
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعودية شركة الخزف ال

 ( وديةشركة مساهمة سع )

 الموجزة  ة الموحدةالقوائم المالية األولي

  ستقللمراجع الحسابات الم فحصتقرير الو

 م 2021يونيو  30في  المنتهية الستة أشهر و تي الثالثةلفتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةالسعودي شركة الخزف
 ( سعوديةة همسام شركة)

 الفحص لمراجع الحسابات المستقل  تقريروموحدة الموجزة  األولية ال ةيل ام ائم الوق ال

 م 2021يونيو   30في  المنتهية الستة اشهرو  تي الثالثةلفتر

 

 صفحة  رس الفه

  

 - موجزة الالموحدة  األوليةالفحص لمراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية  تقرير

  

 1 ة جزموالالموحدة  ةاألولي كز المالي مرة القائم

  

 2 الموجزة  األولية الموحدةشامل اآلخر دخل الالربح أو الخسارة وال قائمة 

  

 3 موجزة الالموحدة  األولية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

  

 4 موجزة الحدة وم لا األوليةفقات النقدية دت لا ةمقائ 

  

 14-5 جزة وملاالموحدة  األوليةة حول القوائم المالي   إيضاحات

  

 

   

      

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الموحدة الموجزةاألولية المالية  القوائم الفحص لمراجع الحسابات المستقل حولتقرير 

 

 شركة الخزف السعودية في  المساهمينالسادة/ 

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية -الرياض 

 

 مقدمة

يشار إليهم معاً )التابعة لها والمنشآت لشركة الخزف السعودية )"الشركة"(  الموجزةالموحدة األولية قائمة المركز المالي قمنا بفحص لقد 

 الستةأشهر وفترة  الثالثةلفترة  ةالشامل )الخسارة( /دخللل الموجزةالموحدة  األوليةم، والقائمة 2021 يونيو 30"المجموعة"( كما في بلفظ 

أشهر المنتهية في  الستةالملكية والتدفقات النقدية لفترة  حقوقللتغيرات في  الموجزةالموحدة  األولية ، والقوائمذلك التاريخفي المنتهية أشهر 

المالية  القوائماد هذه اإلدارة هي المسؤولة عن إعدوواإليضاحات التفسيرية األخرى.  المهمةسياسات المحاسبية بالذلك التاريخ، وملخصاً 

المعتمد في المملكة العربية السعودية.  ،"ي( "التقرير المالي األول34لمحاسبة رقم )لالدولي لمعيار لوعرضها وفقاً  الموحدة الموجزةاألولية 

 .فحصناإلى  استناداً المالية األولية الموحدة الموجزة  القوائمهذه بشأن  استنتاجإبداء في مسؤوليتنا وتتمثل 

 نطاق الفحص

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

أساسي على  استفسارات، بشكلمن طرح  الموحدة الموجزةالمالية األولية  القوائمفحص يتألف المعتمد في المملكة العربية السعودية. و

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

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

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

 نُبدي رأي مراجعة.

 االستنتاج

من جميع  ،غير ُمعدةولية الموحدة الموجزة المرفقة المالية األ القوامبأن إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد  ينملم فإنه ، فحصناإلى  استناداً 

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

 

 

ه ؤالبسام وشركا نع                     

 

 

 

 إبراهيم بن أحمد البسام

 محاسب قانوني 

(337ترخيــــص رقــم )   

 هـ 1442ذو الحجة  24: فيالرياض 

 م2021أغسطس  03 ق:ـــــــفالموا











 ةيعودالسة الخزف شرك

 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م 2021يونيو 30ي ف المنتهية الستة أشهر لفترة الموجزة لموحدة ة اي لو األة ليلما ا م قوائال  لحو تاضاح إي

 ( كل ف ذر خالذكي  لمما  ةيودلسعالت ايالرف ا آالبالغ بالم)

5 
 

 والنشاط ن  وي تكلا -1
 

الخزفرش هي  ة شرك)ال السعودية    كة  الر مال  بوج بم  ت سستأ   يةعودس  مة همساكة  شر(  فمؤال(  16)م/  مقر  كيملسوم    ي رخ 

الرمي  ف  مسجلة،  (م14/04/1977ق  المواف)ـ  ه25/04/1397 اب عرالملكة  مبالياض  دينة  رقالسج   وجب بمة  ي دوعسلية  التجاري  م  ل 

 . (م24/01/1978ق افموال) ـه15/02/1398ريخ  وتا 1010014590

دات  لمعاآللت وا  رادي ست اب   ةركوم الشتقا  مك،  هاات ن ومكو  ياهالم  ت اناخوسة  ي فخز ال  اتنتجملا  صنع  كة في للشر  يسة ئ رال  طاتتتمثل النشا

 من الملحقات.  هاوغير ذات الصلة

القوالاهذه  ن  ضمت ت  أع  تبالومطو  تادموجو  الموجزةوحدة  الم  ةولي ألا  ةلي مائم  كمارووف  ةشركال  لامونتائج     موجودات   ضمنت ت  عها، 

