمسة مقاال واحد س م إصدار 

مليون س م  60 إجمالي عدد األس م املصدرة واملكتتب   ا إلك  زادم . 2017د سم ر  31للسنة املنل ية في مبقاه  االرباححساب 

 م.2018مايو  23هد املواف  1439رمضان  8تم االنل اء مس الصدار في  عاد .
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   ياتحتياطالدخل الشامل االخر املتراكم في اال  19-4

 
ي احتياط

مة القي
  العادلة

االرباح 
  املبقاة

 إجمالي
الدخل 
الشامل 

 االخر
 6,893  928  5,965 م2018يناير   1

 1.307  1.307  - إعادة تقييم التزام مكافملة ن اية خدمة املو فين

 730  -  730 صافي التغير في القيمة العادلة -االقيمة العادلة مس خالل الدخل الشامل أدوات حقوق ملكية

 8.930  2.235  6,695 م  2018ديسمبر  31

 القروض  -20
 ديسمبر 31كما في  
 م2017  م2018 

 507.911  653,782 (1-20قروض مس انوك محلية  إيضاح 

 183.249  265,654 (2-20صندوق التنمية الصناعية السعود   إيضاح 

 691.160  919,436 إجمالي القروض 

 : 
ً
    الجزء املتداول ناقصا

 420.411  416.646 قروض مس انوك محلية 

 45.383  149.824 صندوق التنمية الصناعية السعود  

 465.794  566.470 إجمالي الجزء املتداول 

 225.366  352.966 إجمالي الجزء غير املتداول 

التفاوض مع البنوك. ويتم  إعادةلك إالتع دات  هذه القروض علك تع دات انكية، قد يؤد  االخالل في هذه عض مس تحتو  

، في حال حدو  خرق او اخالل محتمل في هذه التع دات يتم اتفا  دارةساس ش ر  مس قبل ال أمراقبة هذه التع دات علك 

جدولة  عادةهذا وقد تم خالل الفترة الالحقة التوصل الك اتفاقيات ل لضمان الوفاء   ذه التع دات.  دارةاالجراءات مس قبل ال 

 .مديونيات البنوك علك أقساط  ويلة األجل

 (. 3-27رقم   يضاحعرض البيانات الخاصة امعدالت الفائدة والعمالت االجنبية ومفا ر السيولة في ال تم 

 القروض من البنوك املحلية 20-1
 654جل اقيمة  ويلة األ سالمية إعلك تس يالت انكية مس البنوك املحلية علك شكل قروض مس مرااحات  املجموعةحصلت 

يتم ضمان  ا في مشاريع توسعة املصا ع. استفدام و ل  لغرضمليون ريال( 508: 2017د سم ر 31مليون ريال سعود    

يتم تحديد رسوم القروض علك اساس اتفاقية املرااحة ويتم سداد مر لصالق البنوك. التس يالت البنكية مس خالل سندات أل 

 .م2024د سم ر  31تإتهي في  نوية تير متساويةقساط نصا سأالقروض علك 

 السعودي  ةالصناعي قرض صندوق التنمية 20-2

السعود  لتمويل توسعات ا ملصا ع االط السيرامي  والبورسلين  ةالصناعي علك قروض مس صندوق التنمية املجموعةحصلت 

صول واملصا ع للصندوق. حمر، حي  تم رهس جميع األ لصحية ومصنع سخانات املياه الك ربائية ومصنع ال وب األ ا دواتواأل 

تتضمس  كما .مليون ريال سعود (1,420: م2017د سم ر 31مليون ريال سعود    1,374صول تبل  القيمة الدفترية ل ذه األ 

 شروط متعلقة االإسب املالية .التفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعود  علك 

 15م، وتإتهي في 2012مارس  8، املواف  ه1433ربيع الاا ي  15دفعات القروض علك دفعات نصا سنوية تبدأ في تستح  

 م. 2024ااريل  24هد ، املواف  1445شوال 

م 2017د سم ر  31يال سعود    مليون ر  30م مبل  2018د سم ر  31التس يالت تير املستفدمة مس الصندوق في  إجماليال  

   .م. 2019مارس  6هد املواف  1440جماد آخر  29هذه التس يالتلسحب تاري   أخر  كانوقد مليون ريال سعود (.  29: 
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 قروض قصيرة االجل 20-3

نة مس قبل البنوك التجارية املحلية والتي تستح  خالل سللمجموعة تمال القروض قصيرة األجل مرااحات اسالمية ممنوحة 

سعار السوق. تعت ر هذه أساس أوتعت ر هذه القروض متجددة ا بيعل ا ويتم تحديد رسوم هذه القروض علك . أقلو أواحدة 

قروض قصيرة  استالمتم  ،م2018د سم ر  31القروض مضمونة اموجب سندات ألمر لصالق البنوك. خالل السنة املنل ية 

مليون ريال   224,5مليون ريال سعود (  وتم سداد مبل   224,5م : 2017 د سم ر  31مليون ريال سعود    113امبل   االجل

 (.   مليون ريال سعود   203:م 2017د سم ر  31سعود   

 

 موظفينالخدمة للت نهاية آفامكلتزام ا -21

 ا عند ت ن اية الخدمة للمو فين. والتي تمن  املو رالعمل والعمال السعود  الخاص امكافنإلام ااتبا   املجموعةتقوم  21-1

ولك وراتب ش ر واحد عس كل سنة مس عس كل سنة مس السنوات الخممل األ ش ر نصا راتب مدة الخدمة مكافملة نل اء ا

 .و اساس آخر راتب حصل علي  املأمكافملة ن اية الخدمة علك  احتسابالسنوات التالية. يتم 

