
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعودية شركة الخزف ال

 ( شركة مساهمة سعودية)

 )غير مدققة(  الموجزة القوائم المالية األولية الموحدة

  ستقللمراجع الحسابات الم فحصتقرير الو

 م 2020 سبتمبر 30في  تينهيمنتالأشهر  والتسعةالثالثة  لفترتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ةالسعودي شركة الخزف
 ( سعودية ة همسام شركة)

 الفحص لمراجع الحسابات المستقل  تقريروموحدة الموجزة  األولية ال ةيائم المال قوال

 م 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في   التسعةو لفترتي الثالثة 

 

 صفحة  رس الفه

  

 - موجزة الالموحدة  األوليةالفحص لمراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية  تقرير

  

 1 موجزة الالموحدة  األوليةكز المالي مرة القائم

  

 2 الموجزة  قائمة الدخل/ )الخسارة( الشاملة األولية الموحدة

  

 3 موجزة الالموحدة  األولية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

  

 4 موجزة الحدة وم لا األوليةفقات النقدية دت لا ةمقائ 

  

 16-5 جزة ومالالموحدة  األوليةة حول القوائم المالي   إيضاحات
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 والنشاط ن  وي تكلا -1
 

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

م  مسجلة،  (م14/04/1977ق  المواف)ـ  ه25/04/1397 الرفي  اب عرالملكة  بالمياض  دينة  رقبمة  ي دوعسلية  التجاري  السجل  م  وجب 

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

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

 من الملحقات. ها وغير ذات الصلة

هذه  ت ت  القوالاضمن  الموحدة  ألا  ةلي مائم  أع  تبالومطو  تادموجو  الموجزةولية  كمارووف  ةشركال  لامونتائج     موجودات   تتضمن  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"يشار إليهم معاً بلفظ )  دة(محدو يةؤولة ذات مس)شرك  زانوشركة ار   ،مقفلة( مساهمة سعودية

قعة للسنة  توكون ملتي قد ت ا  ائجم ليست بالضرورة أن تكون مؤشرا على النت 2020  سبتمبر  30ية في  تهأشهر المن   التسعةة  رت فج  نتائ 

 .م2020ر ديسمب  31ي هية فت ن مالمالية ال

 . ية ية السعودلكة العرب المم 11481 ضرياال 3893 ب، ص.ياعلحي الفهد،   ملكطريق ال اض،في الري للشركة ي لرئيسامركز ع القي 

 ية. دنة ميالس كل مـن ديسمبر رة شهوتنتهي بنهاي  رناي ر ي هـش ـةبداي  ـنة مركلشـل لماليةسنة ادأ 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 سبتمبر  30

 م 2019 م 2020

 ة ي دالسعو ةبي العرلكة المم الخزف لألنابيب ةكرش
ئة التجز لة ولتصدير والجماو دتيراساال

 ب الفخاريةبي نالأل
66,09 ٪ 61,12 ٪ 

 ودية لسعاية عرب ال مملكةلا *رامث ست الللخزف ة اكشر
  قسوي ت الات خدمور دي لتصاالستيراد وا

 .ةالجملة والتجزئ  رةجاوت 
95 ٪ 95 ٪ 

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

 م. 2020 سبتمبر 30التجارية حتى ها ت عمليات كاه الشردأ هذلم تب *

دي،  عومليون لاير س  52الشركة بمبلغ    مالالخزف لألنابيب بزيادة رأس    ةهمين في شرك ، قام المسام2020س  أغسط   30في تاريخ  

لمساهمين االخرين في شركة الخزف لألنابيب لن لاير سعودي  مليو  13.1ف السعودية، وخز شركة اللي  مليون لاير سعود  38.9منها  

في هذه القوائم المالية األولية الموحدة    "ةلشركة التابعر المسيطرة لغي   كيةرأس مال إضافي من قبل حقوق الملبوصف ")مشار إليها  

إلى رأس مال،  لمساهمي شركة الخزف لألنابيب  دائنة  الجارية ال حسابات  اليق تحويل أرصدة  رأس المال عن طر  زيادة ، تم  (الموجزة 

 . ٪66.09إلى  ٪61.12ن لشركة الخزف لألنابيب مشركة الخزف السعودية  سبة ملكية  زادت ن  نتيجة لذلك