الشونتائ   اتمطلوب و لابعت لا  تاركج  لألنابي ركشو  (،ة محدود  ةي مسؤولذات    ةركستثمار )ش لالف  خز ال  ة كرش  ،هاة  الخزف  )ة    ة شرك ب 

 . ("المجموعة"ار إليهم معاً بلفظ شي )  دة(محدو يةؤولة ذات مس)شرك  زانوشركة ار   ،فلة(قم مساهمة سعودية

المالية  قعة للسنة  توكون ملتي قد ت ا  جئ انت م ليست بالضرورة أن تكون مؤشرا على ال2021يونيو  30ية في  تهمن لا  أشهر  تةالس  ةرت فج  نتائ 

 . م2021ر ديسمب  31ي هية فت ن مال

 . ية ية السعودلكة العرب المم 11481 ضرياال 3893 بص.  ،ياعلحي الفهد،   ملكال طريق اض،في الري كة للشري لرئيسامركز ع القي 

 .ةي دنة ميالس كل مـن ديسمبر 31يناير وتنتهي في  1ي فة ركلشـل يةلمالاة سن دأ الب ت 

 ابعة:  تلا  اتالشرك نبيا ما يلي يف

 ئيسي ط الرالنشا  سيس بلد التأ سم اال

 كما في لملكية ة ابسن

 سمبر ي د 31 يونيو 30  

 م 2020 م 2021

 ة ي دالسعو ةبي العرلكة المم ألنابيبلالخزف  ةكرش
ئة التجز لة ومير والجصدلت او دتيراسال

 ب الفخاريةبي ناألل
73,89 ٪ 66,09 ٪ 

 ودية لسعاية عرب ال مملكةلا *رامث ت سالللخزف ة اكشر
  قسوي ت الات خدمور دي لتصالستيراد وا

 .ةالجملة والتجزئ  رةجاوت 
95 ٪ 95 ٪ 

 ٪ 100 ٪100 ل والصيانة شغي ت ال دية عوسلا العربيةلكة مالم *انارز كةرش

 م. 2021يونيو 30تجارية حتى لاها ات ي ملت عاكه الشردأ هذلم تب *

 نسبة الملكية في شركة الخزف لألنابيب   في التغير

  1٪ اعتباًرا من  68.37  وصلت نسبة ملكية المجموعة إلىحيث  ٪  2.28  نسبةب تم زيادة نسبة ملكية المجموعة لشركة الخزف لألنابيب  

سعودي والذي    ف لألنابيب مقابل مليون لايرخزالشركة    يفر  ة مساهم آخص حعلى    بالستحواذيث قامت المجموعة  م، ح2021يناير  

 . لقوائم المالية األولية الموحدة الموجزةـ"الستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة" في هذه اتمت اإلشارة إليه ب 

  مليون لاير   5.8ه  درق  بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ صاف  الخزف لألنابيب  ، قام المساهمون في شركة  م2021أبريل    1اعتباًرا من  

مليون   20.1مليون لاير سعودي نتيجة تحويل رصيد الحساب الجاري للشركة األم وانخفاض قدره    25.9، منها زيادة قدرها  سعودي

ا بسبب  الخسائ ء طفالاير سعودي  استيعاب خسائر مساهمي شركة  . من  يتم  المال.  في رأس  لألنابيب  ر  نسبة الخزف  يتناسب مع  بما 

مال    يف  محيازته لألنابيبرأس  لذلكالخزف  نتيجة  الشركة.  مساهمة  نسبة  زادت  شركة  ،  لألنابيب    في  إلى  68.37من  الخزف   ٪

73.89 .٪ 

 

 م 2020مارس  30  إصدار أسهم المنحة

ليون سهم منحة عن طريق منح م  20سعودي وبعدد    لاير  ونلي م  200عة على إصدار أسهم منحة بقيمة  ومجم همين في الوافق المسا

في اجتماع الجمعية العامة غير على إصدار أسهم المنحة  سهم واحد مقابل كل ثالثة أسهم، تمت الموافقة    األمفي الشركة    مينالمساه

عودي اعتباًرا من  سلاير  نمليو  800يون لاير سعودي إلى  مل  600من    كة شرزاد رأس مال الم،  2021  مارس   30لعادية المنعقد في  ا

 م. 2021مارس  30



  ةيعودالسة الخزف شرك
  ) ديةمساهمة سعو شركة(
  م ٢٠٢١يونيو ٣٠ي ف المنتهية الستة أشهر لفترة الموجزة لموحدة ة اي لو األة ليلما ا م قوائال  لحو تاضاح إي
  ) كل ف ذر خالذكي  لمما  ةيودلسعالت ايالرف ا آالبالغ بالم(

٦ 
  

  (تتمة)   طوالنشا  التكوين    - ١

  زينة خ الأسهم  إستبعاد

مليون لایر سعودي لتحويلها إلى    ١١كأسهم خزينة بمبلغ    جزئة)(قبل الت   سهم  ٥٠٠٫٠٠٠، قامت المجموعة بشراء    ٢٠١٩خالل عام  