 

   ت نهاية الخدمةآفاعلى مخصص مك الحركة 21-2
ديسمبر  31 

 م2018
 ديسمبر  31 

 م2017
 77.225  69,385 يناير 1الرصيد في 

    املدرجة في قائمة االرباح او الخسائراملوحدة 
 9.434  9,918 تكلفة الخدمة الحالية

 2.575  2,472 تكلفة الفائدة 

 12,390  12.009 
    املدرجة في قائمة الدخل الشامل االخر املوحدة

 (2.712   (1.307)  ارباح( اكتوارية

    أخرى 

 -  1,242 السي رة علك الشركة التا عة أعر  اضافة

 (17.137   (10.358) ةاملدفوعاملنافع 

 69.385  71,352 ديسمبر  31الرصيد في 
 

 االكتوارية    االفتراضات 21-3

ديسمبر  31 
ديسمبر  31  م2018

 م2017
 %3.85  %4,4 معدل الخصم

 %3  %3 معدل الزيادة املستقبلية في الرواتب

 %11  %15,5 معدل دوران املو فين
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 الحساسية تحليل 21-4

التي تحمل افتراضات التغييرات املحتملة املعقولة في تاري  التقرير إلك واحدة مس االفتراضات الكتوارية  ات الصلة، و قد تؤعر 

 :ن اية الخدمة للمو ا ااملبل  املبين أدناه ترمكاف اتالتزامعااتة أخرى ،علك 
 م2017ديسمبر  31  م2018ديسمبر  31 

 69.385  71,352 أساس االلتزام

 نقص  زيادة  نقص  زيادة 

 1%  1%  1 %  1 % 

 74.189  65.146  73,601  66,772 معدل الخصم

 64.762  74.536  66,384  73,963 معدل الزيادة املستقبلية في الرواتب

 

 دائنون تجاريون وأخرى  -22
 ديسمبر  31كما في  
 م2017  م2018 

 163.742  194.100 دائنون تجاريون 
 52.317  59,723 مصاريا مستحقة

 47,503  21,305 التزامات مسترده 
 20.689  11.353 دفعات مقدمة مس عمالء

 2.331  3,097 مستح  إلك أ راص  ات عالقة
 4.730  5,874 أخرى 

 295.452  291,312 
 

 .   3-27 إيضاحملفا ر العملة والسيولة في  املجموعةتم االفصاح عس املعلومات حول تعرض 
 

 القطاعات التشغيلية   -23

 املجموعةتتبع  .في تصإيع وتجارة أنوا  مفتلفة مس منتجات السيرامي  والبورسلين وسخانات املياه املجموعةيتمال  شاط 

  .التي تم التقرير ع  ا في الق اعاتقسام ا و أاستراتيجيتين في 

 يصا امللخص التالي عمليات كل جزء مس التقارير:

 العمليات  قطاع التقرير

 الصحية دواتوتوزيع االط السيرامي  والبورسالن واأل  إنتاج  الصحية دواتاالط السيرامي  واأل 

 وتوزيع سخانات املياه الك ربائية إنتاج  سخانات املياه

 إنتاج وتوزيع األناايب ل،دوات الصحية وشبكات الصرص الص ي  االناايب الففارية

 

  .امراجعة التقارير الدارية الداخلية لكل ق ا   شكل ش ر   للمجموعةيقوم املدير التنفيذ  

مناجم فر  ، واملكتب الرئيإل ي و ، والتعبئةوالبالستي  ،، وتملجير املمتلكاتتشمل العمليات األخرى تصإيع ال وب األحمر وتوزيع 

  .م2017و م  2018في عامي  لك الحد الذ  يلزم عرض تقارير ق اعية عن إتصل كمية العمليات االخرى هذه . ال الصحراء
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 معلومات عن التقارير القطاعية 1 – 23

ألن  .وعرض املعلومات املتعلقة اكل تقرير ق اعي موضحة أدناهألداء  خسارة( الق ا  قبل الزكاة لقياس ا /رب  استفداميتم 

األخرى التي تعمل في نفمل  الشركاتتعتقد أن هذه املعلومات هي األكثر أهمية في تقييم نتائط الق اعات املعنية االإسبة  دارةال 

  .الصناعات
 م2018ديسمبر  31 
بالط السيراميك  

 املجموع  هسخانات امليا  الصحية دواتواأل 

 1,023,913  246,067  777,846 املجموعةيرادات مس عمالء خارج إ
 16,310  -  16,310 يرادات اين الق اعات إ
 1,040,223  246,067  794,156 يراد الق ا إ

 (189.884)  (15,147)  (174.737) خسارة الق ا  قبل الزكاة
 (200,158)  (24,074)  (176,084) ات فاءاالهالكات واال 

 2.606.882  325.759  2.281.123 صول الق ا  أ
 1.275.023  101,713  1.173.310 التزامات الق ا 

 

 م2017ديسمبر  31 
االط السيرامي   

 املجمو   سخانات املياه  الصحية دواتواأل 

 1.139.726  304.128  835.598 إيرادات مس عمالء خارج املجموعة 

 18.923  -  18.923 ات اين الق اعات إيراد

 1.158.649  304.128  854.521 إيراد الق ا 

 (97.675   26.040  (123.715  رب  الق ا  قبل الزكاة خسارة( /  

 (206.181   (23.265   (182.916  االهالكات واال فاءات

 2,909,148  301.820  2,607,328 اصول الق ا  

 1,278,699  98.151  1,180,548 التزامات الق ا 

عند تقديم  .اتاالشركتير املتداولة مس خالل الد التملسيمل الخاص  واالصول  املجموعةيتم تحليل املعلومات الجغرافية ليرادات 

