






قعنـــــــا ا مو
اإلدارة العامة 

طريق الملك فهد
�ص.ب 3893

هاتف: 4644244
فاك�ص: 4627569 

اإدارة املبيعات
هاتف: 4644244
فاك�ص: 4652124

اإدارة الت�سويق
هاتف: 4644244
فاك�ص: 4610147

المنطقة الوسطى
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:
هاتف: 4644244 حتويلة: 1705

فاك�ص: 4652124
معر�ص العليا: 4644244  حتويلة: 1622

معر�ص التخ�س�سي 0114644244 
 حتويلة 8111 - 8103

معر�ص امللز: 4770715
معر�ص الرو�سة: 2784360

معر�ص طريق اخلرج: 2133518   
معر�ص ال�سحافة: 4151246
معر�ص الرنج�ص : 4644244 

حتويلة 8171 و8172
معر�ص الريان : 4644244 

حتويلة 8163 و8164

المنطقة الغربية اإلدارة اإلقليمية 
للمبيعات:

هاتف: 6292424
فاك�ص: 6299202

معر�ص التحلية: 6690055
معر�ص احلرمني: 6292424
معر�ص الطائف: 7376092
معر�ص احلوية: 7290056

معر�ص مكة: 5485588
معر�ص املدينة: 8488844

المنطقة الشرقية 
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

هاتف: 8340670
فاك�ص: 8331764

معر�ص الدمام: 8340670
معر�ص الدمام)2(: 8228267

معر�ص اخلرب: 8962644
معر�ص االح�ساء: 5307624

معر�ص االح�ساء 2: 5804968
معر�ص اجلبيل: 3411200

 المنطقة الجنوبية
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

هاتف: 2216311
فاك�ص: 2216291

معر�ص ع�سري: 2216311
معر�ص جازان: 3231191
معر�ص جنران: 5235455

منطقة القصيم والشمال 
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

هاتف: 3819009 
فاك�ص: 3814872

معر�ص بريدة 3811494
معر�ص عنيزة: 3655008
معر�ص الر�ص: 3511399
معر�ص حائل: 5340068
معر�ص تبوك: 4238965

مبيعات التصدير §
هاتف: 4644244 حتويلة: 1200

فاك�ص: 2177672 

مكتب دبي  §
هاتف: 44537303 00971

فاك�ص: 44537315 1 0097

مصنع األدوات الصحية  §
هاتف: 4981030
فاك�ص: 4983970

مصنع البالط  §
هاتف: 2650265 حتويلة:2112
فاك�ص: 2650265 حتويلة:3180

مصنع السخانات §

هاتف: 2650265 حتويلة: 3015
فاك�ص: 2650250



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع





عبدالكريم بن إبراهيم النافع 
)المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية(

رئيس مجلس اإلدارة

سامي بن إبراهيم العيسى
)المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية(

عضو مجلس اإلدارة

عبداهلل بن تركي السديري
عضو مجلس اإلدارة

عبداهلل بن محمد جليغم 
  )صندوق االستثمارات العامة(

عضو مجلس اإلدارة

سعد بن إبراهيم المعجل 
عضو مجلس اإلدارة

عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد 
عضو مجلس اإلدارة

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 
نائب  رئيس مجلس اإلدارة

حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ 
الرئيس التنفيذي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة/ مساهمو شركة الخزف السعودية
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

أرحب بكم في جمعيتكم العامة غير العادية ويسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة الخزف 
السعودية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

كانت نتائج العام 2017م أقل من طموحاتنا وتوقعاتنا بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها أسواق الشركة 
المحلية واإلقليمية واالنخفاض الكبير في عدد المباني الجديدة وتراجع أسواق مواد البناء بشكل عام 
متأثرة بعوامل اقتصادية مختلفة، ومع هذا فإن مجلس اإلدارة حريص على إعداد الشركة لمرحلة قادمة 

ستشهد فيها المملكة نهضة كبيرة ويرتفع الطلب على منتجات الشركة بشكل أكبر.
وبتوجيهات وإشراف من مجلس اإلدارة تنفذ إدارة الشركة خطة تحول شاملة تعزز من قدرتها التنافسية 
في المرحلة القادمة في األسواق المحلية والخارجية شملت تطويراً في عملياتها ومنتجاتها وفي مواردها 
قيادات جديدة  واستقطاب  الشركة  داخل  مميزة  لقيادات  ترقيات  ذلك  وقد شمل  البشرية.  وقياداتها 
متميزة من خارجها لقيادة عمليات الشركة في الفترة القادمة التي تتطلب جهًدا مضاعًفا. كما شملت 
الداخلية في الشركة وتطوير  البالط وتطوير األنظمة  التحول تطوير منتجات الشركة وبخاصة  خطة 
إدارات الشركة المختلفة، وتنمية مبيعاتها للمشاريع وبخاصة مشاريع اإلسكان والمشاريع الكبرى التي 
تنفيذ  أكبر حيث بدأت في  الدولية بشكل  تنمية مبيعاتها  إلى  الشركة  الدولة، كما تسعى  أعلنت عنها 
أوروبا  في  مبيعات  فريق  وتوظيف  دبي  مبيعات  مكتب  تطوير  التصدير، شمل  مبيعات  تطوير  مشروع 
وتطوير منتجات الشركة من األدوات الصحية للبدء في تسويقها في أوروبا وأمريكا قريبا باإلضافة إلى 
زيادة انتشار سخانات الخزف السعودي في أوروبا، كما تسعى الشركة إلى االستفادة من الفرص التي 

ستتوافر في األسواق القريبة مثل العراق وغيرها. 
ومع توقعات تحسن األسواق في السنوات القادمة تنفذ الشركة برنامجاً لتطوير تصاميم منتجات الشركة 
من البالط وتطوير مواصفاتها وإنتاج منتجات جديدة وتطوير استخدام مواد محلية ومشروع آخر لتطوير 

معارض الشركة لالستفادة من التغيرات في األسواق المحلية.
وتواصل الشركة تعزيز مساهمتها في جهود الجهات المعنية لترشيد استهالك المياه والطاقة من خالل 
منتجاتها المختلفة، كما تواصل تطوير وتصنيع منتجاتها من كراسي الحمامات التي تعمل بكفاءة عالية 
باستخدام ثالثة ليترات فقط من المياه وذلك وفقاً للمواصفات الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات 
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والمقاييس والجودة لتسهم الشركة بذلك في الجهد الوطني لترشيد المياه وتضمن حصة جيدة في 
أسواقها، باإلضافة إلى تطوير وزيادة إنتاجها من سخانات المياه الموفرة للطاقة والسخانات الكهربائية 
الذكية وسخانات الطاقة الشمسية لتعزيز موقف الشركة في أسواقها بعد البدء في تطبيق مواصفات 
ترشيد الطاقة على السخانات في عام 2018م. كما حقق مصنع الطوب األحمر نجاحاً في مرحلة اإلنتاج 
التجريبي في عام 2017م، وحصلت الشركة على موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على 
تزويد المصنع بالوقود مما سيخفض تكاليف إنتاج المصنع ويساعد بمشيئة اهلل على تشغيله بطاقته 

اإلنتاجية الكاملة في عام 2018م.
 كما تنفذ الشركة خطط استثمارية لتعزيز طاقتها اإلنتاجية واالستثمار في تقنيات متقدمة وتطوير 
منتجات جديدة تلّبي االحتياجات المتطورة لألسواق المحلية واإلقليمية والدولية لتحقيق أكبر عوائد 
ممكنة لمساهمي الشركة وعلى االقتصاد السعودي. وتسعى الشركة إلى االستفادة من مختلف اإلمكانات 

والدعم الذي توفره الدولة للصناعة السعودية من خالل البرامج والصناديق المتعددة.
في  الكبير  االنخفاض  بسبب  عام  بشكل  المحلية  األسواق  في  كبيراً  تراجعاً  2017م  عام  شهد  لقد 
المشاريع الحكومية والخاصة، كما أدى استمرار حالة اإلغراق التي تعاني منها السوق السعودية إلى 
السوق  الشركة في  الحفاظ على حصة  بهدف  السيراميك  الشركة من  منتجات  بيع  أسعار  انخفاض 

الربح.  انخفاض هامش  إلى  أدى  مما  المناسبة ألعمالها،  السيولة  وتوفير  المحلية 
بعد  لما  لإلعداد  التنافسي  موقفها  وتعزيز  توزيعها  وقنوات  السوقية  حصتها  على  الحفاظ  وبهدف 
المرحلة الحالية، فقد عملت مصانع الشركة بالطاقة الممكنة وفقاً الحتياجات السوق، حيث انخفضت 
الطاقة اإلنتاجية لمصانع البالط والبورسالن ما نسبته 16٫8% من إنتاج عام 2016م بسبب انخفاض 
الطلب على منتجات البالط نتيجة تراجع قطاع التشييد وبناء المساكن الجديدة، كما انخفض إنتاج 
مصانع األدوات الصحية بواقع 11٫3% مقارنة بإنتاج عام 2016م لنفس األسباب المذكورة للبالط. 