األ إلى  بان اشارة  المتعلقة  فتشاحداث  كوفيدر  األعمعليه  ترتب    وما  19-يروس  لقطاعات  تأثر  قامت  من  العالمي،  المستوى  على  ال 

 ن اداء الشركة.  سي ها ومواصلة العمل على تحشركة باتخاذ العديد من التدابير واالجراءات الالزمة لحماية الشركة والعاملين ب ال

بير؛ وذلك  غير متأثرة بشكل ك  المجموعة شركات، التزال عمليات  ال  اقيأسوة بب   المجموعة  حديات التي واجهتهام من تلك الت لرغى اوعل

السياسات   بتطبيق  الشركة  ال  لمواجهلقيام  قدمتها  التي  والمحفزات  المبادرات  من  واالستفادة  جيد  بشكل  تتقدم  األزمة  وسوف  حكومة 

 حدوثها. قبالً في حالت جوهرية مست يرا تغ عن أي إلفصاحاب  المجموعة

 

 

 



 ةيعودالسة الخزف شرك 
 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م 2020 سبتمبر  30ي ف ينتهيمنتال شهرأ والتسعةلثالثة  ا  لفترتي الموجزة ة الموحدة ي لو األة ليلما ا م القوائ  لحوات ضاح إي

 ( كف ذل ر خالذكلم ي ما  ةيودلسعالت اياف الرآالبالغ بالم)

6 
 

   المحاسبةأسس  -2

 تزام لال ن ابيا  2-1

إعد االقو  هذه  داتم  للمللمجموعة   الموجزةالموحدة  ة  لي وألا  ة لمالي ائم  المحاسبيعي وفقًا  )  الدولي   ار  األول  ( 34رقم  المالية  ية"  "التقارير 

المملكة في  السعو   والمعتمد  المعايي ما  يرهغو  ةي دالعربية  للمحاس  يةسمرال  راتصدااإلر ون  السعودية  الهيئة  قبل   بينالتي صدرت من 

 .م2019مبر ديس 31ية في تهللسنة المن للمجموعة  السنوية لمالية م ائ اوقال ان معالقترها باقراءت ويجب ، قانونيين ال

 ض العر  وعملةالعملة الوظيفية  2-2

 . للمجموعة عرض وعملة ال فيةة الوظي ملعلا يه، ويدوالسع لريابال موجزةلا دةوحملا  ةألولي ة اي لالما لقوائما ذهه تم عرض

 الت  تعدي ت والاري لتفسا ة، ير الجديدعايالم -3

م والتي تم شرحها  2020ناير  ي   1من  عتباراً  امن التعديالت على المعايير سارية  إن عدداً  ة تم إصدارها ومع ذلك فجديد  ييرمعا  دجال يو

 ة. للمجموع الموجزة  حدةلموعلى القوائم المالية األولية ا جوهري  أثرا ن ليس لهلكو وعةمجمسنوية لل ال دةالموحي القوائم المالية ف

 امة ة اله يباسحملت ا ا ضافتر واال راتيدتق لا -4

إعيتطل القوادب  أحاستخد  ،جزةو ملا  ةوحدلماولية  ألا  يةالمال  ائمد  ت   تيراوتقد  كام ام  والمصروفا يرإلا  قيمفي  ثر  ؤوافتراضات  ت  ادات 

  فتراضات ال اه  ذه  وصيقن بخصالت   مدع  نإ  .ملةالمحت   مطلوباتصاح عن الب اإلفان المرفقة بج  واإليضاحات  توبامطل 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

  ئم اوالق  دادند اعقها ع ي تطب تم    تيللة  بية مماثلاسراضات محت وافت تقديراتخدام  تم اس  زةموجالة  وحدالمولية  ألا  ةي مال وائم الد القاعداد  ن ع

الالمالي  الال  يةسب حا لما  السياسات  نإ،  م2019مبر  ديس  31  في   كما  موعة جللم ية  سنوة  هذه  على  األقومطبقة  المالية  دة  الموحية  لوائم 

 . م2019سمبر دي  31 لمنتهية فيا ةابقسلة اللسن  دة للمجموعةموحال ليةم المائ اوقلى الع بقةالمطلك س ت نف هي موجزةلا

    مةالها غيليةشتلت ا قطاعا لا -5

 ة يعا طقمات ول عم5-1

 