  .عتمد أصول الق ا  علك املوقع الجغرافي ل،صول املعلومات الجغرافية، تعتمد إيرادات الق ا  علك املوقع الجغرافي للعمالء ، وت

 االيرادات  2 - 23

 ديسمبر 31للسنة املنهية في   

 م2017  م2018  

 986.028  890,841  اململكة العربية السعودية

 83.814  64,299  دول مجلمل التعاون الخليجي

 69.884  72,908  الدول االخرى 

  1,028,048  1.139.726 
 

 كما في مس ال  %43خمسة عمالء ما  سبت  معامالت يمال 
ً
 .( %36م: 2017د سم ر  31م   2018د سم ر  31يرادات تقريبا
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 عقارات، آالت ومعدات  3 – 23

 ديسمبر  31كما في  
 م2017  م2018 

 1.702.280  1.800.417 اململكة العربية السعودية

 10.365  10,969 دول مجلمل التعاون الخليجي

 1.811.386  1.712.645 
 

 ات املحتملةاللتزاماالتعاقدات و  -24
م 2018د سم ر  31تس يالت انكية في شكل خ ااات ضمان وإعتمادات مستندية مس قبل انوك محلية كما في  املجموعةلدى 

عتمادات تفص إرتبا ات رأسمالية امليون ريال سعود ( م  ا 59ل  م: مب2017د سم ر  31مليون ريال سعود    154امبل  

مليون 23: مبل  م2017د سم ر 31مليون ريال سعود   12,7عس عقود توريد آالت ومعدات مشاريع توسعة املصا ع امبل  

 ريال سعود (.

 

مما -تا عةشركة -ل،ناايب كة الخزص قرض صندوق التنمية الصناعية السعود  املمنوح إلك شر املجموعة جزء مس تضمس 

 36م: مبل  2017د سم ر  31 مليون ريال سعود   43,6م امبل  2018د سم ر  31 عادل الحصة في رأس مال الشركة كما في 

شركة -شركة الخزص ل،ناايب مس قرض البن  السعود  لتستامار املمنوح إلك جزء مليون ريال سعود (. كما تضمس الشركة 

 مليون ريال سعود (. 33م: مبل  2017د سم ر  31 مليون ريال سعود   31.6امبل  -تا عة
 

 ات التشغيلية اإليجار  -25
  :كما يلي لغاءاملستقبلية اموجب عقود إيجار تير قاالة لت اليجار ن الحد األد ى مس مدفوعات إ

ديسمبر  31 
ديسمبر  31  م2018

 م2017
 3.185  3,584 أقل مس سنة 

 12.273  12,757 ممل سنواتمس سإتين الك خ

 17.852  14,239 اكثر مس خممل سنوات

 30.580  33.310 
 

 طراف ذات العالقة أالتعامالت مع  -26

 الشركات الزميلة والشركات التابعة   26-1

   .(12 ،1 ات يضاحفي الشركات الزميلة والشركات التا عة في ال  االستامار لك إشارة تم ال 
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 الرئيسية   دارةعامالت أو التعويضات مع موظفي اإل امل 26-2

يتلقى أعضاء مجلمل  .املجموعة إال اموافقة الجمعية العامة إدارةأ  مكافرت مقاال دورهم في  دارةال يتلقى أعضاء مجلمل ال 

 .بات م ومسؤوليات م املباشرةيتلقى املديرون التنفيذيون مكافملة عااتة نتيجة لواج .دارةادل حضور لقاءات مجلمل ال  دارةال 

 .، مكافرت وفًقا لعقود العمل املوقعة مع ماملالي الرئيإل ي يتلقى معإلم كبار التنفيذيين، امس ف  م الرئيمل التنفيذ  واملدير 

  :واملو فين الداريين الرئيسيين دارةيوضق الجدول التالي تفاصيل املكافرت والتعويضات املدفوعة ألعضاء ال 

 
 م2017ديسمبر  31  م2018ر ديسمب 31 

عضاء األ  
غير 

  التنفيذيين
املديرون 
  املجموع  التنفيذيون 

عضاء األ 
تير 

  التنفيذيين
املديرون 
 املجمو   التنفيذيون 

 3.341  3.341  -  4,094  4.094  - رواتب ومزايا
 1.819  1.031  788  1,319  1,319  - ادالت

 1.982  582  1.400  1,320  -  1,320 ملت السنوية والدوريةفاملكا
 -  -  -  61  61  - خ ة حوافز 

 2.740  2.740  -  1,769  1,769  - مزايا أخرى 
 1,320  7,243  8,563  2.188  7.694  9.882 

 

 طراف ذات العالقة   التعامالت االخرى مع أ 26-3

 قيمة التعامالت كما في  
 د سم ر 31الرصيد كما في   د سم ر 31

 م2017  م2018  م2017  م2018 

        الشركات الزميلة 
 2.331  3,097  32.085  35,507 مشتريات اضائع وخدمات 
 -  -  396  397 توزيعات األرباح املستلمة 

        أخرى 

 50.476  -  -  - قرض إلك الشركات الزميلة 

 18.014  -  7.098  8.861 صافي ، مصاريا مدفوعة 
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 املخاطر  إدارةالقيمة العادلة و  –املالية  دواتاأل  -27

 التصنيف املحاسبي والقيمة العادلة    27-1

ات املالية تير املقاسة لتزامالااالإسبة ل،صول و  .ات املالية للمجموعة، اما في  ل  مستويات ا في التسلسل ال رمي للقيمة العادلةاللتزامايوضق الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة ل،صول و 