بينما استمرت مصانع السخانات بنفس معدالت اإلنتاج في العام السابق 2016م.
الشركة  نفذت  فقد  مستقباًل  الرتفاعها  وتحسباً  الشركة  مصانع  في  الطاقة  تكاليف  تقليل  وبهدف 
بلغت تكلفته 28 مليون ريال يقوم على إعادة استخدام الطاقة الحرارية المنبعثة من أفران  مشروعاً 
اإلنتاج في العمليات األخرى بدالً من استخدام الوقود في األخيرة مما يسهم في تخفيض تكلفة الوقود 
المستخدم وتحسين البيئة بتقليل االنبعاثات من مصانع الشركة وتحقيق المواصفات العالمية للحد من 

التلوث.
الوظائف  لتوطين  ومنهجية  عملية  خططاً  تنفذ  الشركة  فان  مواردها  أهم  العاملة  القوى  إن  وحيث 
واستقطاب المزيد من السعوديين لتلبية احتياجات الشركة حيث بلغ عددهم بنهاية عام 2017م )1034( 
موظفاً، كما نفذت الشركة خالل عام 2017م عدد )105( دورة تدريبية استفاد منها 982 متدرباً، ومن 
جهة أخرى تسعى الشركة إلى زيادة توظيف النساء في مختلف عمليات الشركة، حيث وفرت المتطلبات 
التي تضمن للمرأة الموقع المناسب للعمل، وقد بلغ عدد السعوديات العامالت في الشركة بنهاية العام 

2017م 43 موظفة يعملن في مجاالت متعددة بالشركة.

وإذ نتطلع إلى مستقبل مشرق للشركة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير الصناعة وتعزيز المحتوى 
بعظيم  الشركة  في  العاملين  وباسم  باسمكم  أتقدم  الصادرات،  ودعم  المحلية  المشاريع  في  المحلي 
الشكر واالمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وحكومتنا الرشيدة على 
الدعم والمساندة اللذان تلقاهما الصناعة الوطنية، كما أتوجه بالشكر إلى عمالء الشركة في داخل 
المملكة وخارجها على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها وكذلك إلدارة الشركة وجميع منسوبيها، سائال اهلل 

العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عبدالكريم بن إبراهيم النافع
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
عن عام ٢٠١٧م

السادة مساهمو شركة الخزف السعودية 

لحضور  دعوته  تلبيتكم  على  ويشكركم  بكم  يرحب  أن  اإلدارة  مجلس  يسُرّ 
السنوي  بتقريره  اليكم  يتقدم  وأن  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع 
مشفوعاّ بالقوائم المالية عن نتائج العام 2017م والتي تتضمن قائمة المركز 
المالي للشركة كما هي في 2017/12/31م وكذلك قوائم الدخل والتدفقات 
عليها عن  المبينة  واإليضاًحات  المساهمين  والتغيرات في حقوق  النقدية 

التاريخ. المنتهية في ذلك  السنة 

| 8 |



نشاط الشركة:  
وتخزين  بتصنيع  الشركة  تقوم  التصنيع: 
ونقل وتسويق بالط السيراميك والقيشاني 
أنواعها  اختالف  على  والبورسالن 
ومكمالتها، واألدوات الصحية من الخزف 
المياه،  دورات  وتجهيزات  ومكمالتها، 
والشمسية  الكهربائية  المياه  سخانات 
الطالء  مواد  والغاليات،  ومكمالتها 
المنتجات  والخاص  )الفريته(  الخاصة 
الفخاري  والطوب  والسيراميك،  الخزفية 
الفخارية  واألنابيب  ومشتقاته،  األحمر 
والبالستيكية لمختلف األغراض، ومنتجات 
البالستيك المختلفة، برادات مياه الشرب، 
ومغاطس وشورات من الخزف واألكريليك 
الخزفية  الطرق  عالمات  والبالستيك، 
البناء  وتقنيات  وحلول  والبالستيكية، 

اإلسكان. مشاريع  وحلول  المختلفة 

التعدين: ويشمل ذلك: استخراج ومعالجة 
الخام ومنها على  المواد  وتشكيل وتسويق 
سبيل المثال ال الحصر: بودرة رمل السليكا 
والطينة  الفلدسبار  ومعدن  والدولوميت 
الحمراء والكاولين والحجر الجيري وبودرة 
الجبس وحجر الصوان والرمل، نقل المواد 
الخام وتخزينها وتسويقها، إدارة المحاجر 
الكسارات  وإدارة  إنشاء  التعدين،  ومواقع 
والطواحين في مواقع المواد الخام، تجميع 
المواد إلعادة تصنيعها بما في ذلك  كافة 
والمواد  اإلنتاج  مخلفات  وجمع  تدوير 
المواد  واسترجاع  وتصريفها  ومعالجتها 

الشركة. المكملة ألغراض  أو  الالزمة 
التجارة: التجارة في كافة أغراض الشركة 
ومن ذلك تجارة الجملة والتجزئة والتجارة 
البناء  مواد  منتجات  لتسويق  اإللكترونّية 
من  تشتريها  أو  الشركة  تصنعها  التي 
الحكومية  للمشاريع  التوريد  اآلخرين، 
والخاصة من منتجات الشركة والمنتجات 
والمبيعات  والتصدير  االستيراد  األخرى، 
والتعهدات  التجارّية  والخدمات  الدولية 
وفتح  والتسويق  التجارّية  والوكاالت 
األخرى  الدول  في  والمعارض  المكاتب 
التي تصنعها  الشركة  منتجات  بيع  لغرض 

اآلخرين. من  تشتريها  أو 

المملكة  رؤية  تحقيق  في  اإلسهام 
:2030

تؤمن الشركة بأهمية رؤية المملكة 2030 
سيتحقق  الذي  المزدهر  والمستقبل 
تتضمنها  التي  البرامج  لتنفيذ  نتيجتها 
خادم  بقيادة  للدولة  الحكيمة  والسياسة 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
عبدالعزيز وسمو ولي عهده األمين األمير 
حفظهم  عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
اهلل ووفقهم.  وتسعى الشركة إلى اإلسهام 
محاور  خالل  من   2030 رؤية  تحقيق  في 
من  المضافة  القيمة  زيادة  منها  مختلفة 
منتجات  من  المزيد  بتوظيف  منتجاتها 
إلى  باإلضافة  المحلي  المحتوى  ومواد 
الوطني  االقتصاد  على  العائد  زيادة 
خصوصا وأن الشركة تمثل أحد المصادر 
الوطني  االقتصاد  مصادر  لتنوع  المهمة 
غير النفطي من حيث استغالها للعديد من 
الخامات الطبيعية المستخرجة من ارضنا 
طويلة  خطة  بتنفيذ  بدأت  حيث  الطيبة 

تسعى الشركة
إلى اإلسهام في

تحقيق رؤية ٢٠3٠
من خالل محاور مختلفة منها زيادة 

القيمة المضافة من منتجاتها 
بتوظيف المزيد من منتجات ومواد 

المحتوى المحلي باإلضافة إلى 
زيادة العائد على االقتصاد الوطني 
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األسواق  في  التسويقية  قدراتها  وتعزيز  صادراتها  لزيادة  المدى 
الدولية المستهدفة كما تسعى الشركة إلي مضاعفة عدد الفرص 

الشركة. عمل  مجاالت  مختلف  في  للمواطنين  الوظيفية 
المحلية  الشركة  أسواق  بها  تمر  التي  المؤقتة  الظروف  ورغم 
طاقاتها  لتعزيز  استثمارية  خطط  تنفذ  الشركة  فان  واإلقليمية 
اإلنتاجية واالستثمار في تقنيات متقدمة وتطوير منتجات جديدة 
تلبي االحتياجات المتطورة لألسواق المحلية واإلقليمية والدولية 
االقتصاد  وعلى  الشركة  لمساهمي  ممكنة  عوائد  اكبر  لتحقيق 
اإلمكانات  إلى االستفادة من مختلف  الشركة  السعودي. وتسعى 
والدعم الذي توفره الدولة للصناعة السعودية من خالل البرامج 

المتعددة. والصناديق 
خطة  من  كجزء   2017 عام  في  تنفيذه  تم  ما  التقرير  ويتضمن 

.2030 المملكة  رؤية  في  مساهمتها  لتحقيق  الشركة 

نتائج أعمال الشركة: 
نتائج  مع  2017م  لعام  الشركة  أعمال  لنتائج  مقارنة  يلي  فيما 

2016م:  عام  عن  أعمالها 
عام 2017م 
)�ألف ريال(

عام 2016م
 )�ألف ريال( 

 168٫269357٫829مجمل الربح 
 98٫127)62٫987()الخسارة( الربح التشغيلي

 20٫183)97٫054(�سافي )الخ�سارة( الربح
0٫40 ريال/ �سهم)1٫94( ريال/ �سهم)خ�سارة( ربح ال�سهم بالريال  