في  كبار كما  اإلدارة.  مجلس  من  المعتمدة  للخطة  وفقًا  استالم    ٢٠٢١يونيو    ٣٠الموظفين  تم  سعودي    ٦٫٧،    بارك  نممليون لایر 

اف بأرباح أو خسائر في هذه المعاملة وكان المقابل المستلم هو متوسط تكلفة  الموظفين وتم تحويل العدد النسبي لألسهم. لم يتم االعتر

 .األسهم المحولة

    ١٩-دكوفي  فيروس أثر

األ إلى  بان اشارة  المتعلقة  فتشاحداث  كوفيدر  تأيه  لع ب  ترت   وما  ١٩- يروس  لقمن  األعمثر  ال  ىلعال  طاعات  قامت  عالمي،  المستوى 

  .  جموعة المن اداء سي ها ومواصلة العمل على تحوالعاملين ب  المجموعةحماية مة لزالجراءات الالخاذ العديد من التدابير واات ب  موعةمجال

بير؛ وذلك  ك  ل غير متأثرة بشك  عة مومجلات  شركات، التزال عملياال  اقيأسوة بب   المجموعة  حديات التي واجهتهالك الت ن ت م ملرغى اوعل

الشركةل اطت ب   قيام  وا  لمواجه  ساتياسلبيق  جيد  بشكل  المب   الستفادةاألزمة  الادمن  قدمتها  التي  والمحفزات  تتقدم  رات  وسوف  حكومة 

العلم أن،  حدوثها  قبالً في حالية مست وهرت جيرا تغ  عن أي  إلفصاحاب   المجموعة أي ع  مع  تعتقد وجود  المجموعة ال  قد  إدارة  وامل 

  .م٢٠٢١في   ةعجمومالت عمليا بتأثر فيما يتعلق  حاصاإلفتستدعي 

   المحاسبةأسس  - ٢

 تزام لالن ا بيا  ١- ٢

ية" والمعتمد ية األول"التقارير المال  )٣٤رقم (  ليالدو  ار المحاسبيعي وفقًا للمعة  جموللم الموجزة الموحدة  ة  لي وألا  ةلمالي ائم االقو  دادعتم إ

، والمحاسبين للمراجعينالسعودية ة يئ الهل قب من ت درالتي ص ية مسر ال راتصدااإلو رن المعايي ما يرهغو  ةي دالعربية السعو في المملكة

  .م٢٠٢٠مبر ديس ٣١ية في تهللسنة المن  موعةللمجالسنوية لمالية م ائ اوقال ان معالقترها بات اءرق  ويجب

  ض العر  وعملةالعملة الوظيفية    ٢- ٢

  . للمجموعة ض رعلوعملة ا فيةة الوظي ملعلا يه، ويدوالسع لريابال موجزةلا دةوحملا  ةألولي ة اي لالما لقوائما ذهه تم عرض

 الت  تعدي وال  تاري لتفسا ة، ير الجديدعايالم - ٣

م والتي تم شرحها  ٢٠٢١ناير  ي   ١من  عتباراً  اسارية  من التعديالت على المعايير  إن عدداً  ع ذلك فة تم إصدارها ومجديد  ييرمعا  دجال يو

  . ةعللمجمو الموجزة  حدةلموولية االية األلما القوائم على جوهري  أثرا هن ليس للكو ةوعمجمسنوية لل ال دةحمو الي القوائم المالية ف

  امة ة اله يباسحملت ا ا ضافتر واال راتيدتق لا - ٤

إيتطل القوادعب  أحاستخد  ،ةزجو ملا  ةوحدلماولية  ألا  يةالمال  ائمد  ت   تيراوتقد  كام ام  والمصروفا يرإلا  قيمفي  ثر  ؤوافتراضات  ت  ادات 

  فتراضات ال اه  ذه  صوصيقن بخالت   مدع  نإ  .ملةالمحت   مطلوباتلصاح عن ااإلفب  ن االمرفقة بج  تواإليضاحا  تاوب مطل الو  تجوداموالو

ً جالً تعدي  طلبئج تت ات لن  يؤدي دت قاردي لتقوا   .بليةستقملي الفترات افرة تأث لما لوباتطم وال داتجومولل ريةفت لدا يمقلا ىعل وهريا

الال  يةسب حالما  السياسات   نإ هذه  المالية  قومطبقة على  ت نف   هي  جزةمولادة  ح المو ية  لواألائم  الع  بقةالمطلك  س  المائ اوقلى  دة  حوم ال  ليةم 

  . م٢٠٢٠سمبر دي  ٣١  لمنتهية فيا ةابقسلة اللسن  للمجموعة

  

  

 

 

  

  



 ةيعودالسة الخزف شرك

 ( ديةمساهمة سعو شركة)
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    مةالها غيليةشتلت ا قطاعا لا -5

 ة يعا طقمات ول عم5-1

 