ويشمل  ل  النقد وما في حكم  والذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى والقروض قصيرة  اق قصير األجل ، يفترض أن القيمة الدفترية ل ا تقارب قيمل ا العادلة، استحقاالقيمة العادلة، والتي ل ا 

 خريس.األجل والدائنين التجاريين والدائنين اآل 
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 

-القيمة العادلة 
 التحوط أدوات

أدوات حقوق 
بالقيمة  امللكية 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر

 املجموع 3املستوى  2املستوى  1املستوى    املجموع التكلفة املطفاة

          م 2018ديسمبر  31

          اصول مالية 

الدخل  خاللاالقيمة العادلة مس أدوات حقوق امللكية 
 (15 رقم إيضاحالشامل اآلخر  

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

 - - - -  279,112 279,112 - - (17 رقم إيضاحمدينون تجاريون وأخرى  

 - - - -  48,008 48,008 - - (18 رقم إيضاحالنقد وما في حكم   

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

          التزامات  مالية 

 - - - -  113,080 113,080 - - (20 رقم إيضاحالقروض قصيرة االجل  

 - - - -  919,436 919,436 - - (20 رقم إيضاحالقروض  ويلة االجل  

اريا املستحقة دائنون تجاريون وأخرى مس تير املص
 (22  إيضاح رقم

- - 235.730 235.730  - - - - 

 - - 1.268.246 1.268.246  - - - - 
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 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 

-القيمة العادلة 
 أدوات التحوط

دوات حقوق أ
بالقيمة ملكية 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر

 املجموع 3املستوى  2املستوى  1ملستوى  ا  املجموع التكلفة املطفاة

          م 2017ديسمبر  31

          اصول مالية 

الدخل  خاللاالقيمة العادلة مس أدوات حقوق ملكية 
 (15رقمالشامل اآلخر  إيضاح 

- 10.894 - 10.894  4.294 - 6.600 10.894 

 - - - -  372,404 372,404 - - (17رقممدينون تجاريون وأخرى  إيضاح 

 - - - -  79.296 79.296 - - (18رقمالنقد وما في حكم   إيضاح 

 - 10.894 451,700 462,594  4.294 - 6.600 10.894 

          التزامات  مالية 

 - - - -  224.498 224.498 - - (20رقمالقروض قصيرة االجل  إيضاح 

 - - - -  691.160 691.160 - - (20رقملة االجل  إيضاح القروض  وي

دائنون تجاريون وأخرى مس تير املصاريا املستحقة 
 (22رقم إيضاح 

- - 238,995 238,995  - - - - 

 - - 1,154,653 1,154,653  - - - - 

 



 وديةشركة الخزف السع

 شركة مساهمة سعودية
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 قياس القيمة العادلة   27-2

املالية املقاسة  دواتل،   (3( واملستوى  2املستفدمة في قياس القيمة العادلة للمستوى   يبين الجدول التالي أساليب التقييم
 .لك املدخالت ال امة التي ال يمكس مالحإلل ا، االضافة إةاملركز املالي املوحد قائمةاالقيمة العادلة في 

 املالية املقاسة بالقيمة العادلة  دواتاأل 

  اسلوب التقييم  النوع
خالت الهامة التي ال يمكن املد

  رصدها أو مالحظتها في السوق 

العالقة بين املدخالت الهامة 
التي ال يمكن مالحظتها وقياس 

 القيمة العادلة

 اسددددددددتفدامالقيمة العادلة ا احتسددددددددابيتم   أوراق مالية

 ريقددددددة صدددددددددددددددددددافي األصدددددددددددددول املعدددددددلددددددة والتي 

 دواتتتضدددددمس اسدددددتإباط القيمة العادلة أل 

سددددددددددددد م املسدددددددددددددتامر ف  دددددددا حقوق امللكيدددددددة ل، 

ادددددددالرجو  إلك القيمدددددددة العدددددددادلدددددددة ل،صدددددددددددددول  

 ات  املعترص   ا وتير املعترص   ا(.اللتزاماو 

ال  ال ددددددام  التدددددداري ي للرب  مس  - 

مبيعات اسددددددددددتامارات عقارية مس 

قبل الشدددددددددددددركات املسدددددددددددددتامر ف  ا، 

             ،%5: 2018ر ددددددددددددددددددددددددددددد سددددددددددددددمددب 31 

 (%30: 2017د سم ر  31

ري ي للدددددددددددددرب  الددددددددددددد  ال دددددددددددددام  التدددددددددددددا -

ات االسددددددددددددددددددددتامار مددددددددددددددددددددس مبيعددددددددددددددددددددات 

العقاريددددددددددددددة قيددددددددددددددد اال شدددددددددددددداء مددددددددددددددس 

قبددددددددددل الشددددددددددركات املسددددددددددتامر ف  ددددددددددا 

 %7,5 2018 د سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم ر  31 

:  2017د سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم ر  31،

9.5%.) 

تستند مدخالت القياس تير القاالة  

للرصد في السوق إلك معدل ال ام  

عددددددلددددددك املددددددعدددددددامددددددالت الددددددتددددددداريددددددفدددددديدددددددة فددددددي 

ات سددتامار اال ات العقارية و االسددتامار 

العقددددداريدددددة قيدددددد اال شدددددددددددددددددداء مس قبدددددل 

املدجدمدوعدددددددة املسددددددددددددددتدادمدر فد د دددددددا. وندإلدرا 

لعدم توفر معلومات مال التوقعات 

ودراسدددددددددددددددددات السدددددددددددددوق ومددددا إلك  لدددد . 