التشغيلي  والربح  الربح  مجمل  النخفاض  الرئيسي  السبب  يعود 
انخفاض  إلى  الماضي 2016م  بالعام  مقارنة  العام 2017م  لهذا 
قيمة المبيعات بنسبة 13% نتيجة انخفاض حجم الطلب وتأثرها 
بتراجع أسواق مواد البناء في المملكة والدول المجاورة وترشيد 
اإلنفاق على المشاريع الحكومية وعدم بدء المرحلة الكبرى من 
مشاريع اإلسكان، باإلضافة إلى تراجع  مشاريع  المباني السكنية 
والتجارية الخاصة مع استمرار حالة اإلغراق في السوق المحلية 
وتدفق المنتجات الهندية والصينية بشكل خاص بكميات كبيرة، 
مما اضطر الشركة  إلى تخفيض أسعار بيع منتجاتها خصوصا مع 
سعي  الشركة إلى تعزيز حصتها السوقية في مواجهة المنتجات 
المنافسة  مما أدى إلى انخفاض هامش الربح من 27% إلى %15، 
ارتفاع تكلفة  إلى  نتائج عام 2017م  كما يعود السبب في تراجع 
المشاريع  معظم  اكتمال  بسبب  االستهالكات  بند  وزيادة  التمويل 
تحت التنفيذ ورسملتها ومن أهمها مصنع األدوات الصحية الثاني 
مصروفات  انخفضت  أخرى  جهة  ومن  األحمر،  الطوب  ومصنع 
انخفض  كما  واإلدارية  العمومية  والمصروفات  والتسويق  البيع 

مخصص الزكاة الشرعية مقارنة بعام 2016م.
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تغير السلوك الشرائي:
المحلية  األسواق  في  الطلب  تراجع  مع 
على منتجات مواد البناء وبخاصة للمباني 
المعدة لالستثمار الشخصي والتجاري فأّن 
الخاصة  للمباني  المنتجات  على  الطلب 
المنتجات  نحو  يتجه  زال  ال  السكنية 
في  السعرية  المنافسة  ولكن  المتميزة 
للمنتجات  الطلب  وجهت  المحلي  السوق 
المنخفضة سعرا مع اتجاه كبير للمقاسات 
والبورسالن  السيراميك  بالط  من  األكبر 

ألرضيات الصاالت واألحواش والحمامات. 
اإلسكان على  كبير في مشاريع  تركيز  مع 

سعرا. األقل  المنتجات 
التراجع  ورغم  الصحية  األدوات  وفي 
الطلب  فان  الجديدة  المباني  في  الكبير 
القطعة  ذات  اإلفرنجية  الكراسي  على 
الواحدة الزال في نمو مستمر على حساب 
الكراسي ذات القطعتين، كما أن تجهيزات 
في  والمباني  المنازل  في  المياه  دورات 
االستخدامات  عن  تختلف  الكبرى  المدن 
السائدة مثل االتجاه بشكل اكبر للمغاسل 
المغاسل  من  بدال  الخشبي  األثاث  مع 
البالط  لمقاسات  والتوجه  خزفي،  بعمود 

الكبيرة في صاالت المباني ودورات المياه.
العادية  السخانات  على  الطلب  زال  وال 
متزايد  اهتمام  مع  تعديل،  بدون  مستمراً 
من المستهلك لسخانات الطاقة الشمسية 
الكميات ضعيفة  والمركزية ولكن ال زالت 
أنابيب  لشبكة  األنواع  هذه  لحاجة  نظرا 

خاصة.
وتسعى الشركة إلى تتبع وتلبية احتياجات 
المنتجات  لمختلف  المتغيرة  المستهلك 
الشركة  تنافسية  استمرار  لضمان 
مختلف  في  حصتها  على  والحفاظ 

األسواق.

تسعى الشركة إلى تتبع وتلبية احتياجات
المستهلك المتغيرة لمختلف المنتجات لضمان 
استمرار تنافسية الشركة والحفاظ على حصتها في 
مختلف األسواق
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اإلغراق في السوق المحلية:
البناء  رغم تراجع الطلب في أسواق مواد 
في  استمروا  المستوردين  أن  إال  المحلية 
جلب كميات كبيرة من المنتجات الصينية 
والهندية بشكل خاص من األدوات الصحية 
من  اإلغراقية  األسعار  مستغلين  والبالط 
عدم  ظل  في  الدول  تلك  في  المنتجين 
في  االستيراد  على  قوية  ضوابط  وجود 
مطابقة  غير  منتجات  ودخول  المملكة 
المحلية.  لألسواق  السعودية  للمواصفات 
تفوق  كبيرة  كميات  استيراد  أدى  وقد 
الطلب إلى ضغط كبير على األسعار مما 
المحلين  المنتجين  قدرة  على  كثيراً  إثر 
مع  مربحة خصوصا  مبيعات  تحقيق  على 
ارتفاع التكاليف المختلفة في عام 2017م، 
تجزئة  لمحالت  الكبير  االنتشار  وساهم 
مواد البناء الصغيرة إلى الحد من انتشار 
دعمت  بل  محليا،  المصنعة  المنتجات 
تنافسية المنتجات المستوردة على حساب 

قرار  يؤدي  إن  ويتوقع  المحلية،  المنتجات 
سعودة محالت مواد البناء في العام القادم 
إلى الحد من ظاهرة انتشار تلك المحالت 

الصغيرة. 
وقد بذلت الشركة و بالتعاون مع شركات 
السعودية جهودا متواصلة مع  السيراميك 
مختلف  على  المعنية  الحكومية  الجهات 
أمام  عادلة  فرص  لتوفير  المستويات 
السوق  في  للمنافسة  السعودية  الشركات 
الستغالل  حلول  وضع  خالل  من  المحلية 
عدم  والموردين  األجنبية  الشركات 
الحكومية  واإلجراءات  األنظمة  تطبيق 
وصناعة  السعودية  السوق  تحمي  التي 
منتجات  وتسويق  السعودية،  السيراميك 
وأسعار  بكميات  األجنبية  الشركات  تلك 
الصناعة  على  سلبا  أثرت  إغراقيه 
وتطالب  السعودي.  والمستهلك  السعودية 
بتطبيق  السعودية  السيراميك  شركات 
األنظمة المحلية واإلقليمية والدولية التي 
اهتمام  هناك  وكان  اإلغراق  ظاهرة  تمنع 
المعنية للبحث في  من الجهات الحكومية 
حماية  في  تساهم  التي  السبل  مختلف 
ألهميتها  السعودية  السيراميك  صناعة 
كبير  عدد  من  توفره  ولما  االقتصادية 
السعودي،  للشباب  الوظيفية  الفرص  من 
ويتوقع أن تتحقق نتائج تلك الجهود قريبا 

الشركة. نتائج  على  إيجابا  لتنعكس 

مشاريع اإلسكان:
المشاريع  اهم  من  اإلسكان  مشاريع  تعد 
االقتصاد  على  بالفائدة  ستعود  التي 
لهذه  الداعمة  الصناعات  وعلى  الوطني 
كبيرا  اهتماما  الشركة  وتولي  المشاريع، 
لتوفير  الدولة  خطة  في  المساهمة  في 
قامت  حيث  للمواطنين  مناسبة  مساكن 
المشاريع  مطوري  مختلف  مع  بالتواصل 
بانتظار  أولية  اتفاقيات  لتوقيع  اإلسكانية 
متوقعا  كان  والذي  المشاريع  تلك  انطالق 
في عام 2017م. وتعمل الشركة على توفير 
احتياجات المشاريع السكنية من منتجاتها 
تتميز  الشركة  منتجات  وان  خصوصا 
أسعارها  بانخفاض  و  العالية  بجودتها 
قطع  وتوفير  للمشاريع  توريدها  وسرعة 
اإلسكان  مشاريع  تساهم  وسوف  الغيار، 
مبيعات  زيادة  في  تنفيذها  في  البدء  بعد 
غير  المشاريع  مطوري  أن  علما  الشركة. 
السعودية  بالمنتجات  نظاما  ملزمين 
والبورسالن  السيراميك  بالط  وبخاصة 
قبل  من  مستمر  بشكل  ذلك  إثارة  رغم 
الجهات  مع  اآلخرين  والمصنعين  الشركة 
في  الوطني  المحتوى  على  للنص  المعنية 

اإلسكان. مشاريع 

بلغ إنتاج مصانع البالط
م٢

خالل العام ٢٠١٧
4٠.٧49.6٢٢
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التحليل الجغرافي إليرادات الشركة لعام 2017
30٫25%إيرادات منطقة الرياض          

35٫45%إيرادات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف
22٫18%إيرادات باقي مناطق المملكة 

12٫11%إيرادات التصدير للخارج
%100٫00

المبيعات: 
2017م  لعام  الشركة  مبيعات  انخفضت 
2016م  عام  بمبيعات  مقارنة   %13 بواقع 
في  الكبير  االنخفاض  بسبب  وذلك 
أدى  كما  والخاصة،  الحكومية  المشاريع 
منها  تعاني  التي  اإلغراق  حالة  استمرار 
أسعار  انخفاض  إلى  السعودية  السوق 
السيراميك  من  الشركة  منتجات  بيع 
في  الشركة  على حصة  المحافظة  بهدف 
المناسبة  السيولة  وتوفير  المحلية  السوق 
هامش  انخفاض  إلى  أدى  مما  ألعمالها، 
في  الشركة  مبيعات  تحسن  ورغم  الربح. 