ك  ط السيراميالبـ

 جمالي إلا يب ف لألنابالخز  ت انــا خـلسا صحية الات دو واأل 

 ( قةمدق)غير  م2021يونيو  30  في تهيةمنال الستة أشهرلفترة 

 796,396 19,114 194,742 582,540 ج المجموعة رمن عمالء خارادات اي 

 13,683    -                  -               13,683 ات اعدات بين القطايرا

 146,290 362 35,412 110,516 (2-5 رقم )إيضاح  ةاكزالقبل   طاعالق  (ةرا س)خ /حب ر
 

    

 ( ةققمد )غير  م2021ونيو ي  30 ا فيكم

 2,797,860 258,965 284,391 2,254,504   القطاعاتودات موج

 1,119,881 101,066 134,313 884,502 ت وبات القطاعاطلم
     

 ( مدققة)غير  م2020يونيو  30  يف هيةلمنت ا  الستة أشهرلفترة 

  775,324         18,722          173,174        583,428 من عمالء خارج المجموعة  اداتاير

  9,071               -                    -                  9,071 اعات  لقطابين  يراداتا

  35,372          (4,525)          3,928            35,969 (2-5 قمر  )إيضاح  كاةزال بلق  طاعالق  (ةرا س)خ /بحر
     

 (قةق مد)  م2020  رمبسدي 31في ا كم

  2,758,708     250,868       282,357      2,225,483  القطاعات تجودا مو

 1,229,493  95,354       143,663         990,476       القطاعات  وباتمطل

 ة  ليتشغيال  القطاعات سارةخ أو حرب ياتوس ت 5-2

   يف ةنتهيالم الستة أشهرة ر لفت  

 م 2021يونيو  30  

 ( ققة مدير غ)

 م 2020ونيو ي  30 

 ( مدققة )غير 

  35,372          146,290  ة غيلي لتشالقطاعات ا لزكاة منبل اق ربح يلمااج

  393  319  ، صافي الزكاةالشركة الزميلة الحصة من صافي ربح

  35,765          146,609  إجمالي الربح قبل الزكاة 

 وسمية الم  العمليات 5-3

  إن وص، فخص . وعلى وجه الي فصول السنةف  تاتغيرال  يجةتن   يةوسممال  اتب لللتق  عةمجموال  ة فيئي ا ب كهرلا  ياهلمت اخانا س  ع قطاعيخض

اقلت   ةوعمجملا  لتحاو و  ،إلى سبتمبر(  يلن أبر)م  يف ل موسم الصالخ  بايتأثر سل  ربائيةكهالاه  المي   سخانات  ستخداما ي  الموسم ر  ث أليل 

 . سنةل كث من لثالواي ثان لع ارب للأقل  احوأرب ات عائدكون له  ي  ام ةادع علقطاا ، فإن هذالكمع ذن. ورة المخزواديق إطرن ع

سخاس قطاع  المياهجل  ا  نات  الم  12لـخالل  فشهراً  بلغت  إيراد  م 2021يونيو  30ي  نتهية  لايرم  372ات  سعوديليون    

  ليون لايرم  63.36  غ لب بم  ةازكال  بلق  ربحافي  ص  طاعالق   وحققعودي(  س  ن لاير مليو  344  :م2020يونيو  30  ية فتهي ن مال  اً شهر  12)

 عودي(. س لاير نوملي  12.7 :م2020يونيو  30 يف يةنتهمال اً رشه 12)  ديوسع

 

 

 

 

 



 ةيعودالسة الخزف شرك

 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م 2021يونيو 30ي ف المنتهية الستة أشهر لفترة الموجزة لموحدة ة اي لو األة ليلما ا م قوائال  لحو تاضاح إي

 ( كل ف ذر خالذكي  لمما  ةيودلسعالت ايالرف ا آالبالغ بالم)
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 ت اادرياإل -6

للسا ادر  والمص  عةالمجمو  عملياتان   الالم  ئمواقالفي    بينةمالتلك    هي  اتادإليراسية  الخي ي السنو  ةوحدمالية  للسنة  ة  في تهن المرة   ية 

م ي ند تسلعمحدد  ي وقت  ت فالمنتجا  ىيل السيطرة علوء ويتم تحعماللامع  د  عقولا  من  موعةجلما  داتايرا  تستمد،  م2020بر  سمدي   31

   .ءمالالع إلىعة البضا

 الء العمد مع  قوالع تاداايرف تصني

 : اليةلت جغرافية اطق ال ان والم سيةنتاج الرئي محدد و خطوط اإل قتو  دمات فيالخو عائ ضلب من نقل اعة ادات المجموكون إيرتت 

 ( مدققة)غير  م2021يونيو  30  يفة تهينالم ة أشهرتالس ترةفل 

 