ك  ط السيراميالبـ

 جمالي إلا يب الخزف لألناب ت انــا خـلسا صحية دوات الواأل 

     ( قة مدق)غير   م0202  سبتمبر  30  في تهيةمنالللفترة  

 1,148,375 22,883 265,558 859,934 عة وممجلخارج اء عمالمن رادات اي 

 14,581 - - 14,581   اتاعدات بين القطايرا

 71,451 (8,084) 16,656 62,879 (2-5 رقم )إيضاح  ةاكزالقبل   طاعالق  (ةرا س)خ /حب ر
 

    

     ( مدققة)غير   م2020 سبتمبر 30 ا فيكم

 2,876,543 263,875 315,473 2,297,195   القطاعاتودات موج

 1,370,120 103,412 160,409 1,106,299 وبات القطاعات طلم
     

     ( مدققة )غير   م2019  سبتمبر  30  يف هيةلمنت ا  للفترة

  875,175   18,477   194,648   662,050  خارج المجموعة ء عمالمن ادات اير

  14,301     -     -   14,301  اعات  لقطابين  يراداتا

 (3,875)  (10,353)   6,458   20  (2-5 قمر  )إيضاح  كاةزال بلق  طاعالق  (ةرا س)خ /بحر
     

     (مدققة)  م2019  رمبسدي 31في ا كم

  2,989,061   268,260   304,765   2,416,036   القطاعات تجودا مو

  1,542,010   131,663   97,269   1,313,078  القطاعات  وباتمطل
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 )تتمة( امةله القطاعات التشغيلية ا     -5
 

 الزكاة قبل ة ليتشغيال  القطاعات خسارة() /ح رب ياتوس ت 5-2

 سبتمبر  30  يف ةأشهر المنتهي التسعةلفترة   

 م 2020  

 ( ققة مدير غ)

 م 2019 

 ( مدققة )غير 

 (3,875)  71,451  ة غيلي لتشلزكاة من القطاعات ابل اق (لخسارةا) ربح/ يلمااج

 472  589  الحصة من صافي ربح الشركة الزميلة

  72,040  (3,403) 

 وسمية الم  العمليات 5-3

  ستخدام ا  إنوص، فخصقس. وعلى وجه الالط  اتتغير  يجةت ن   ية وسممال  اتب لللتق  عةالمجموة في  كهربائي لا  ياهلمت اخاناس   يخضع قطاع

يق  طرن  ي عالموسمر  ث أليل اقلت   ةوع مجملا  لتحاوو  إلى سبتمبر( .  يلن أبر)م  يفل موسم الصالخ  يتأثر سلبا  كهربائيةالالمياه    سخانات

 . سنةكل  ث من لثالواي ثان لع ارب للأقل  احوأرب عائدات  كون له ي  اة مادع علقطاا  ، فإن هذالكرة المخزون. ومع ذاإد

سخاس قطاع  المياهجل  ال  نات  في    12خالل  المنتهية  بلغت  إيراد  م2020سبتمبر    30شهراً  لايرم  366ات  سعودي ليون    

ليون لاير  م  31.9  غبمبل  اةزك ال  بلق  ربحافي  ص  وحقق القطاععودي(  س  ن لايرمليو  267  م:2019  سبتمبر  30  ية فتهي ن مال  اشهر  12)

 عودي(. س لاير نوملي  1.7لغ ب بم اةبل الزكق  ةخسارصافي  :م2019 سبتمبر  30 يف يةنتهمال ارشه 12)  ديسعو
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 ت اادرياإل -6

لالسا ادر  والمص  المجموعة  عملياتان   الالم  ئمواقالفي    بينةمالتلك    هي  اتادإليراسية  االخي ي السنو  وحدةمالية  للسنة  ة  في نتهالمرة   ية 

م ي ند تسلعمحدد  ي وقت  ت فالمنتجا  ىيل السيطرة علوء ويتم تحعماللامع  د  عقولمن المجموعة  ايرادات  ا  تستمدم،  2019بر  سمدي   31

   .ءمالالع إلىعة البضا

 الء العمد مع  قوالع اداتف ايرتصني

 : اليةلت طق الجغرافية ااوالمن  نتاج الرئيسيةمحدد و خطوط اإل وقت دمات فيالخو عائ ضلب من نقل اعة ادات المجموكون إيرتت 

 
 ( مدققة)غير  م2020 سبتمبر  30  يفة تهينالم شهرأ ةالتسعلفترة 

 