لكن  روسيا  مثل  الدولية  األسواق  بعض 
مبيعات منتجات الشركة في أسواق أخرى 
تأثرت بتعديل المواصفات في تلك الدول 
نفذت  وقد  العالية.  الجمركية  الرسوم  أو 
قدراتها وحصتها  لتعزيز  برنامجاً  الشركة 
زيادة عدد  الدولية من حيث  األسواق  في 
بعض  في  والتسويق  المبيعات  موظفي 
باإلضافة  أكثر  موزعين  وتعيين  األسواق 
المعارض  في  المشاركة  تكثيف  إلى 
التجارية الدولية حيث شاركت الشركة في 
التعرف  من  مكنتها  دولية  معارض  ثمانية 
والوصول  واحتياجاتها  األسواق  تلك  على 
تلك  في  لمنتجاتها  محتملين  موزعين  إلى 
األسواق  صعوبة  من  وبالرغم  األسواق.   
العام  عن  التصدير  مبيعات  تحسنت  فقد 
إضافة  وتم  األسواق،  بعض  في  السابق 

أسواق جديدة للتصدير عام 2017م وهي 
وكوبا  ومولدوفا  وقيرغيزستان  العراق 
الشركة  قامت  وقد  وغيرها،  وبوتسوانا 
بالمشاركة في معرض المنتجات السعودية 
الذي أقيم في العراق مما عزز من تواصلها 
مع عمالئها السابقين وعمالء جدد حيث 
تم تصدير بعض المنتجات لهم رغم ارتفاع 
افتتاح  بانتظار  البحري  الشحن  تكاليف 
في  سيسهم  الذي  عرعر  جديدة  منفذ 
تخفيض تكاليف التصدير للعراق. وقد بلغ 
منتجات  لها  صدرت  الدول  عدد  إجمالي 
الشركة خالل السنوات الماضية 73 دولة 
مبيعاتها  مضاعفة  إلى  الشركة  وتخطط 
في األسواق الدولية خالل الخمس سنوات 
برنامج  تنفيذ  في  بدأت  حيث  القادمة 
لزيادة مبيعاتها في كل من أوروبا وأمريكا 
التعاون  مجلس  ودول  واسيا  وأفريقيا 

العربية.   والدول 

تخطط الشركة لمضاعفة مبيعاتها
في األسواق الدولية

خالل الخمس سنوات القادمة حيث بدأت 
في تنفيذ برنامج لزيادة مبيعاتها في كل من 
أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا ودول مجلس 
التعاون والدول العربية
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إنتاج مصانع الشركة
بلغ إنتاج مصانع البالط 40٫749٫622 م2 
خالل عام 2017 م بانخفاض قدره %16٫8 
الطلب  انخفاض  بسبب  م   2016 عام  عن 
قطاع  تراجع  نتيجة  البالط  منتجات  على 
التشييد وبناء المساكن الجديدة، مما أدى 
السنوية  للمبيعات  نسبي  انخفاض  إلى 
ضعف  وبخاصة  السابق  بالعام  مقارنة 
المشاريع  بالط  لمقاسات  الشراء  طلبات 
وتراجع األسواق خصوصاً في فترة رمضان 
وحتى ما بعد إجازة الحج من نفس العام، 
البالط  في  إنتاجية  إلى خفض  أدى  مما 
مصنع البالط األول ومصنع الفريته األول 
بينما  2017م  أغسطس  شهر  من  اعتباراً 
اإلنتاج  بمعدالت  المصانع  بقية  استمرت 

العادية. 
فقد  الصحية  األدوات  مصانع  أما 
2017م  عام  خالل  إنتاجيتها  بلغت 
قدره  بانخفاض  كجم   )34٫870٫242(
11٫3% عن إنتاجية عام 2016م التي بلغت 
)39٫328٫876( كجم، وقد تم خفض إنتاج 
األدوات الصحية لنفس األسباب المذكورة 
للبالط. بينما استمرت مصانع السخانات 
السابق. العام  في  اإلنتاج  معدالت  بنفس 

مساهمة الشركة في ترشيد 
استهالك المياه

مستمر  برنامج  بتنفيذ  الشركة  تقوم   
التي  تلك  خصوصا  منتجاتها  لتطوير 
في  والطاقة  المياه  ترشيد  في  تساهم 
بتطوير  الشركة  قامت  فقد  المملكة. 
تعمل  التي  الحمامات  كراسي  وتصنيع 
ليترات  ثالثة  باستخدام  عالية  بكفاءة 
للمواصفة  وفقاً  وذلك  المياه  من  فقط 
للمواصفات  العامة  الهيئة  من  الصادرة 
في  بذلك  الشركة  لتساهم  والمقاييس 
المياه  استهالك  لترشيد  الوطني  الجهد 
ويبلغ  أسواقها.  في  جيدة  حصة  وتضمن 
التي  للمياه  الموفرة  الكراسي  أنواع  عدد 
من  نوعا   35( بتطويرها  الشركة  قامت 
األمتار  ماليين  سنوياً  توفر  الكراسي( 
مختلف  في  المياه  استهالك  من  المكعبة 
في  الشركة  استمرار  مع  االستخدامات، 
تطوير المزيد من الكراسي باإلضافة إلى 
المياه  وخالطات  السيفون  مكائن  توفير 

للمياه. الموفرة  واالستحمام  للمغاسل 

مساهمة الشركة في تخفيض 
استهالك الطاقة في المباني

لتعزيز  الدولة  جهود  في  الشركة  تساهم 
المنازل  في  الطاقة  استهالك  ترشيد 
في  للمواطنين  المساعدة  وتقدم  والمباني 
في  جودة  أكثر  منتجات  على  الحصول 
توفير الطاقة وتوفر مجاال لتوسيع عمليات 
الخزف  سخانات  وتعد  ومبيعاتها  الشركة 
للطاقة  الموفرة  السخانات  أكثر  السعودي 
مع  تتوافق  إنها  كما  المحلية،  السوق  في 

بلغ إنتاج مصانع األدوات الصحية 

كجم

خالل العام ٢٠١٧
34.8٧٠.٢4٢

| 14 |



المواصفات األوروبية والسعودية من حيث 
مما  الكهرباء  ترشيد  في  العالية  الدرجة 
حيث  أوروبا  ألسواق  الدخول  من  مكنها 
تحتل حاليا 5% من السوق اإلسبانية. وعند 
السعودية  المواصفات  تطبيق  في  البدء 
في  للكهرباء  الموفرة  السخانات  على 
عام 2018م فان سخان الخزف السعودي 
سيتمتع بموقف تنافسي قوي إن شاء اهلل.

كما أنشأت الشركة مصنعاً للطوب األحمر 
وموفرة  الجودة  عالية  منتجات  لتصنيع 
أو  السكنية  المباني  في  سواء  للطاقة 
الفخاري  الطوب  هذا  أن  حيث  التجارية 
لتصل  للحرارة  عزله  نسبة  تزيد  المعزول 
إلى 45% مقارنة بأنواع من الطوب األسمنتي 
في  الشركة  إنتاج  حقق  وقد  الزجاج.  أو 
2017م  عام  في  التجريبي  اإلنتاج  مرحلة 
على  الشركة  حصلت  كما  كبيرا،  نجاحا 
والثروة  والصناعة  الطاقة  وزارة  موافقة 
بالوقود  المصنع  تزويد  على  المعدنية 

تكاليف  سيخفض  مما  التكلفة  المنخفض 
على  اهلل  بمشيئة  ويساعد  المصنع  إنتاج 
الكاملة في عام  اإلنتاجية  بطاقته  تشغيله 
وإنشاء  المبيعات  فريق  زيادة  مع   ،2018
منطقة  في  خصوصا  الطوب  بيع  مراكز 
وموزعين  منها  القريبة  والمناطق  الرياض 

الخليج.  دول  وبعض  المملكة  في 

ترشيد استهالك الطاقة في مصانع 
الشركة

مصانع  في  الطاقة  تكاليف  تقليل  بهدف 
فقد  مستقبال  الرتفاعها  وتحسبا  الشركة 
 28 تكلفته  بلغت  مشروع  الشركة  نفذت 
استخدام  إعادة  على  يقوم  ريال  مليون 
الطاقة الحرارية المنبعثة من أفران اإلنتاج 
استخدام  من  بدال  األخرى  العمليات  في 
الوقود في األخيرة مما يسهم في تخفيض 
البيئة  وتحسين  المستخدم  الوقود  تكلفة 
بمصانع  الصناعية  االنبعاثات  بتقليل 
البالط )1(، )2( ، )3( وقد قامت الشركة 
تم  وقد  المشروع،   مراحل  معظم  بإنجاز 
 )3( بالمصنع  منه  األولى  المرحلة  تشغيل 
في   )2( المصنع  معدات  استالم  تم  كما 
 )1( المصنع  معدات  استالم  سيتم  حين 