في  االسدددددددددددددتامار ونإلرا ل بيعة وحجم 

املجموعددددة املسدددددددددددددتامرة ف  دددددا والبدددددال  

رأس مددددددددددال  إجددددددددددمددددددددددالددددددددددي٪ مددددددددددس 1.4
املجموعددددة املسدددددددددددددتامر ف  ددددا، فدددداندددد  ال 

لتوقعات  شكل اكثر يمكس تشكيل ا

دقة. ومع  ل ، يتم الفصددددددددددددداح عس 

تحليل الحسددددددددددداسدددددددددددية لالسدددددددددددتامارات د

الددددددددددددددددددعددددددددددددددددددقدددددددددددددددددداريددددددددددددددددددة اددددددددددددددددددإسدددددددددددددددددددددددددددددددبددددددددددددددددددة 

٪ 15: م2017 %1انددددددددددددددددددددددددددحددددددددددددددددددددددددددراص

ات العقارية قيد ال شدداء االسددتامار و 

 .(٪5 :2017  %1 اإسبة انحراص

القيمددددة العددددادلددددة علك أن ددددا  احتسددددددددددددددددابيتم   تبادل أسعار الفائدة

ندقدددددددديدددددددة الدقديدمدددددددة الدحدددددددالديدددددددة لدلدتددددددددفدقدددددددات الد

املسدددددددددددددتقبليدددددة املقددددددرة. تسدددددددددددددتندددددد تقدددددديرات د

التدددفقددات النقددديددة املسدددددددددددددتقبليددة اددملسدددددددددددددعددار 

فائدة عائمة الك معدالت املبادلة املتداولة 

وأسددعار العقود اآلجلة ومعدالت االقتراض د

اين البنوك. يتم خصم التدفقات النقدية 

منحنى العائد املبني مس  استفداماملقدرة ا

سعر الفائدة مصادر مماعلة والذ   عكمل 

املعتدداد اين البنوك املسدددددددددددددتفدددمددة مس قبددل 

املشددددددددددددداركين في السدددددددددددددوق ل ذا الغرض عند 

تسدددددددددددددعير عقود تبددادل أسدددددددددددددعددار الفددائدددة. إن 

مددددة العددددادلددددة يفضدددددددددددددع لتعددددديددددل دتقدددددير القي

الدددددددذ   عكمل مفدددددددا ر  ئتمدددددددانمفدددددددا ر اال 

خر. يتم وال رص األ  للمجموعددددددةاالئتمددددددان 

ن ئتماك أسدداس فروق اال  ل  عل احتسدداب

املسدددددددتمدة مس مبادلة التفلا عس سدددددددداد 

 االئتمان أو أسعار السندات الحالية.

 ال ين ب   ال ين ب      

التدددددفقددددات النقددددديددددة املفصدددددددددددددومددددة: يددددملخددددذ   خرى التزامات مالية أ

القيمة الحالية  عتبار نمو ج التقييم في اال 

 اسدددددددددددددتفددددداممتوقعددددة الدددددفع، مففضددددددددددددددددة ادددد

 معدل الخصم املعدل للمفا ر.

 ال ين ب    ب ال ين     

 خرى تتضمس قرض صندوق التنمية الصناعية السعود  وقروض انكية تير مضمونة. ات املالية األ اللتزاما
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 التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  27-2-1

             و   م2018د سدددددددددددددم ر  31لم تكس هندداك تحويالت اين مسدددددددددددددتويددات التسدددددددددددددلسددددددددددددددل ال رمي للقيمددة العددادلددة خالل السدددددددددددددنددة املنل يددة في 

 .م2017د سم ر  31

 املستوى الثالث للقيمة العادلة  27-2-2

 تسوية املستوى الثالث للقيمة العادلة

( للقيم العادلة لقياس القيمة العادلة 3ية إلك األرصدة الختامية للمستوى  فتتاحيوضق الجدول التالي التسوية مس األرصدة اال 

 املتكررة:

 م2017  م2018    
 6,856  6,600   يناير 1رصيد 

 -  25   شركة الخزص ل،ناايبالستحوا  علك  أعر تضاص 

      مكاسب ضمن الدخل الشامل االخر 

 (256   367   صافي التغير في القيمة العادلة  تير املحققة(.

   6,992  6,600 

 تحليل الحساسية
خر، فإن التغيرات املمكنة املعقولة في تاري  لدخل الشامل األ ول  املالية االقيمة العادلة مس خالل ااالإسبة للقيمة العادلة ل،ص

حتفاظ امدخالت القياس األخرى عااتة، سيكون ل ا مة التي ال يمكس مالحإلل ا، مع ال التقرير أل  مس مدخالت القياس ال ا

 التملعيرات التالية:

 الدخل الشامل االخر قبل الزكاة 

 النقص  الزيادة 

    م2018ديسمبر  31في 

 (20)  30 %(1± ستامارات العقارية  حركة اإسبة التغير في القيمة املتوقعة لال 

 (20)  20 (%1±التغير في توقعات القيمة العادلة لالستامارات العقارية تحت اال شاء  حركة اإسبة

    م2017د سم ر  31في 

 (239   237 (%15± عة لالستامارات العقارية  حركة اإسبة التغير في القيمة املتوق

 (208   206 (%5±التغير في توقعات القيمة العادلة لالستامارات العقارية تحت اال شاء  حركة اإسبة

 

  املالية  دواتمخاطر األ  إدارة 27-3

  :املالية دواتتتعرض املجموعة للمفا ر التالية الناتجة عس األ 

 (2-3-27 إيضاح ئتمان مفا ر اال  -

 (3دد3دد27 إيضاح مفا ر السيولة  -

(4دد3دد27 إيضاح مفا ر السوق  -
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 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