دوات  لبالط واأل ا

 جمالي اإل  ف خزالأنابيب   ه ات الميا سخان  ة الصحي

  1,162,956    22,883    265,558    874,515  ايرادات القطاع 

 (14,581)      -      -   (14,581)  لقطاعات اات بين داإليرا

  1,148,375    22,883    265,558    859,934   ة المجموع جراخعمالء ن ات مدااير

        ة يافية الرئيسر األسواق الجغ

  1,071,922    22,883    202,668    846,371  محلي

  76,453      -    62,890    13,563  رجي خا

  859,934    265,558    22,883    1,148,375  

        اإليراد ب االعترافيت  قوت

  1,148,375    22,883    265,558    859,934    محددت وق  في

 ( قةدقم)غير  م2019 مبرسبت   30 يهية فت أشهر المن  عةالتسلفترة  

 

ت  وا داألالبالط و

 ي لماجاإل  ب الخزف ي أناب   لمياه ا اناتخس  الصحية 

 889,476  18,477  194,648  676,351 اع قطات الاداير

 (14,301)  -  -  (14,301) ت عاالقطان بي ت ايراداإل

 875,175  18,477  194,648  662,050  المجموعة خارج دات من عمالء ايرا

        ية الرئيسية اق الجغرافسو األ

 771,498  18,477  132,594  620,427 محلي

 103,677  -  62,054  41,623 خارجي 

 662,050  194,648  18,477  875,175 

        باإليراد  االعتراف  يتوقت

 875,175  18,477  194,648  662,050   محددت وق  في
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 ومعدات ت  اآلو ات كتلمم -7

 ستبعاد الوا   تافاضاإل

بما في ذلك األعمال الرأسمالية  داتومع التآوممتلكات ة افضإ ب ، م 2020 سبتمبر  30في ة هي منت ال ره شأ لتسعةا لت المجموعة خالقام

 . يون لاير سعودي(مل 11.8: م2019 سبتمبر 30هية في منت ال رهشأ التسعة) سعودي لايريون مل 25.9بمبلغ  التنفيذ قيد

اقي تبلغ    ت ت ومعداالآو  تلكامت م  استبعادتم     م 2020سبتمبر  30ي  فلمنتهية  ا  رشهأ  التسعةخالل    ودي سعلاير   ألف  52  يةردفت لمتها 

ع  ،(سعودي  لاير  ألف   541م:  2019سبتمبر    30  فية  ي منتهال  رأشه  التسعة ) سع   الف  152  غمبل ب   استبعاد  ربحا  نهونتج    ودي. لاير 

قائمة    في  "إيرادات أخرى "  بند  منضجها  دراا  تمو  .(ي ودسعلاير    لفأ  180  ربح  م:2019سبتمبر    30ة في  منتهي ال  أشهرالتسعة  )

 . وجزةلماة األولية الموحدالدخل/ )الخسارة( الشاملة 

   مالس الأر -8

 م 2020  سبتمبر 30 

 ( مدققة ر )غي
 

 م 2019بر ديسم 31

 ( مدققة )

 60,000  60,000 (مسهاال بآالف) /   سعوديلاير 10 السميةاقيمة ال-ا بهرح ة مصي داع مسهأ

  بآالف)  / سعودي لاير 10سمية اال القيمة-مل ابالك ةوعلمدف ا لعاديةدد االسهم اع

 ( همساال
60,000  60,000 

 600,000  600,000 لسعودية( ات الريالا فآالب رة )لمصدهم العادية االسا مةقي 

 قروض ال -9

 جل الا  يلةض طوو القر 9-1

 

 االستحقاق سنة  العملة 

 م 2020  سبتمبر 30

 ( مدققة )غير 
 

 م 2019يسمبر د 31

 ( مدققة )

 919,436  880,946  ي لاير سعود حي تاالفت ا الرصيد

 66,217  -  لاير سعودي  إلضافات ا

 (104,707)  (144,383)  لاير سعودي  المدفوعات 

 880,946  736,563 م 2025  سعودي لاير 

      

 292,447  170,918   جل تداول من قروض طويلة االالجزء الم

 588,499  565,645   جل ويلة االالجزء غير المتداول من قروض ط 

 880,946  736,563   جل إجمالي القروض طويلة اال

 لقروض ا شروط  9-1-1

بين    ضالقرو  تاقيااتفتشتمل   تتعشرعلى  أخرى(    أمور)من  الاو  سب الن   ببعض  المجموعة   التزامب ق  لوط    30كما في    ،ماليةلشروط 