في نهاية مارس 2018 م ، وتعمل الشركة 
مراحل  كافة  وتشغيل  استكمال  على 
إن شاء  نوفمبر 2018  المشروع في شهر 
اهلل ، وسوف يسهم هذا المشروع في زيادة 
السنوات  البالط خالل  من  الشركة  أرباح 
القادمة وتعزيز تنافسيتها في أسواق تشتد 
فيها المنافسة، حيث سيسهم في تخفيض 
استهالك الشركة من الغاز الطبيعي وتقليل 
تكلفته بنسبة ال تقل عن 15%. ويعد ذلك 
الطاقة  تدوير  الثالث إلعادة  المشروع  هو 
حيث سبق أن أنجزت مشروعا مماثال في 
مصنع البالط رقم )4( ومشروعاً آخراً في 

األحمر.  الطوب  مصنع 
الحرارة  تدوير  إعادة  مشروع  أن  كما 
سيسهم عند استكماله في تحسين الوضع 
بها  المحيطة  والبيئة  المصانع  في  البيئي 
من  للحد  العالمية  المواصفات  وتحقيق 
التلوث، حيث حصلت الشركة على شهادة 
التوافق البيئي من الهيئة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة نظراً اللتزام الشركة بكافة 

عملياتها. جميع  في  البيئية  المعايير 

سيسهم مشروع إعادة تدوير الحرارة 
عند استكماله في تحسين الوضع البيئي 
في المصانع والبيئة المحيطة بها وتحقيق 
المواصفات العالمية للحد من التلوث
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تطوير منتجات البالط
منتجات  لتطوير  برنامجاً  الشركة  تنفذ 
تنافسيتها  وتعزيز  البالط  من  الشركة 
المشاريع  وبخاصة  األسواق  مختلف  في 
والمشاريع  اإلسكان  ومشاريع  الخاصة 
يلي  وفيما  التصدير،  وأسواق  الحكومية 

تنفيذها: تم  التي  المشاريع 

بالط  وتربيع  وقص  تلميع  مشروع 
البورسالن: 

المشروع  من  األولى  المرحلة  اكتملت 
بتركيب خط تلميع وتربيع بالط البورسالن 
ريال،  مليون   11٫3 كلفته  بلغت  والذي 
قبل  التجريبي  للتشغيل  التجهيز  ويجري 
نهاية مارس 2018م بطاقة إنتاجية قدرها 
من  بمقاسات  يوميا  مربع  متر   6٫000

 .  60x120 وحتى   80x80  ،30x30

من  الثانية  المرحلة  لطرح  الشركة  وتعد 
المشروع والتي تشمل ثالثة خطوط أخرى 

األول من عام 2018م. النصف  في 
وسوف يسهم المشروع في تطوير منتجات 
الشركة  وتمكين  جودتها   ورفع  البالط 
من تسويقها بهامش ربح أفضل والدخول 
في مشاريع تتطلب هذا النوع من البالط 

المطّور. 

رفع نسبة المحتوى المحلي في 
البالط:

عام  خالل  الشركة  مختبرات  نجحت 
2017 في تطوير مواد محلية لجسم بالط 
أغلى  أو  مماثلة  وبمواصفات  البورسالن 

اكتملت المرحلة األولى من مشروع تلميع 
وقص وتربيع البورسالن والذي بلغت كلفته

مليون ريال سعودي
١١.3
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البورسالن  وبالط  المستوردة  المواد  من 
تخفيض  في  ذلك  ساهم  وقد  المستورد 
القى  وقد  البورسالن.   إنتاج  تكاليف 
األسواق  في  كبيرا  إقباال  الجديد  المنتج 
لجودته وانخفاض سعره مما مكن الشركة 
البورسالن  مبيعات  زيادة في   تحقيق  من 
خالل  مضاعفتها  على  الشركة  وتعمل 

اهلل. شاء  إن  القادمة  الفترات 

تطوير تصاميم البالط:
للشركة  الضخمة  اإلنتاجية  الطاقات  مع 
حدة  وزيادة  المحلية  األسواق  تراجع  ومع 
المنافسة وسعي الشركة إلى دخول أسواق 
في  االستثمار  في  الشركة  بدأت  جديدة، 
تطوير تصاميم البالط من حيث القدرات 
البشرية والمادية واالستعانة بفريق محلي 
نسائي  مركز  وتأسيس  دولية  وشركات 

سيبدأ  والذي  البالط   تصاميم  لتطوير 
عمله بمشيئة اهلل في الربع الثاني من عام 
2018م وتم طرح أول إنتاج للمشروع ابتداء 
من معرض البناء السعودي الذي أقيم في 
شهر أكتوبر 2017 وخالل األشهر التالية، 
حيث القت التصاميم الجديدة إقباال كبيرا 
منتجات  على  الطلب  زيادة  في  ستساهم 

الشركة.

مشرع تصنيع كراسي القطعة الواحدة:
لألدوات  الشركة  مصنع  تمكين  بهدف 
األسواق  احتياجات  تلبية  من  الصحية 
القطعة  الحمام  كراسي  على  المتزايدة 
لتوسيع  مشروع  الشركة  تنفذ  الواحدة 
الواحدة  القطعة  إنتاج كراسي  طاقتها في 
بطاقة إضافية قدرها )21٫000( قطعة في 
العام، لتصل طاقة الشركة إلى )80٫000( 

كرسي في العام، مما يوفر للشركة مرونة 
اكبر في تطوير منتجاتها وتقديم منتجات 
باإلضافة  عام  كل  األسواق  في  جديدة 
الدولية  األسواق  احتياجات  تلبية  إلى 
وأسواق  وأمريكا  أوروبا  مثل  المستهدفة 
التي  الواعدة  العراق وغيرها من األسواق 
فيها  مبيعاتها  زيادة  إلى  الشركة  تسعى 

القادمة. القليلة  السنوات  خالل 

تطوير معارض الشركة:
شامل  مشروع  تنفيذ  في  الشركة  بدأت 
لتطوير معارض الشركة وإحداث نقلة نوعية 
الجديدة  التصاميم  تطبيق  تم  حيث  فيها، 
الخزف  معرض  على  الشركة  لمعارض 
السعودي الجديد في حي الياسمين بمدينة 
افتتاحه في  الرياض والذي من المخطط 
في  العمل  بدأ  كما  1439هـ،  رمضان  شهر 
إعداد التصاميم لمعارض الشركة األخرى 
الربع  خالل  تنفيذها  في  البدء  وسيتم 
الثاني من عام 2018 بحيث يتم إنجاز ما 
ال يقل عن 10 معارض قبل نهاية العام إن 
افتتاح  إلى  الشركة  تسعى  كما  اهلل،  شاء 
معارض جديدة في بعض األسواق المهمة.

للرفع من مستوى خدمات الشركة لما بعد البيع 
قامت الشركة قبل نهاية عام ٢٠١٧م بالتعاقد مع 
شركة متخصصة لتقديم خدمات ما بعد البيع 
وصيانة منتجات الشركة في مواقع العمالء
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مركز االتصال الموحد:
تم  الشركة  خدمات  تطوير  خطة  ضمن 
الشركة  مع  لالتصال  موحد  مركز  إنشاء 
لهذا    )920011124( الرقم  وتخصيص 
تجهيز  من  الشركة  انتهت  حيث  الغرض 
المركز وتدريب عدد من السعوديات يعملن 
2017م  عام  نهاية  قبل  عمله  وبدأ  فيه 
ويهدف المركز إلى تسهيل تواصل العمالء 
المملكة  مناطق  جميع  من  الشركة  مع 
المعلومات  على  وحصولهم  خارجها  ومن 
الصحيحة عن منتجات الشركة وخدماتها 
وأماكن الحصول عليها باإلضافة إلى تلقي 
طلبات الصيانة لمنتجات الشركة وبخاصة 
ويعمل  الصحية،  واألدوات  السخانات 
المركز على توصيل الطلبات إلى اإلدارات 
ومتابعتها  ومورديها  الشركة  في  المعنية 
العمالء.  من  رضا  درجة  أعلى  لتحقيق 
العمالء  مع  بالتواصل  المركز  يقوم  كما 
بالمنتجات  للتعريف  والمحتملين  الحاليين 

احتياجاتهم. على  والتعرف  الجديدة 

خدمات ما بعد البيع والصيانة:
للرفع من مستوى خدمات الشركة لما بعد 
البيع قامت الشركة قبل نهاية عام 2017م 
لتقديم  متخصصة  شركة  مع  بالتعاقد 
منتجات  وصيانة  البيع  بعد  ما  خدمات 
الشركة في مواقع العمالء عند طلبها حيث 
إذا  الخدمة  تلك  تكاليف  الشركة  تتحمل 

للعمالء  وتوفر  الضمان،  تحت  المنتج  كان 
سواء كان المنتج تحت الضمان أو خارجه 
االحترافية  الصيانة  من  عالي  مستوى 
والتي تشمل السخانات واألدوات الصحية 