  املبال  ارالص الرياالت السعودية ما لم يذكر خالص  ل (

-52- 

 

 املخاطر  دارةطار العام إل اإل  27-3-1

 دارةقام مجلمل ال  املفا ر للمجموعة. إدارةاملجموعة املسؤولية الكاملة عس إ شاء والشراص علك مف وم  إدارةيتحمل مجلمل 

وتقدم اللجنة تقارير منتإلمة إلك   املفا ر للمجموعة. إدارةالتنفيذية املسؤولة عس ت وير ومراقبة سياسات  اتملسيمل اللجنة

 .عس أ ش ل ا دارةمجلمل ال 

املفا ر للمجموعة لتحديد وتحليل املفا ر التي تواج  املجموعة،  ووضع حدود وضوااة مفا ر  إدارةيتم وضع سياسات 

املفا ر اانتإلام لتعكمل التغيرات في  روص السوق  إدارةتتم مراجعة سياسات ونإلم  االحدود. لتزامالامناسبة ومراقبة املفا ر و 

، إلك الحفاظ علك ايئة رقااية منضب ة وبناءة دارةت دص املجموعة،  مس خالل معايير وإجراءات التدريب وال  وأ ش ة املجموعة.

  .يف م ف  ا جميع املو فين أدوارهم والتزامات م
 

املفا ر ااملجموعة،   إدارةامراقبة االمتاال لسياسات وإجراءات  دارةص لجنة املراجعة في املجموعة علك كيفية قيام ال تشر 

يتم مساعدة لجنة املراجعة للمجموعة في   املفا ر فيما يتعل  ااملفا ر التي تواج  ا املجموعة. إدارةومراجعة مدى كفاية إ ار 

تتع د املراجعة الداخلية اإجراء مراجعات دورية ومفصصة لضوااة وإجراءات   .جعة الداخليةدورها الرقابي عس  ري  املرا

  .املفا ر، ويتم إاال  نتائج ا إلك لجنة املراجعة إدارة
 

 مخاطر االئتمان  27-3-2

فاء االتزامات  التعاقدية،  ويإشمل إ ا أخف  عميل أو  رص ألداة مالية في الو  للمجموعةمفا ر االئتمان هي مفا ر الخسارة املالية 

تمال القيم الدفترية ل،صول املالية الحد األقص ى ملفا ر  . شكل أساك ي مس مستحقات املجموعة مس العمالء والنقد في البن 

  .االئتمان

 ذمم مدينة تجارية 

العوامل التي قد  دارة ، تراعي ال ومع  ل يتملعر تعرض املجموعة ملفا ر االئتمان  شكل رئيإل ي االخصائص الفردية لكل عميل. 

 .تؤعر علك مفا ر االئتمان لقاعدة عمالئ ا،  اما في  ل  املفا ر االفتراضية املرتب ة االصناعة والدولة التي  عمل ف  ا العمالء

  .23رقم يضاحوترد تفاصيل تركيز اليرادات في ال 

حليل كل عميل جديد  شكل فرد  للحصول علك الجدارة االئتمانية املفا ر سياسة ائتمان يتم اموجب ا ت إدارةوضعت لجنة 

تتضمس مراجعة املجموعة تقييمات خارجية، إ ا كانت   قبل تقديم شروط الدفع والتسليم القياسية الخاصة ااملجموعة.

يتم تحديد  صرفية. متوفرة، وبيانات مالية، ومعلومات وكالة االئتمان، ومعلومات عس الصناعة، وفي  عض الحاالت، مراجع م

  .املفا ر إدارةوأ  مبيعات تتجاوز حدود االئتمان تت لب موافقة مس لجنة  .حدود البيع لكل عميل ومراجعت   شكل ربع سنو  

تقوم املجموعة االحد مس تعرض ا  ملفا ر االئتمان مس الذمم املدينة التجارية عس  ري  الحصول علك خ ااات ضمان انكية 

الغت الذمم التجارية املدينة مقاال خ ااات ضمان أو اعتمادات  .ندية ااالعتماد علك السجل االئتما ي للعميلأو اعتمادات مست

  .مليون ريال سعود ( 95م: 2017د سم ر  31مليون ريال سعود   91م مبل  2018د سم ر  31مستندية في 

 حسب املن قة الجغرافية: "قبل الخصومات"  د سم ر  31يمال الجدول التالي مفا ر االئتمان للمدينون التجاريون كما في 

 م2017  م2018 

 167.861  205,945 اململكة العربية السعودية 

 23.222  25,220 دول مجلمل التعاون الخليجي

 20.747  12,072 الدول األخرى 

 243,237  211.830 
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  .(%43م:2017د سم ر  31 م2018د سم ر  31املدينة القائمة في الذمم التجارية  إجمالي٪ مس 38يمال أك ر خمسة عمالء حوالي 

سم    ذ ( وال9رقم   رير املاليتقلل الدولي يار خسائر االئتمان املحتملة املحددة في املع مييلتقت ب  املجموعة ال ريقة املبس   

ارية.  يتم تحديد مفصص الخسائر املحتملة مفصص الخسائر املحتملة علك مدى عمر جميع الذمم املدينة التج استفداما

 علك النحو التالي:

 املعلومات املستقبلية:تتضمس خسائر االئتمان املحتملة أ
ً
 دناه ايضا

معدل الخسارة   م2018ديسمبر  31
 املتوقع

املبلغ  إجمالي 
 انخفاضمحل 

 القيمة
مخصص  

 الخسارة

 129  163,473  %0,08 الحالية 

 193  20,509  %0,94 يوم 30مستحق خالل 

 175  6,539  %2,68 يوم60-31مستحق خالل 

 117  8,721  %1,34 يوم90-61مستحق خالل 

 158  4,868  %3,25 يوم120-91مستحق خالل 

 304  3,127  %9,72 يوم 270 – 121مستحق خالل 

 21,625  36,000  %60,07 يوم270كثر من أ

   243,237  22,701 

 

  م2017يسمبر د 31
معدل الخسارة 

املبلغ محل  إجمالي  املتوقع
  القيمة انخفاض

مخصص 
 الخسارة

 203  103,173  %0.197 لم تستح   عد 

 67  2,369  %2.83 يوم 30مستح  خالل 

 167  2,098  %7.96 يوم 90-31مستح  خالل 

 445  3,401  %13.08 يوم 180-91مستح  خالل 

 1,431  3,461  %41.35 يوم 365-181مستح  خالل 

 1,788  1,788  %100 يوم 365أكثر مس 

   116,290  4,101 

مليون 212م: 2017د سم ر  31مليون ريال سعود   243م مبل  2018د سم ر  31الغت القيمة الدفترية للمدينون التجاريون في 

، وال تتوقع تلقي تدفقات افالص ما سيتم االفصاح عن  خالل السنة لم تقم املجموعة  ش ب  مم مدينة تجارية .ريال سعود (

 نقدية مستقبلية مس الذمم املدينة التجارية التي تم ش ب ا في الساا .

 القيمة فيما يتعلق باملدينين التجاريين  انخفاضالحركة على مخصص 

  :القيمة فيما يتعل  ااملدينين التجاريين خالل السنة  انففاضلي الحركة علك مفصص يمال الجدول التا

 م2017  م2018 

 3.756  4,101 يناير  1الرصيد في 

 -  3,586 شركة الخزص ل،ناايبالستحوا  علك  أعر تضاص 

 345  15,420 العام خالل -املابتة في االرباح او الخسائر مفصص الخسائر االئتمانية

 -  (406) ش ب الذمم املدينة  التجارية

 4.101  22,701 ديسمبر 31الرصيد في 

 



 وديةشركة الخزف السع

 شركة مساهمة سعودية
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 النقد وما في حكمه

د سم ر  31 مليون ريال سعود   48م 2018د سم ر  31الغت أرصدة النقد وما في حكم  الذ  تحتفظ ا  املجموعة كما في 

لدى البنوك  ات التصإيا االئتما ي العالي، وبالتالي،  ما في حكم االحتفاظ  االنقد و يتم  .( مليون ريال سعود  79,3 :م2017

فان املجموعة تعت ر أن النقد وما في حكم  ل  مفا ر ائتمانية منففضة علك أساس التصإيا االئتما ي الخارجي ل، راص 

  .املقاالة

 مخاطر السيولة   27-3-3

 دواتات املرتب ة ااأل اللتزاماا ر التي تقاال املجموعة في مواج ة صعوبات في جمع األموال للوفاء امفا ر السيولة هي املف

فيما يلي ايان  .قد تإتط مفا ر السيولة عس عدم القدرة علك ايع أصل مالي  سرعة امبل  يقترب مس قيمت  العادلة  .املالية

 .ات املاليةاماللتز اقات التعاقدية في ن اية فترة التقرير لستحقاال 

  م2018ديسمبر  31
القيمة 
 الدفترية

تحت الطلب  
من  أقلو أ

 سنة واحدة

 1من  
 5لى سنة إ

 سنوات
 

 5كثر من أ
 سنوات

        ات املاليةاللتزاما
 -  420,033  612,483  1,032,516 قروض وتس يالت انكية

 -  -  235.730  235.730 الذمم التجارية الدائنة واالخرى 
 1.268.246  848.213  420,033  - 

 

  م2017ديسمبر  31
القيمة 
 الدفترية

تحت الطلب  
من  أقلو أ

 سنة واحدة

سنة  1من  
 5لى إ

 سنوات
 

 5اكثر من 
 سنوات

        ات املاليةاللتزاما
 -  225.366  690.292  915.658 قروض وتس يالت انكية

 -  -  238,995  238,995 الذمم التجارية الدائنة واالخرى 
 1,154,653  929,287  225.366  - 
 

تإشمل مفا ر السيولة لدى املجموعة مس القروض قصيرة األجل والجزء املتداول مس القروض  ويلة األجل والذمم الدائنة 

  .وامل لوبات األخرى 

 يات نقدية كافيةاحتيا ان لدى املجموعة  ا كعة تإبؤات التدفقات النقدية علك أساس منتإلم لتحديد ما إامراج دارةتقوم ال 

تقوم املجموعة االحد مس مفا ر السيولة مس . ة مس فرص االعمالستفادس املال العامل واال لتلبية املت لبات املستقبلية لرأ

رصدة الذمم املدينة عموالت وكذل  متا عة التحصيل مس أخالل الحصول علك تس يالت انكية املفضل شروط سداد وأسعار 

 .  لتجارية في مواعيدها املحددةا

 

 مخاطر السوق   27-3-4

مال أسعار صرص العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار  -تتمال مفا ر السوق في مفا ر تملعير التغيرات في أسعار السوق 

ومراقبة التعرض  إدارةهو مفا ر السوق  إدارةال دص مس  .املالية دواتعلك دخل املجموعة أو قيمة موجودات ا مس األ  -األس م 

  .، مع تحسين العائدملفا ر السوق ضمس حدود مقبولة
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 سعار العمولة خطر أ