 . القروضيات اقاتفروط شمع  ة عجموالم تلتزما، م2019ديسمبر  31 وكما في م2020 سبتمبر

 جل الا رةض قصيو قرال  9-2

ات  تجاري ن ب   قبل  من  ةلمجموعلة  ح ممنوسالمية  ا   حةب امر  االجل قروض  قصيرة  ضولقرمثل  ت محلية، ويت   ة وك  لقروض  ا  حديد رسومم 

  شهر أ  سعةالت   لخال  وعةمالمج  تحصل   القروض.مة  بقي   بنوكلصالح الألمر    تادن سب   مضمونة  ضروهذه الق.  سوقاس أسعار الى أسعل

قر ل ع  م2020سبتمبر  30  فيهية  نت مال المنتهشأ  التسعة )  يد وعس  مليون لاير  40.8لغ  مب ب   جلض قصير االوى   سبتمبر  30  ية فيهر 

بسدادقو(  وديسع  لايرمليون    245  :م2019 المنته  التسعة)  ن لايروملي   103.1لغ  مب ب االجل    قصيرة  قروض  امت  في أشهر   30  ية 

   (.سعودي  لاير مليون  123 :م2019 سبتمبر

 



 ةيعودالسة الخزف شرك 
 ( ديةمساهمة سعو شركة)

 م 2020 سبتمبر  30ي ف ينتهيمنتال شهرأ والتسعةلثالثة  ا  لفترتي الموجزة ة الموحدة ي لو األة ليلما ا م القوائ  لحوات ضاح إي

 ( كف ذل ر خالذكلم ي ما  ةيودلسعالت اياف الرآالبالغ بالم)
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 الزكاة مخصص  -10

العامة للزكاوالزك  هارات إقراموعة  المجقدمت   للهيئة  المنتهية في  (")"الهيئةة والدخل  ية  السنة  بناًء على و  م،2019ديسمبر    31  حتى 

 .م2019ديسمبر  31نتهية في حتى السنة الم تحقة المسالزكاة  دفعذلك فقط تم 

ييم لشركة  تق  امر مجموعة أوتلقت ال   ،خص المجموعةفيما ي   م2007ات حتى سنة  السنولجميع    الزكوية  ربوطلاعلى  مع الهيئة    التفاقتم ا

للسنوات من سنة   ةرك السعودية وشالخزف   م على 2012م والى سنة  2008سنة  م و من  2018م إلى سنة  2008  الخزف لألنابيب 

مخصص   تكوينم، ومع ذلك تم  2020مبربت س  30  يكما فمن قبل الهيئة  هي قيد المراجعة  ضد كال التقييمين واستئناف  رفع  التوالي. تم  

لاير  12غ  بمبلزكاة   سعمليون  عام  خ  يود  لق  المتعلم  2020الل  السابقة  السنوات  السعوبتقييم  الخزف  الخزف  شركة  وشركة  دية 

جوهري   الف، وال يوجد اخت دة الموجزةاألولية الموح  قائمة المركز الماليفي    " اةمخصص الزك"  بندبلغ ضمن  الم  دراجا، وتم  لألنابيب

 ذي تم تكوينه. لالمخصص امبلغ ولهيئة م اتقيي مبلغ بين 

 ية الم ال  دواتاأل -11

 ادلة الع مة لقيوا  اسبيلمحا ف تصني لا  11-1

  سلسل الت ت  مستويا   ذلكفي    امب   ،للمجموعة  المالية   وباتمطل لواة  لي الما  ت جوداومللادلة  العالقيمة  و  تريةالدفة  قيمال  التالية ول  الجدا   حتوض

جل،  اال يرة  قصاق  تحقاسترة  ف  هالتي  لاو  ة دلالعا  ةيمقبالا  سهياقم  ت ي ال    يلت االمالية    طلوباتملوا  داتووج مللبالنسبة  .  ةادلالعلقيمة  لالهرمي  

ة.  لمالي ادوات  االلهذه    ةلالعادقيمة  لاومات  لمعمن  تتض  الفهي  لتالي  وبا  ةالعادلا  متهقي قارب  ت   تريةالدفة  قيمالأن  ض  المفترمن  نه  إف

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



 ةيعودالسة الخزف شرك 
 ( ديةمساهمة سعو شركة)
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 ( مةتت)  اليةلما وات د أل ا    -11