خاص. بشكل 

موقع الشركة على اإلنترنت وحسابات 
االجتماعي: التواصل 

بالشركة  التعريف  في  اإلنترنت  ألهمية   
 2017 عام  في  الشركة  قامت  ومنتجاتها 
بتطوير شامل لموقع الشركة على اإلنترنت 
www.saudiceramic.( الرابط  على 

معلومات  يتضمن  أصبح  حيث   )com
وألهمية  الشركة.  منتجات  عن  شاملة 
األسواق  في  الشركة  عمالء  مع  التواصل 
من  لغات  بست  الموقع  توفير  تم  الدولية 
ضمنها العربية واألخرى شملت اإلنجليزية 
واإليطالية  واإلسبانية  والفرنسية 
مع  مستقبال  زيادتها  وسيتم  والروسية، 
زيادة أعمال الشركة في األسواق الدولية.
وألهمية مواقع التواصل االجتماعي قامت 
مواقع  في  حساباتها  بتطوير  الشركة 
تفاعليه  أكثر  لتكون  االجتماعي  التواصل 
الشركة  عمالء  مع  جيد  تواصل  وتحقق 
تم  وقد  المواقع  تلك  في  يتم  لما  ورصد 
توظيف عدد من السعوديات للعمل إلدارة 

المواقع. تلك 

مكتب مبيعات دبي:
العربية  اإلمارات  دولة  سوق  ألهمية 
زيادة  إلى  الشركة  سعي  وضمن  المتحدة 
الشركة  قامت  السوق  هذا  في  حصتها 
للمكتب  شامل  بتطوير   2017 عام  في 
وإعادة  للمكتب  تعين مدير سعودي  يشمل 
هيكل المكتب بإنشاء قسم للمشاريع وآخر 
للجملة مع إنشاء معرض للشركة في اهم 

مراكز مواد البناء في إمارة دبي وتم تدعيم 
المتخصصة  الكفاءات  من  بعدد  المركز 
إنشاء مستودع  مع  البناء  مواد  تسويق  في 
المرحلة  انتهاء  ومع  المكتب،  لخدمة 
فريق  واكتمال  الشركة  لمعرض  التجريبية 
المبيعات في المكتب فانه يتوقع أن يحقق 
خالل  المبيعات  في  كبيرا  نموا  المكتب 

القادمة. السنوات 

تخفيض تكاليف الشركة:
المحلية  األسواق  في  الكبير  الضغط  مع 
الكثير  وتكاليف  أسعار  وارتفاع  والدولية 
منتجات  تصنيع  في  الداخلة  المواد  من 
الشركة وكذلك ارتفاع أسعار ورسوم الكثير 
المحلية، قامت الشركة في  من الخدمات 
مجلس  من  مباشر  وبإشراف   2017 عام 
لتخفيض  برنامج  بتنفيذ  الشركة  إدارة 
التكاليف وترشيد المصاريف شمل ما يلي:

تخفيض عدد العاملين في الشركة
العمالة  لتخفيض  خطة  الشركة  نفذت 
اإلنتاجية  العمليات  على  التركيز  تمثلت 
ووضع  العمليات  هندسة  وإعادة  المهمة 
نتج  الشركة  في  للعمال  جديدة  سياسات 

يلي: كما  العمالة  عدد  تخفيض  عنها 

| 18 |



20162017
4.3173.769إجمالي عدد الموظفين

1٫0601٫034عدد الموظفين السعوديين
3٫2572٫735عدد الموظفين غير السعوديين

21126الموظفين الذين تم تقاعدهم حسب سياسة التقاعد الجديدة
338٫421٫683297٫811٫342تكاليف الموظفين الرسميين السنوية

29٫321٫83315٫119٫550تكاليف عمالة اإلمداد الخارجي

رفع الكفاءة في مصانع وإدارات الشركة:
عام  في  مختلفة  برامج  الشركة  نفذت 
عملياتها  مختلف  في  الكفاءة  لرفع   2017

يلي: ما  ذلك  وشمل 
é  تطوير تنظيم عمليات الصيانة لتحقيق

من المزيد من الفاعلية.
é  لجميع الشهري  األداء  تقييم  تطوير 

وقيادتها. الشركة  وإداري  موظفي 
é  الكايزن في  متخصصة  دورات  تنفيذ 

الكفاءة  لرفع   SIX SIGMAو الياباني 
والجودة.

é  في العمل  بيئة  لتطوير  برامج  تنفيذ 
مقدمة  في  لتكون  الشركة  مصانع 

. تها مثيال
é  تنفيذ مشروع جديد للوحات اإلرشادية

مصانع  في  والجودة  والسالمة  لألمن 
الشركة.

البحث عن مصادر وموردين أكثر واقل 
تكلفة:

الشركة  نفذت  المواد  تكلفة  لتخفيض 
من  مشترياتها  تكلفة  لتخفيض  برنامج 
في  تمثلت  العمليات  في  الداخلة  المواد 
على  والتفاوض  الموردين  قاعدة  توسيع 
واللوازم  المواد  من  للكثير  اقل  أسعار 

أفضل. دفع  شروط  على  والحصول 

في  المحلي  المحتوى  نسبة  زيادة 
الشركة: منتجات 

مع  المستوردة   المواد  كميات  لتقليل 
تقليل  وبالتالي  التوريد  مدة  تخفيض 
الشركة  قامت  والتخزين  النقل  تكاليف 
بتحويل العديد من مشترياتها إلى مصادر 
محلية مثل مواد بالط البورسالن المحلية، 
مما  وغيرها  السخانات  مكونات  وبعض 
ساهم في تخفيض تكاليف اإلنتاج، ونظرا 
المنتجات  من  الشركة  مخزون  لطبيعة 
الجاهزة فاّن األثر المالي لذلك التخفيض 
على تكاليف مبيعات الشركة من المنتجات 
سيظهر تدريجيا خالل الفترات المحاسبية 

القادمة.
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تقنية المعلومات:
ألهمية تقنية المعلومات في زيادة الرقابة 
والدقة وتقليل التكاليف وتسريع اإلجراءات 
الشركة  نفذت  فقد  الشركة  في  واألعمال 
األنظمة  لتطوير  مشروع   2017 عام  في 
الموارد  وأعمال  الصرف  وأنظمة  المالية 
تطبيق  باإلضافة  والمستودعات  البشرية 
أنظمة تقنية جديدة في المبيعات مثل نظام 
وتطبيقات   )CRM( العمالء  إدارة عالقات 
مع  والربط  اإلدارية  لألعمال  الجوال 
وإدارة  الداخلية  االتصاالت  ونظام  البنوك 

وغيرها. الوقت 

األنظمة المالية والمحاسبية:
نظرا ألهمية األعمال المالية والمحاسبية 
في الشركة والتي تتطلب المزيد من الدقة 
تطوير  تم  فقد  وسرعتها  اإلجراءات  في 
من  الشركة  في  المالية  اإلدارة  إجراءات 

يلي: خالل ما 
é  البدء بتطبيق المعايير الدولية

للتقارير المالية المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية

é  تطوير اإلجراءات المالية في الشركة
وتبسيطها وتخفيض خطوات العمل 

مع مزيد من الرقابة.

é  تقديم المزيد من الدورات التدريبية
المتخصصة لمنسوبي اإلدارة.

é  تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة
بنجاح وتدريب الموظفين ذوي 

العالقة على النظام.
é  تطوير نماذج العقود واالتفاقيات

المستخدمة.
é  تطوير المؤشرات المالية للشركة

ومؤشرات األداء وتوفيرها إلكترونيا 
ألعضاء مجلس اإلدارة وقيادات 

الشركة.
é  البدء في تطوير نظام الربط

اإللكتروني مع البنوك.