دوات  لبالط واأل ا

 جمالي اإل  ف خزالب أنابي  ه ات الميا سخان  ة الصحي

 810,079   19,114   194,742    596,223 ادات القطاع اير

 (13,683)      -      -   (13,683)  قطاعات لاات بين داإليرا

  796,396   19,114    194,742   582,540  ة عجموم ال جراخعمالء ن ات مدااير

        ة يافية الرئيسر األسواق الجغ

 742,184   19,114    154,683    568,387 محلي

  54,212     -    40,059    14,153  ي جرخا

 582,540   194,742    19,114   796,396  

        د يرا اإلب االعترافت  يقوت

 796,396  19,114  194,742  582,540   محددت وق  في

 (قةدقم)غير  م2020يونيو 30 يهية فت المن  الستة أشهرلفترة  

 

ت  وا داألالبالط و

 ي لماجاإل  ب الخزف ي أناب   لمياه ا اناتخس  الصحية 

  784,395   18,722  173,174         592,499 اع قطات الاداير

 ت عاالقطان بي ت ايراداإل
(9,071) 

 
                -  

  
 

-    
 

            

(9,071) 

  المجموعة خارج ن عمالء مدات ايرا
583,428 

 
173,174  

 
18,722  

 
           

775,324 

        ية الرئيسية لجغرافاق اسو األ

 723,011  18,722  133,048   571,241 محلي

 52,313     -   40,126  12,187 خارجي 

 583,428  173,174   18,722   775,324 

        د باإليرا  االعتراف  تيوقت

 775,324   18,722  173,174   583,428   محددت وق  في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةيعودالسة الخزف شرك

 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م 2021يونيو 30ي ف المنتهية الستة أشهر لفترة الموجزة لموحدة ة اي لو األة ليلما ا م قوائال  لحو تاضاح إي

 ( كل ف ذر خالذكي  لمما  ةيودلسعالت ايالرف ا آالبالغ بالم)
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 دات ومعت  اآلو ات كتلمم -7

 ستبعاد الوا   تافاضاإل

  قيد الية  أسمراألعمال البما في ذلك    داتعوم  لت آوات ممتلكة  افضإب ،  م2021نيووي   30في  ة  هي منت ال  رالستة أشه لت المجموعة خالقام

 . عودي(يون لاير سمل 16.1: م2020يونيو 30هية في منت ال الستة أشهر) سعودي لايريون مل 23.2بمبلغ  يذتنفال

 ستة )  م2021يونيو  30ي  ف تهية  ن لما  الستة أشهرخالل    ودي سعلاير  32,328  يةردفت لمتها اقي تبلغ    تت ومعدالآو  تكالمت م  تبعاداستم  

  ستة )  ودي.لاير سع  1,032,995  غمبل ب   استبعاد  ربحا  هن تج عون   ،(سعودي  لاير  فلآ  7,694:  م 2020يونيو  30  فية  ي منتهال  رأشه

في  منتهي ال  أشهر أخرى"  بند  منضجها  دراا  تمو  .(يودسع  لاير  لفأ  9,344  ربح  :م2020يونيو  30ة  خل  دالقائمة    في  "إيرادات 

 . ةدوحاألولية الم ( الشاملة ة)خسار  \ الشامل

   مالالس أر -8

 م 2021يونيو 30 

 ( مدققة ر )غي
 

 م 2020ر ب يسمد 31

 ( مدققة )

  60,000   80,000 (مسهال بآلف) /   سعوديلاير 10 لسميةاقيمة ال-ا بهرح ة مصي داع مسهأ

  فبآل)  / سعودي لاير 10سمية ال القيمة-مل ابالك ةوعلمدف ا لعاديةدد السهم اع

  80,000 ( همسال
 

60,000  

  600,000   800,000 ية( عودلسات لريالا فلآب )  رةلمصدالعادية ا هملسا مةي ق

 قروض ال -9

 جل الا  يلةض طوو القر 9-1

 

 االستحقاق سنة  العملة 

 م 2021يونيو 30

 ( ققة دم  )غير
 

 م 2020يسمبر د 31

 ( مدققة )

 880,946  664,960  ي لاير سعود حي تالفت ا الرصيد

  -     -  لاير سعودي  خالل الفترة  المستلم

 (215,986)  (155,447)  سعودي  لاير ة فترلالمدفوعات خالل ا

 -  74,783 م 2023 سعودي  لاير خالل الفترة  التسويات

 664,960  584,296 م 2025 سعودي  لاير اميالرصيد الخت 

      

 201,171  241,932   تداول  الجزء الم

 463,789  342,364   متداول  الجزء غير ال

 664,960  584,296   جل لقروض طويلة الإجمالي ا

 قروض لا شروط  9-1-1

بين  )م  ضقروال  تاقيااتفتشتمل   تتعو شرعلى  أخرى(    أمورن  اللاو  سب لن ا  ضببع  المجموعة   التزامب ق  لط    30كما في    ،ماليةشروط 

 ميلون لاير سعودي تم  12.7غ  موجبه الجزء الغير متداول للقرض بمبلوب   القروضيات  اقاتفروط  شلة  عجموالم  لتزملم ت ،  م2021يونيو

 . إلى المطلوبات المتداولةدة تصنيفه إعا

 