 (  مةتت)  العادلةلقيمة وا لمحاسبي ا  فلتصني ا   11-1

  

 لة العادة القيم  ية ترالدف مةلقيا

 ( دققةم)غير   م2020 رسبتمب  30ا في كم

  ةمالي وجوداتم 

من  دلة العاة يملق با

  دخلالخالل 

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

 

 ية ال م  اتموجود

              

ل  املدخل الشل اادلة من خالة العمبالقي  الماليةات موجودلا

 خر اآل

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

 -  -  -  -  361,872  361,872  -  ى جودات أخرارية ومدفوعات مقدمة وموذمم مدينة تج

 -  -  -  -  108,580  108,580  -  حكمه  يف قد وماالن 

  6,952  470,452  477,404  -  -  6,952  6,952 

               لية  ما تامطلوب 

 -  -  -  -  158,928  158,928  -  قصيرة االجل   ضروق

 -  -  -  -  736,563  736,563  -  جل االلة طوي   روضق

دائنة و  ذمم  آخن ئ داتجارية  غير  م  ن ورون  المصاريف  ن 

 قة حت المس

 
-  206,124  206,124  -  -  -  - 

  -  1,101,615  1,101,615  -  -  -  - 



 ةعوديالسزف ة الخشرك
 ( كة مساهمة سعوديةشر)
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 ( ذلك  فخاللم يذكر  ما يةالت السعودرياالف الآ مبالغ بلا)
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 ( مةتت)  ةالماليت األدوا    -11

   (مةتت)ادلة  علاالقيمة و بي س لمحاا ف يصن الت   11-1

 

  

 دلة عااللقيمة ا  ية ترالدفة قيملا

 ( ةمدقق) م2019 ديسمبر 31كما في 

  يةلام تا جودوم 

من العادلة ة مقي لبا

دخل  لا خالل

 ي جمالاإل  3توى المس  2ى لمستوا  1المستوى   جمالي إلا  المطفأة  التكلفة  آلخر الشامل ا

 

 ية مال  موجودات

              

ل  امالشلدخل  ال  خالن  م ة  العادل   ةمقي بال  المالية  داتجوومال

 ر خاآل

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

 -  -  -  -  351,160  351,160  -  أخرى ت وموجودا  مقدمة ومدفوعات تجارية مدينة م مذ

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

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

                 مالية باتلومط

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

 -  -  -  -  880,946  880,946  -  جل الاطويلة   روضق

اريف المصير  غن  م  آخرونودائنون  تجارية  دائنة  ذمم  

 لمستحقة ا

 
-  234,429  234,429  -  -  -  - 

  -  1,336,630  1,336,630  -  -  -  - 
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 ( ةمتت)  ةيالمالت األدوا    -11

 العادلة   مةيلقاقياس   11-2

 نيمكـ التـي لاهامـة ال المـدخالت إلـىة إلضـافبا، وجزةمـدة الحة الموقائمة المركز المالي األولي في العادلة ة مبالقي قاسة الم ليةماال واتألدل  3  لمستوىاو  2توى  لمسلة  لدعاال  لقيمةا  ياسق  يفة  مدخست ملاييم  التقليب  اأسي  لات ال  الجدوليبين  