إدارة المخاطر:
é  هناك فان  صناعة  كل  طبيعة  ضمن 

مخاطر متعددة تواجه الشركة وتنفذ 
الشركة خطط وبرامج للتعامل مع تلك 
المخاطر مهما كان مستواها لتفاديها 
عمليات  على  تأثيرها  تقليل  أو 
إعادة  تم  وقد  اإلمكان.  قدر  الشركة 
تشكيل لجنة المخاطر وتطوير علمها 
المخاطر  إدارة  على  اإلشراف  في 
لإلعداد  خطة  وتنفيذ  الشركة  في 
ومن  المخاطر.  مختلف  مع  والتعامل 
في  الشركة  تأخذها  التي  المخاطر 

الحسبان:

é  مخاطر ذات عالقة باليد العاملة مثل
الخارجية،  العمالة  تكاليف  ارتفاع 
وصعوبة الحصول على العمالة الفنية 
المدربة خصوصا مع منافسة مصانع 
دولية وجذبها لعمالة الشركة، وكذلك 
في  السعودية  للعمالة  الدوران  معدل 
الصناعة،  لطبيعة  نظرا  المصانع 
باإلضافة إلى نقص العمالة المدربة. 
تدريب  مركز  الشركة  أنشأت  وقد 
للتدريب  إلى أكاديمية  تسعى لتحويله 
السعودي  الشباب  إعداد  في  تساهم 

الشركة. مصانع  في  للعمل 
é  مصانع بوقود  عالقة  ذات  مخاطر 

الغاز  مثل  الطاقة  ومصادر  الشركة 
ارتفاع  أو  توقفها  واحتمال  والكهرباء 
بدائل  الشركة  وفرت  حيث  أسعارها 
مواد  استخدام  إمكانية  مثل  مختلفة 
للطوارئ  كهرباء  ومحطات  أخرى 

ذلك. وغير 
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é  األولية بالمواد  عالقة  ذات  مخاطر 
أو  التصنيع  في  الداخلة  والخامة 
تذبذبات أسعار المواد الخام وجميعها 
تشغيل  عمليات  في  واردة  احتماالت 
المصانع، إاّل أن نسبة حدوثها ضعيفة 
مسبقاً  تالفيها  على  الشركة  وتعمل 

حدوثها. حال  في  معها  والتعامل 
é  السوق في  اإلغراق  استمرار  مخاطر 

بعين  األخذ  من  بّد  ال  المحلية:  
من  العادلة  غير  المنافسة  االعتبار 
المحلية  السوق  تغرق  التي  المنتجات 
أو  تكلفتها  من  اقل  بأسعار  وتباع 
الدول  في  بيعها  أسعار  من  اقل 
األخرى وتبذل الشركة منفردة أو مع 
جهودا  اآلخرين  المحليين  المصنعين 
الحكومية  الجهات  مع  التواصل  في 
كبيرا  اهتماما  أبدت  والتي  المعنية 
حلول  إليجاد  الشركة  مع  وتسعى 
السوق  في  اإلغراق  ظاهرة  من  تحّد 
نتائجها  تظهر  أن  ويتوقع  المحلية 
عام  في  الشركة  نفذت  كما  قريبا، 
السعرية  للمنافسة  برنامجاً   2017
في  ساهم  اإلغراقية  المنتجات  مع 
الشركة  منتجات  على  الطلب  توجيه 
المحلية  األسواق  من  حصتها  وزادت 
حيث انه رغم تراجع األسواق المحلية 
لم  البالط  من  الشركة  مبيعات  فان 

قليلة. بنسبة  إال  تنخفض 

é  العمليات عن  الناتجة  المخاطر  أما 
ولكل  مستمرة  مخاطر  فهي  المالية 
ارتفاع  مخاطر  وتشمل  الصناعات 
البنكية  والتسهيالت  القروض  فوائد 
النقدية  السيولة  توفير  ومخاطر 
لعمالء  المقدم  االئتمان  ومخاطر 
أسعار  تذبذب  ومخاطر  الشركة 
لها  احتاطت  وقد  األجنبية  العمالت 
جميعاً  أنها  اإلدارة  وترى  الشركة 
أن  علما  جوهرية.  غير  مخاطر 
مع  اتفاقيات  بإبرام  قامت  الشركة 
إلعادة  المحلية  البنوك  من  عدد 
القائمة.  البنوك  قروض  جدولة 
االئتمان  مخاطر  الشركة  وتتفادى 
البنوك  في  أموالها  إيداع  طريق  عن 
ومصارف مالية ذات سمعة عالية وال 
مخاطر  وجود  الشركة  إدارة  تتوقع 
ائتمان هامة قد تنتج عن ذلك. كما أن 
الشركة لها قاعدة عريضة من العمالء 
وتحرص على الحصول على ضمانات 
ومتابعة  ومراقبة  العمالء  من  كافية 
حركة حساباتهم. كما تراقب الشركة 
تقلبات أسعار العمالت وتتحوط عند 
الحاجة لذلك عن طريق تثبيت أسعار 

نفذت الشركة في العام

٢٠١٧
برنامجًا للمنافسة السعرية مع المنتجات 
اإلغراقية ساهم في توجيه الطلب على منتجات 
الشركة وزادت حصتها من األسواق المحلية
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األجنبية. العملة 

القوى العاملة والسعودة والتدريب:
استقطاب  في  الشركة  سياسة  ترتكز 
على  الوظائف  وتوطين  السعودية  العمالة 
على  مبنية  ومنهجية محددة  علمية  أسس 
القوى  من  الشركة  احتياجات  تحديد 
المعتمدة  الميزانية  في  والواردة  العاملة 
وظيفة  لكل  الوظيفي  الوصف  تحديد  مع 
البحث  ومصادر  وسائل  شتى  مستخدمة 
والخبرات  للمؤهالت  وفقاً  الرئيسية 

 . بة لمطلو ا
2017م  عام  خالل  الشركة  نظمت  وقد 
منها  واستفاد  تدريبية  دورة   )105( عدد 
الدورات  هذه  اشتملت  وقد  متدرباً.   982
انعقادها  تم  دورة   )83( على  التدريبية 
بلغ  حيث  للشركة  التابع  التدريب  بمركز 
عدد المستفيدين منها 881 متدرباً وباقي 
الدورات األخرى عقدت في مراكز تدريب 

المملكة.   وخارج  داخل 
في  السعوديين  الموظفين  عدد  بلغ 
موظفاً   1٫034 عدد  2017/12/31م 
العاملة  القوى  إجمالي  من   %28 يمثلون 
فقد  المرأة  توظيف  مجال  وفي  بالشركة. 
وفرت الشركة كافة المتطلبات التي تضمن 
للمرأة خصوصيتها واحترامها وفق تعاليم 
السعودية.  واألنظمة  اإلسالمية  الشريعة 
في  السعوديات  الموظفات  عدد  ويبلغ 
في  يعملن  موظفة   )43( 2017/12/31م 

المرأة. تناسب  متعددة  مجاالت 
مضاعفة  إلى  تهدف  خطة  الشركة  وتنفذ 
العاملين  والسعوديات  السعوديين  عدد 
في مختلف مواقعها من خالل عدة برامج 
الجامعات  خريجي  استقطاب  زيادة  منها 
والمعاهد لتمضية فترة تدريبهم التطبيقي 
بعد  الستقطابهم  كوسيلة  الشركة  في 
التخرج، باإلضافة إلى تنفيذ برامج تدريب 
وتدريبهم  لتهيئتهم  العام  التعليم  لخريجي 
مركز  أنشأت  حيث  الشركة  في  للعمل 
متقدم للتدريب ينفذ تلك البرامج باإلضافة 
البشرية  الموارد  صندوق  مع  التعاون  إلى 
وجهات تعليمية وغيرها الستقطاب المزيد 
من السعوديين وتطوير بيئة وظروف العمل 
التي تساعدهم على االستمرار في الشركة 
كما تسعى الشركة إلى توظيف المزيد من 
النساء السعوديات في أعمالها في مواقع 
خاصة بهُن وبخاصة في األعمال اإلدارية 
وتواصل  اإلنتاجية.  العمليات  وبعض 
من  الطلب  األخرى  الشركات  مع  الشركة 
الصناعية  المدينة  لربط  المعنية  الجهات 
النقل  بخطوط  بالرياض  والثالثة  الثانية 

بلغ عدد الموظفين السعوديين

١.٠34
موظفًا في العام ٢٠١٧  يمثلون ٢8٪ من 
إجمالي القوى العاملة بالشركة
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العام للتسهيل على السعوديين الوصول إلى 
فيها. عملهم  أماكن 

برنامج »موائمة«
في ظل سعي الشركة الدؤوب للمساهمة في 
منطلق  ومن   »2030« المملكة  رؤية  تحقيق 
نسبة  زيادة  في  االجتماعية  مسؤوليتها 
التوطين في جميع مجاالتها المختلفة فقد 
موائمة  برنامج  في  المشاركة  على  عملت 
إلى تمكين ذوي االحتياجات  والذي يهدف 
في  العمل  من  الفاعلة  الفئة  تلك  الخاصة 
القطاع الخاص والذي حتماً سيدعم نسب 
الشركة  حصول  بجانب  الوظائف  توطين 
على الحوافز واالمتيازات التي أيضاً ستعود 
هذا  في  مساهمتها  حيال  خير  بكل  عليها 
الدور  وإبراز  والنبيل  اإلنساني  الجانب 
الريادي والنهج الذي طالما تقوم به الشركة 

تأسيسها.  منذ 

قيادات الشركة:
تنفذ الشركة برنامج مستمر إلعداد قيادات 
إدارية جديدة من داخل الشركة واستقطاب 
الشركة  عمليات  لقيادة  الوطنية  الكفاءات 
المختلفة لتهيئة الشركة لتكون أكثر استعداد 
السعوديون  المدراء  وأصبح  للمستقبل 
الشركة  في  القيادات  من   %90 يمثلون 
القيادات  تطوير  برنامج  وسيكون  تقريبا، 

ومن  أوال  داخلها  من  الشركة  في  اإلدارية 
احتياجات  لتلبية  مستمر  برنامجا  خارجها 
الشركة التوسعية ونمو عملياتها مستقبال.