تمال مفا ر أسعار العموالت املفا ر املتعلقة ارعار التقلبات في أسعار العموالت السائدة االسوق علك املركز املالي للمجموعة 

بات أسعار العموالت علك القروض والتس يالت البنكية والتي ل ا معدالت عمولة تفضع املجموعة ملفا ر تقل. وتدفقات ا النقدية

مليون ريال  732: م 2017د سم ر  31 ل سعود  مليون ريا 654م مبل  2018د سم ر  31متغيرة والبال  رصيدها كما في 

 .بات املتوقعة في أسعار العموالتتعمل املجموعة علك تقليل املفا ر علك أسعار العموالت مس خالل مراقبة التقل.  سعود 

 تحليل الحساسية

ال   .يوضق الجدول التالي حساسية الدخل للتغيرات املحتملة املعقولة في أسعار العمولة  مع اقاء جميع املتغيرات األخرى عااتة

 .يوجد تملعير مباشر علك حقوق امللكية للمجموعة

النقص في  /الزيادة  
النقاط األساسية 

 ائدةملعدالت الف

التأثير في دخل  
 السنة

 م 2018ديسمبر   31
100+  (6,540) 

100-  6,540 

 م 2017ديسمبر  31
100+   7.320) 

100-  7.320 

 مخاطر العملة 
تإشمل  .لعمالت األجنبيةاملالية  سبب التغيرات في أسعار صرص ا دواتتقلب قيمة األ  تمال مفا ر العمالت املفا ر الناجمة عس 

خرى تير الريال  عملة أات املابتة  اللتزاماجنبية عندما تكون املعامالت التجارية املستقبلية واألصول و مفا ر العمالت األ 

ر سترليني والدوال املعامالت في اليورو والجني  اال  يقتصر تعرض املجموعة ملفا ر العمالت األجنبية في املقام األول علك .السعود 

املجموعة أن تعرض ا ملفا ر العمالت محدود حي  أن الريال السعود  والدرهم الماراتي  إدارةتعتقد  .األمريكي والدرهم الماراتي 

  .سترليني علك أساس مستمرر الصرص مقاال اليورو والجني  اال تتم مراقبة التقلبات في أسعا  .مرتب ان االدوالر األمريكي

 .ت في أسعار صرص العمالت األجنبية وتعتقد أن املجموعة ليست معرضة  شكل كبير لتغيرات سعر الصرصالتقلبا دارةتراقب ال 

 تحليل الحساسية
    .التقلبات في أسعار صرص العمالت األجنبية وتعتقد أن املجموعة ليست معرضة  شكل كبير لتغيرات سعر الصرص دارةتراقب ال 

  :اتعرض املجموعة ملفا ر العمالت الناشئة عس العمالت تير املرتب ة االدوالر األمريكي و فيما يلي البيانات الكمية املتعلقة

 اليورو   م2018ديسمبر   31
الجنيه  

 االسترليني

 -  3,728 النقد لدى البنوك 

 -  1,141  مم مدينة تجارية 
 (500)  (20,608) ، االصافي  مم دائنة تجارية

 (500)  (15,739) املركز املاليصافي املخاطر على قائمة 
 

 اليورو   م2017ديسمبر  31
الجنيه  

 االسترليني

 -  5.817 النقد في البنوك ريال سعود 
 (1.569   (5.465   مم دائنة تجارية ريال سعود 

 (1.569   352 صافي املخاطر لقائمة املركز املالي
 تحليل الحساسية



 شركة الخزف السعودية

 شركة مساهمة سعودية

 م2018ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 يذكر خالف ذلك()املبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم 
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املالية  دواتمقابل الريال السعودي سوف يؤثر على قياس ال  %10سترليني بنسبة اض اليورو والجنية اال نخفا /ان إرتفاع

 :حقوق امللكية باملبالغ الظاهرة ادناه( تنقص)املدرجة بالعمالت الجنبية كما تزيد 

 انخفاض  ارتفاع   م2018ديسمبر   31

 1,574  (1,574) ( 10يورو )التغير %
 50  (50) ( 10جنيه استرليني )التغير %

 (1,624)  1,624 
 

 انخفاض  ارتفاع   م2017ديسمبر  31

 (35)  35 ( 10يورو )التغير %
 157  (157) ( 10)التغير %جنيه استرليني 

 (122)  122 
 

 رأس املال   إدارة 27-4

في الحفاظ على قاعدة رأسييييييمالية لعالة لعحفاظ على ثقة املسييييييئثمريو والداونين والسييييييوق ودعم  دارةتتمثل سييييييياسيييييية م ل  ا  

 .عاود رأس املال املستخدم ومستوى أرباح السهم للمساهمين العاديين دارةويراقب م ل  ا   .التطور املستقبلي لعماله

  :رأس املال هي إدارةأهداف امل موعة عند 

، بحيث يمكنها االستمرار في تقديم عواود لحملة السهم واملنالع لصحاب حماية قدرة الكيان على االستمرار كمنشأة عاملة( أ

 . املصعحة اآلخريو

 . سب للمساهمينتولير عاود منا( ب

 

 حداث الالحقة  ال  -28

 ريال مليون 139باعادة جدولة قرض مو مصرف الراجحي والتي بلغت قيمته  م2019مو عام  لبراير الشركة خالل شهر  قامت

 .  سعودي

 

 اعتماد القوائم املالية املوحدة -29
 م(2019مارس  26املوالق ) هي1440 رجب 19بتاريخ م 2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في اعتمدت هذه القواوم املالية املوحدة  

 .دارةم ل  ا   ة التنفيذية بموجب تفويض مونجعلا مو قبل