 .الحظتهام

    احظتهمال يمكن ال ي ـلتا  الهامةمدخالت ال  مييتقلا اسلوب  عوالن

 تهـامالحظن يمكـ ال يـلتاة ماهالت  المدخال  نبية  قاللعا

 دلةالعايمة الق ياسقو

ات موجودالصافي يقة رطم  اخدباست العادلة    ةالقيمتساب  احم  يت   األوراق المالية

حقـوق   ألدواتدلـة  عالا  يمـةقالاط  ب استن   نمتضت ي  ـوالت ة  معدلال

 العادلــةلقيمــة الــى إرجوع البــ فيهــاالمســتثمر  ســهمأللة يــلملكا

ف رـتــالمعر ـوغيــ اهــب ف رـتــمعلا)ت بــاووالمطل تجــوداوملل

 .ها(ب 

ــغ ب  -  ــالــ ــرب  مشهــ ــاريخي حالــ ــامبي ل التــ  تعــ

ثمر المست  تاالشركقبل  ن  مرية  اعق تاارثمست الا

 ديســمبر 31 ،٪5 :م2020 برســبتم 30)، اهــفي 

 (٪5: م2019

ــ - ــاريخي هــامشلا غبل  ثماراتت الســاات عــمبي ل الت

مسـتثمر لا الشركاتقبل من ء  نشااالقيد    ةاري العق

 رسـمب دي  31، ٪7.5: م2020  سبتمبر  30)  افيه

 (٪7.5 م:2019

 اذا:  ص()تنقزيد ت  المقدرةة دلالعاقيمة ال نا 

ــ - ــة  رـتغي ــة توالمالقيم ــيقع ــعقالتثمارات االســ ف ة اري

  .( ص)نق ادةزي فيها ر ثمت سالم

ــ - ــة لقا رـتغي ــةيم ــي المتوقع ــالرات اتثمســاال ف ة عقاري

 .)نقص(  ةادزي  االنشاءقيد ا يهفمستثمر لا
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 ( ةمتت)  يةلا لما  تاود األ     -11

 ادلة ع الللقيمة مي  الهرل التسلس ات  ستوي م  بين ويالتح الت  11-3

والسنة المنتهية    م 2020سبتمبر  30  فية  تهي من ال  هرشأ  التسعةفترة    اللخدلة  العاللقيمة  مي  راله  سللتسلا  مستويات  بين ت  تحويالاك  هن تكن  لم  

 .م2019ديسمبر  31ية في نتهلما سنةي الف ةالمستخدماليب التقييم أستغيير يتم أنه لم   كما ،م2019ديسمبر  31ي ف

 دلة  الع ا  يمةلقلالث  الث  ستوىلما  11-4

 3للمستوى    العادلةيم قلا سوية ت

 .  دلةالعاة يمللق الدوري  اسقي لل 3ى ولمست ا من (ةتامي الخ ألرصدةاإلى ة فتتاحي اال دة صاألرن م)وية  تسي لتاالجدول الح يوض

 اآلخر مل لشااخل الدل ال خ منادلة الع   يمةبالقة يلما ال الموجودات

 
 م 2020  سبتمبر 30

 ( مدققة )غير 

 م 2019مبر يسد 31 

 ( مدققة )

 6,992  6,952 االفتتاحي صيد الر

 ( 40)  - آلخر مل االدخل الشافي قائمة بها  معترف  ققةئر غير محاخس -

 6,952  6,952 
 

 الحساسية   يلتحل

 يأل رقري لت ا اريخت  يفقولة لمعا نة كالمم راتـي لتغا فإنخر، آلال لشاما لدخل ا خالل منالعادلة مة ي لقاب ة المالي  اتموجودلللة العادة يمللقة ب بالنس

 التالية: تلتأثيراا لها  يكونس بتة،ثا خرىاأل اس ي قلابمدخالت  ظفاالحت امع  ،مالحظتهان كيمال ي ت لا مة الهاس لقياا تمدخال من

 الزكاة بل قخر اآلل لشام ا الدخل  

 قص نلا  لزيادة ا 

    (مدققة)غير   م2020  سبتمبر  30ي ف

 (30)  30 ( ٪1 ةب بنس )حركة االستثماريةات قارللعقعة متوال يمةلقا يف لتغيرا

 (20)  20 ( ٪1 بنسبة ة)حرك  ءانشتحت اال االستثماريةت اردلة للعقا قيمة العاالوقعات ر في ت ي غالت 

    ( مدققة ) م2019مبر ديس  31ي ف

 ( 30)  30 ( ٪1 ةب بنس)حركة  تثماريةاالسللعقارات  عةالمتوققيمة ال فيغير الت 

 ( 20)  20 ( ٪1 بنسبة ركةح)  اءشن االت ح ت  االستثمارية قاراتلعلادلة عالة قيمال عاتقتو فيغير الت 

 

 محتملة طلوباتمو  يةرأسمال  اتوب مطل -12

  46.4لغ  بمب م  2020  سبتمبر  30في  ا  مك  محليةبنوك    بلق  منة  ي مستند  واعتماداتان  مضطابات  خ شكل  ي  فة  ي بنك  التي تسه  ةمجموعلادى  ل

الت  آتوريد  ودقععن ية لامرأس ارتباطات صتخ ماداتاعت منها ( ديوسع لاير مليون 91.3لغ مب : م2019 برمديس 31) ديسعو لايرمليون 