 م 2021التسوية خالل   9-1-2

مليون    74.7لتأجيل سداد مدفوعات القرض البالغة    هات الحكومية المانحةالج، قامت المجموعة بإبرام اتفاقية مع إحدى  م2021خالل  

األ الدفعات على أ لاير سعودي والتي كانت مصنفة سابقًا كقرض قصير  شهرية غير متساوية من سبتمبر   ساطقجل. سيتم اآلن سداد 

الدخل الشامل    قائمةمكسب أو خسارة في  ثير هذا التعديل غير جوهري ولم يتم العتراف بأي  . كان تأم2023حتى ديسمبر    م2022

 . ةالموحد األولية

 

 

 



 ةيعودالسة الخزف شرك

 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م 2021يونيو 30ي ف المنتهية الستة أشهر لفترة الموجزة لموحدة ة اي لو األة ليلما ا م قوائال  لحو تاضاح إي

 ( كل ف ذر خالذكي  لمما  ةيودلسعالت ايالرف ا آالبالغ بالم)
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 )تتمة(  قروض ال -9

 جل الا رةض قصيو قرال  9-2

ات  تجاري ن ب   بلق  من  ةعجمومللة  ح ممنوة  ي سالما   حةب امر  جل قروضلا  قصيرة  ضولقرمثل  لقروض  ا  حديد رسومت م  محلية، ويت   ة وك 

أسعل أسعى  الق.  سوقالار  اس  اللصألمر    تادن سب   مضمونة  ضروهذه  أشهر  لخال  ،القروضمة  بقي   بنوكالح    30  فيهية  نت مال  الستة 

  33  :م2020نيووي   30  ية فيلمنتها  الستة أشهر)   سعوديمليون لاير  30.2مبلغ  وض قصيرة اآلجل ب على قر  حصلت  م2021يونيو

سعودي  10.2  سداد  تم(  وديسع  لايرن  يومل البنوك  مليون لاير  أشهر)  إلى  في لمنتها  الستة   لاير  مليون   97  :م2020يونيو  30  ية 

   (.سعودي 

 الزكاة مخصص  -10

غيل  لتشل، وشركة أرزان الخزف لألستثمارركة ، وشالخزف لألنابيب، وهي شركة والشركات التابعة لها قدمت شركة الخزف السعودي

 ، وبالتالي دفعوا الزكاة المستحقة. م2020، إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى عام والصيانة

 

لجميع السنوات حتى    والجمارك  ضريبةوال الزكاة    هيئةوالشركات التابعة لها لدى    الخزف السعوديلشركة    لربوط الزكويةتم إغالق ا

 .نابيبف لأللخز الشركة  م2012و   الخزف السعوديلشركة  م2018

 

التسوية مقابل  م2021خالل شهر يونيو  م2018إلى  م2008للسنوات من  الخزف السعوديتم إغالق أوامر ربط حسابات شركة 

 مليون لاير سعودي.  12النهائية البالغة 

 ية الم ال  دواتاأل -11

 ادلة الع مة لقيوا  اسبيلمحا ف تصني لا  11-1

  ل سلس الت ت  مستويا   ذلكفي    امب   ،للمجموعة  المالية   توبامطل لواة  لي لماا  ت جوداومللادلة  العمة  ي قلاو  تريةفالد ة  قيمال  التالية ول  ا جدال  حتوض

جل،  اليرة  قصاق  تحقاسترة  ف  هالتي  لاو  ةدلالعا  ةيمقبالا  سهياقم  ت ي ل    يلت المالية  ا  تطلوبام لوا  داتووجمللبالنسبة    ،ةادلالعلقيمة  لالهرمي  

ة.  لمالي ادوات  اللهذه    ةلالعادقيمة  لاومات  لمعمن  تتض  لفهي  لي  الت وبا  ةالعادلا  متهقي   براقت   تريةفالدة  قيمالأن  ض  المفتر  مننه  إف

 .آخرونن دائنووة ي ارجت   ةن دائ ذمم ، وضالقر ،أخرى وداتوموجمة مقدومدفوعات  ريةتجامدينة ذمم  ،همحك فيوما قد الن تضمن ت و



 ةيعودالسة الخزف شرك

 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م 2021يونيو 30ي ف المنتهية الستة أشهر لفترة الموجزة لموحدة ة اي لو األة ليلما ا م قوائال  لحو تاضاح إي

 ( كل ف ذر خالذكي  لمما  ةيودلسعالت ايالرف ا آالبالغ بالم)
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 ( مةتت)  اليةلما وات د أل ا    -11

 (  مةتت)  لعادلةاة م يقلوا اسبي لمحا  فلتصني ا   11-1

 لة العادة لقيما  ية ترالدف مةقيلا  

 ( ةدققم )غير  م2021يونيو  30ا في كم

  ةمالي وجوداتم 

من  دلة العا ةيملق با

  دخلالل خال

 ي مالجإلا  3ى توالمس  2وى ست ملا  1 ىوت سمال  لي ا جماإل  لمطفأة افة التكل   ر آلخا مل الشا

 

 ية ال م  اتموجود

              

ل  املشلدخل ال امن خال ةادلة العمبالقي  ليةلماا اتدموجولا

 خر اآل

 

 7,746  
 

 -    
 

 7,746  
 

 -    
 

 -    
 

 7,746  
 

 7,746  

    -      -      -      -   358,321      358,321         -   ى أخر اتتحقومسارية ومدفوعات مقدمة  ذمم مدينة تج

    -      -      -      -   92,574  92,574     -   ق والنقد بالصند باستثناء حكمه  يف وما قدالن 

  7,746   450,895  458,641   -      -      7,746    7,746  

               لية  ما تاوب مطل

    -      -      -      -    30,170   30,170      -   قصيرة الجل   ضروق

    -      -      -      -   584,296   584,296     -   جل اللة طوي   روضق

دائنة و  ذمم  آخن ئ داتجارية  المصاريف   باستثناء  ن ورون 

 قة حت مسال

 

 -    
 

180,430  
 

180,430 
 

 -    
 

 -    
 

 -    
 

 -    

   -      794,896   794,896    -      -      -      -    



 ةعوديالسزف ة الخشرك

 ( مساهمة سعودية كةشر)

 م 2021يونيو 30في  المنتهية الستة أشهر لفترة ةوجز الم  ة دموح لا يةولاألة لماليم ا القوائ  لحوات ضاح إي

 ( ذلك  فالخ لم يذكر  ما يةعودالت الساري الف الآ مبالغ بلا)
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 ( مةتت)  ةماليالت ااألدو    -11

   (مةتت)لة  ادعلاالقيمة و ي بس لمحاا ف يصن الت   11-2

 دلة عالالقيمة ا  ية ترالدفة قيملا  

 ( ةمدقق) م2020 ديسمبر 31كما في 

  يةلام تا جودوم 

من ة العادلة مقي لاب 

دخل  لا خالل

 ي مالجاإل  3وى ت المس  2ى لمستوا  1ستوى الم  جمالي إلا  ة المطفأ التكلفة  آلخر الشامل ا

 

 ية مال  موجودات

              

ل  امالشلدخل  ال  خالن  م ة  العادل   ةمقي الب   ةالمالي   تدا وجومال

 ر خاآل

 
7,746  -  7,746  -  -  7,746  7,746 

 -  -  -  -  327,178  327,178  -  أخرى  مستحقات  مقدمة ومدفوعات ية تجاردينة مم مذ

 -  -  -  -  68,359  68,359  -  بالصندوق  النقد باستثناء حكمه  يف قد وماالن 

  7,746  395,537  403,283  -  -  7,746  7,746 

                 مالية باتلومط

 -  -  -  -  85,045  85,045  -  الجل صيرة قروض  ق

 -  -  -  -  664,960  664,960  -  جل لاويلة ط   روضق

اريف المص  يرغن  م  آخرونودائنون  تجارية  نة  دائ ذمم  

 قة لمستحا

 
-  232,344  232,344  -  -  -  - 

  -  982,349  982,349  -  -  -  - 

 

 

 

 

 

 



 ةعوديالسزف ة الخشرك

 ( مساهمة سعودية كةشر)

 م 2021يونيو 30في  المنتهية الستة أشهر لفترة ةوجز الم  ة دموح لا يةولاألة لماليم ا القوائ  لحوات ضاح إي

 ( ذلك  فالخ لم يذكر  ما يةعودالت الساري الف الآ مبالغ بلا)
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 ( ةمتت)  يةلا لما  تاود األ     -11

 ادلة ع الللقيمة مي  الهرل التسلس ات  ي ستوم  بين ويالتح تال  11-3

 م يت أنه لم    كما  ،م2021يونيو  30  في ة  ي تهمن ال  الستة أشهرفترة    اللخدلة  االعللقيمة  مي  راله   سلسللت ا  مستويات  بينت  تحويالاك  هن تكن  لم  

 .م2020يسمبر د 31في   ةستخدمالماليب التقييم أسيير تغ

 دلة القيم العا  3المستوى  11-4

 3توى  تسوية القيم العادلة من المس

 مة العادلة المتكررة. من القيم العادلة لقياسات القي  3يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة الفتتاحية إلى األرصدة الختامية للمستوى 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ليةا الموجودات الم

 م 2021يو يون 30     
 

 م 2020ديسمبر   31

 )غير مدققة(      
 

 قة( )مدق

 6,952  7,746   الرصيد األفتتاحي 

 794  -   المدرج في الدخل الشامل اآلخر الربح الغير محقق 

 7,746  7,746   الرصيد الختامي 

 

 محتملة باتول طمو  يةرأسمال  اتوب مطل -12

 89.6لغ  بمب م  2021يونيو  30في  ا  مك  ليةمحبنوك    بلق  منة  ي تندمس  واعتماداتان  مضطابات  خ شكل  ي  فة  ي بنك  التي سهت   ةمجموعلادى  ل