 ودي(.  سع لايرن يومل 13,4مبلغ : م2019 رديسمب  31)ودي سع لاير ونلي م 23.74لغ ب بم عالمصان ة توسع ع مشاري ومعدات 
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 وأرصدتهم   األطراف ذو العالقة عمالت م تعاال -13

  أشهر  التسعة  خاللالتعامالت ة مقي   

 ي ف هيةتمنال

 
 في كما  رصدةاال

 لمعاملة ا ةعبيط لطرف ذو العالقة ا

  سبتمبر 30 

 م 2020

  ( مدققة )غير 

  سبتمبر 30

 م 2019

  ( ققة مدير )غ

  تمبرسب  30

 م 2020

( مدققة  ير)غ   

  ديسمبر 31

 م 2019

 ( مدققة )

 طبيعيل ا ازغلا عزي وشركة ت 

   ميلة()شركة ز

  سلعالمشتريات 

 والخدمات 
 30,702  28,078  

3,619 

 

توزيعات أرباح   3,587

 مستلمة
 397  198   

 1,421  1,255  -  6,762  خدمات نقل  أخرى 

   37,861  28,276  4,874  5,008 

 11,023  276  533  (10,747)   * عالقةذو أطراف إلى مستحق 

هذه  من  يأتأمين م يت  لم كما  ،التقريريخ تارمن  اشهرً ر عشاثني خالل ا دً نقتها تسوي يجب ة ق العالات ذف ألطرا اع مستحقة المدة األرصجميع 

 . صدةألرا

 ، )شركة تابعة(  بالخزف لألنابي شركة  الخاص ب   حقوق الملكية غير المسيطرة إلى    مستحقال  مبلغال  ةالعالقذو  لى األطراف  إ  المستحقيمثل  *  

 ابت. تاريخ استحقاق ث كما ال يوجد فوائد  لمستحق  ا المبلغال يوجد على 

 السهم  ( رةاسخ )ربح/  -14

   30 هيةمنت لا هر ش أ التسعة ةفتر ل 

 م 2020 سبتمبر 

  ( مدققة )غير 

 م 2019 برسبتم

 ( مدققة )غير 

 (6,661)  49,659 ة في الشركين هماسمال إلىعائد ترة الفلا (رةخسا )  ربح/ يفصا

 59,696  59,500 ( سهمالا  بآالف)رة صدلما يةدعالا همسألرجح لعدد االمتوسط الم

 (0.11)  0.83 ( ودي السع  الري بال)لمخفضة  وا يةساسسهم األل ا (رةا خسربح/ )

ا المتوسط  تعديل  األسهم  تم  لعدد  الخزف  لكلمرجح  شركة  أسهم  برنامج  بموجب  بها  المحتفظ  الخزينة  أسهم  تأثير  يعكس  ي 

يونيو  س  500,000تم شراء    ،ديةالسعو الى سبتمبر  2019هم خزينة من  الج2019م  لقرار  العم وفقاً  العادية  معية  مومية غير 

 .م2019فبراير  13قد في للمساهمين المنع
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 ( ذلك  فخاللم يذكر  ما يةالت السعودرياالف الآ مبالغ بلا)
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 ولى ألا لماليا  التقريرترة ف بعدقة الحأحداث   -15

وجتعتقد   بعدم  أحداإلدارة  والتي  ود  الفترة  نهاية  منذ  هامة  أو  اث الحقة  إفصاح  تتطلب  الموحدة  قد  األولية  المالية  القوائم  هذه  على  تعديل 

 الموجزة. 

 ف تصنيلا إعادة  -16

   :الحالية الفترةعرض مع  تتوافقكي  الموجزةالموحدة  األوليةخسارة( الشاملة ئمة الدخل/ )ال قاي  التالية فقارنة لماقام أر تصنيفعادة إتم 

 . "أخرى ات ادإير"إلى  " أخرىيلية تشغ اتإيراد"و  "ومعداتت الآ، ممتلكات استبعاد باحرأ" -

 . إدارية وعمومية"مصروفات "عن كبند منفصل  خصص خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية"م" -

 زة ج ومال لموحدةا ولية األ ة لماليا قوائمال د ا متاع -17

  ـ ه1442 ربيع األول 11  خري تا ي فاإلدارة جلس مقبل من المفوضة التنفيذية ة اللجن بل قمن  موجزةالالموحدة  وليةاألة ي للماام القوائ  عتماد اتم 

 .(م2020 أكتوبر 28 افقوم)ال