 سعودي  مليون لاير  44.5شمل مبلغ  ت   ةي مستند  عتماداتلا  . (ديوسع  لاير  مليون  63.7لغ  مب :  م2020  برمديس  31)  ديسعو  لايرن  مليو

ة  توسع ع  اري مشومعدات  لت آتوريد    ودقععن  ية  لامرأس ارتباطات  صتخ   ماداتاعت منها    مليون لاير سعودي(  19.5:  م2020ديسمبر    31)

 .عالمصان 

 وأرصدتهم   العالقةذو  األطراف عمالت م تعالا -13

  الستة أشهر  خاللالتعامالت ة مقي   

 ي ف هيةتمنال

 
 في كما  رصدةالا

 لمعاملة ا ةعبيط العالقة  ولطرف ذ ا

 30  

 م 2021يونيو

  ( مدققة )غير 

30 

 م 2020ويوني 

  ( ققة مدير )غ

يونيو   30

 م 2021

( مدققة  ير)غ   

  ديسمبر 31

 م 2020

 ( مدققة )

 طبيعيل ا ازغلا عزي وشركة ت 

   ميلة(ز )شركة

  سلعالمشتريات 

 والخدمات 
 26,574  19,983   3,541   3,934 

عات أرباح  توزي 

 مستلمة
  396                   -      

 309   513     4,279  3,445  ل نق تخدما أخرى 

   30,415   24,262   4,054   4,243 

هذه  من  يأتأمين م يت  لم كما  ،التقريرخ ي تارمن  اشهرً ر عشاثني خالل ا دً نقها ت سوي ت يجب ة ق لعالات اذف طرا ألاع مستحقة المدة األرص جميع

 . صدةألرا

 

 

 



 ةعوديالسزف ة الخشرك

 ( مساهمة سعودية كةشر)

 م 2021يونيو 30في  المنتهية الستة أشهر لفترة ةوجز الم  ة دموح لا يةولاألة لماليم ا القوائ  لحوات ضاح إي

 ( ذلك  فالخ لم يذكر  ما يةعودالت الساري الف الآ مبالغ بلا)
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 السهم  حرب -14

   في هيةمنت لا  الستة أشهر ةفتر ل 

 م 2021يويون 30 

  ( مدققة )غير 

 م 2020يونيو 30

 ( مدققة )غير 

   134,029 ف( )بآل  ةفي الشركين هماسم ال إلىعائد ترة الفلا )خسارة( \ ربح
 

        17,198  

  79,602 معدلة  - (سهم لا فبآل)  همسألجح لعدد ار الم المتوسط
 

79,500 

  1.68  دلة عم - (وديالسع الري ال ب )لمخفضة وا  يةساسم األسهلا ربح
 

0.22 

 ( 1 اإليضاح راجع. )المنحة أسهم تأثير بضم األسهم لعدد المرجحالمتوسط  تم تعديل

 

  500,000  بشراء  الشركة  قامت.  الشركة  موظفي  أسهم  برنامج  بموجب  بها  المحتفظ  الخزينة  ألسهم  األسهم  لعدد  المرجحلمتوسط  يتم تعديل ا

.  م2019  فبراير  13  في  المنعقدة  للمساهمين  العادية  غير  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  م2019  سبتمبر  إلى  م2019  يونيو  من  خزينة  همس

 . 1. راجع إيضاح م2021ء من األسهم خالل عام وزيع جزبت  الشركة قامت وقد

 قة  الحأحداث   -15

 إعالن تداول  -شراء أرض 

متر مربع بالمنطقة الصناعية الجديدة    111,827  احةستوقيعها اتفاقية لشراء قطعة أرض بم  عن  م2021يوليو    14أعلنت المجموعة في  

 قرض مرابحة وجزئياً من مصادر التمويل الذاتي للشركة.  من خاللمليون لاير سعودي. يتم تمويل المبلغ جزئياً  55.9بالرياض مقابل 

 

 إعالن تداول -ترتيبات تمويل جديدة 

رابحة من البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي إلعادة  الم   أعلنت المجموعة عن الحصول على تمويل ،  م2021يوليو    15في  

مليون لاير سعودي ويتم سداده على أساس ربع سنوي من    592بلغ إجمالي التمويل  خفضة. ي تمويل القرض الحالي القائم بتكاليف تمويل من 

 سنوات. 5قسًطا على مدى  20خالل 

 

 إعالن تداول -زيعات أرباح نقدية تو

ة  عن الست لاير سعودي للسهم الواحد على مساهمي المجموعة    0.75، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  م2021يوليو    26  في

 .م 2021يونيو  30أشهر المنتهية في 

 زة ج ومال لموحدةا ولية األ ة لماليا قوائمال د ا متعا -16

 هـ1442ذو الحجة    16ة التنفيذية المفوضة من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ  لجن لة األولية الموحدة الموجزة من قبل اتم اعتماد القوائم المالي 

 (2021 يوليو 26 : )الموافق
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