بيئة العمل:
في  العمل  بيئة  تطوير  إلى  الشركة  تسعى 
المصانع  في  وبخاصة  عملياته  مختلف 
عدد  تدريب  بعد   )5S( برنامج  تنفذ  حيث 
برامج  في  عليه  الشركة  موظفي  من  جيد 
 ،)Six Sigma(و  )Kaizen( منها  تدريب 
السعوديين  إقبال  زيادة  إلى  ذلك  وسيؤدي 
أخرى    جهة  ومن  الشركة  في  العمل  على 
جميع  وجعل  الورق  استخدام  من  التقليل 
إجراءاتها وعمليتها في إطار األتمتة الكاملة 
وفي  للبيئة«  »صديقة  شركة  يجعلها  مما 

تعالى.  اهلل  شاء  إن  أمورها  جميع 

جائزة أفضل مصنع:
باسم  سنوية  جائزة  اإلدارة  مجلس  اعتمد 
تهدف  مصنع«  ألفضل  المجلس  »جائزة 
أدائها  لتطوير  الشركة  مصانع  تحفيز  إلى 
األداء،  تطوير  منها:  مختلفة  مجاالت  في 
السعودة،  العمل،  بيئة  التكاليف،  تقليل 
تطوير المنتجات، خدمة العمالء، السالمة 

اعتمد مجلس اإلدارة جائزة سنوية
باسم )جائزة المجلس ألفضل مصنع( 
تهدف إلى تحفيز مصانع الشركة لتطوير 
أدائها في مجاالت مختلفة منها تطوير 
األداء، تقليل التكاليف وبيئة العمل 
والسعودة واألمان وغيرها
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وقد  المعايير،  من  وغيرها  واألمان، 
مصانع  خمسة   2017 عام  خالل  حصلت 

المجلس. جائزة  على 

نظام األفكار اإلبداعية:
2017 تطبيق نظام  بدأت الشركة في عام 
األفكار االبداعية لتشجيع موظفي الشركة 
في  وأعمالهم  بأفكارهم  المساهمة  على 
التكاليف  وتقليل  الشركة  أعمال  تطوير 
واختراع المنتجات وتطويرها. حيث يقدم 
للموظفين  ومالية  عينية  جوائز  البرنامج 
وتقبلها  تقيمها  أفكار  يقدمون  الذين 
من  جيد  عدد  استفاد  وقد  خاصة.  لجنة 
الموظفين الذين قدموا أفكارا ابداعية كان 
لها أثر على أعمال الشركة ذات العالقة.

الحاالت اإلنسانية:

تحقيقاً لمبدأ المسؤولية االجتماعية ودور 
العون  يد  ومد  دعم  في  الريادي  الشركة 
لبعض منسوبيها وذويهم ممن قد تعرضوا 
سواًء لعجز طبي أو من توفاه اهلل فقد دأبت 
والمساهمة  المساعدة  تقديم  في  الشركة 
في تخفيف أعباء منسوبيها على الدوام. 

المستخدمة  المحاسبية  السياسات 
بالشركة والتحول للمعايير الدولية:
الدولية  المعايير  بتطبيق  الشركة  قامت 
للتقارير المالية ابتداء من 1 يناير 2017م، 
بعض  إجراء  تم  فقد  ذلك  على  وبناء 
للشركة  المالية  القوائم  في  التغييرات 
القياس  طريقة  في  البنود  من  عدد  على 
للفترة  واإلفصاح  والعرض  واالعتراف 
مع  يتوافق  بما  المقارنة  وفترة  الحالية 
اعتمادها  تم  التي  المحاسبية  السياسات 
من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماعه 
لمتطلبات  وفًقا  28-12-2016م  بتاريخ 
المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة 
والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في 
الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات 

القانونيين للمحاسبين  السعودية 

الشركات الزميلة ونشاطها الرئيسي:
شركة . 1 ـ  الطبيعي  الغاز  توزيع  شركة   

يتمثل  مقفلة،  سعودية  مساهمة 
الغاز  شراء  في  الرئيسي  نشاطها 
المدينة  في  المصانع  على  وتوزيعه 

بالرياض. الثانية  الصناعية 
شركة . 2 ـ  لألنابيب  الخزف  شركة   

يتمثل  مقفلة،  سعودية  مساهمة 
وبيع  تصنيع  في  الرئيسي  نشاطها 
في  مصنعها  ويقع  الفخارية  األنابيب 

لرياض. ا
شركة . 3 ـ  لالستثمار  الخزف  شركة   

تأسست  ـ  محدودة  مسؤولية  ذات 
مع  بالمشاركة  بالرياض  الشركة  هذه 
شركة الخزف لألنابيب )شركة زميلة( 
برأس مال قدره خمسمائة ألف ريال 
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نشاطها  ويتمثل  بالكامل.  مدفوعة 
والتصدير  االستيراد  خدمات  في 

والتجزئة. والتسويق 

عن  الصادرة  الدين  وأدوات  األسهم 
الزميلة: الشركات 

الغاز . 1 توزيع  شركة  مال  راس  يبلغ 
مليون   50 فيه  المكتتب  الطبيعي 
كل  قيمة  سهم  مليون   5 قيمة  ريال 
منها  مدفوع  رياالت  عشرة  منها 
شركة  منها  وتمتلك  رياالت،  خمسة 
 793٫333 عدد  السعودية  الخزف 
سهماً قيمتها 3.966.670 رياال بواقع 
ولم  الشركة  مال  رأس  من   %15٫87
تصدر شركة توزيع الغاز الطبيعي أية 

دين. أدوات 
يبلغ رأس مال شركة الخزف لألنابيب . 2

57 مليون ريال قيمة 5٫7 مليون سهماً 
قيمة كل منها عشرة رياالت. وتمتلك 
 %50 السعودية  الخزف  شركة  منها 
أي 2٫85 مليون سهماً قيمتها 28٫5 
مليون ريال. ولم تصدر شركة الخزف 
ورغم  دين.  أدوات  أية  لألنابيب 
إنتاج الشركة إال  الكبير في  التحسن 
أن شركة الخزف لألنابيب  تعاني من 
انخفاض  عن  ناتجة  خسائر  تحقيق 
أعمال  بسبب  اإلنتاجية  الطاقة 
خطة  ضمن  األفران  الحد  الصيانة 
طاقتها  ورفع  الشركة  إنتاج  تطوير 

الصحي  الصرف  مشاريع  لتلبية 
عنها،  الدولة  أعلنت  التي  الضخمة 
ويعمل مجلس إدارة الخزف لألنابيب 
بالتعاون مع الشركاء بما فيهم شركة 
تهيئة  تسريع  على  السعودية  الخزف 
اإلدارية  بالكفاءات  ودعمها  الشركة 
مصادر  وتوفير  المناسبة  والفنية 
تلبية  من  لتمكينها  المناسبة  التمويل 
في  منتجاتها  على  المتوقع  الطلب 
مشاريع الصرف الصحي، مما يسهم 
حقوق  على  والمحافظة  نجاحها  في 

الشركاء.
شركة . 3 لالستثمار-  الخزف  شركة 

ذات مسؤولية محدودة، تأسست هذه 
الشركة في مدينة الرياض بالمشاركة 
)شركة  لألنابيب  الخزف  شركة  مع 
خمسمائة  قدره  مال  برأس  زميلة( 
ويتمثل  بالكامل.  مدفوعة  ريال  ألف 
االستيراد  خدمات  في  نشاطها 

والتجزئة. والتسويق  والتصدير 
والصيانة، . 4 للتشغيل  أرزان  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة 
السعودية،  الخزف  لشركة  بالكامل 
اعمال  في  الرئيسي  نشاطها  يتمثل 
والتشغيل  والصيانة  المقاوالت 
تأسست  وغيرها،  والتغذية  والنظافة 
قدره  مال  برأس  2017م  عام  في 
خمسون ألف ريال ومخطط أن تبدأ 
عام  من  الثاني  الربع  في  أعمالها 

2018م
سياسة توزيع األرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على 
اآلتي:  الوجه 

يجنب 10% من صافي األرباح لتكوين . 1
ويجوز  للشركة  النظامي  االحتياطي 
أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف 
االحتياطي  بلغ  متى  التجنب  هذا 
المال  رأس  من   )%30( المذكور 

المدفوع.

على . 2 بناء  العادية  العامة  للجمعية 
اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة 
لتكوين  األرباح  صافي  من  مئوية 

عام.  اتفاقي  احتياطي 
تكوين . 3 تقرر  أن  العامة  للجمعية 

بالقدر  وذلك  أخرى  احتياطيات 
الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل 
على  اإلمكان  قدر  ثابتة  أرباح  توزيع 

  . همين لمسا ا
على . 4 ذلك  بعد  الباقي  من  يوزع 

المساهمين بنسبة ال تقل عن خمسة 
الشركة  مال  رأس  من  بالمائة   )5(

لمدفوع.    ا
أرباح . 5 توزيع  تقّر  أن  العامة  للجمعية 

بشكل سنوي أو نصف أو ربع سنوية. 
في  اإلدارة  مجلس  تفويض  ويجوز 

ذلك. 
على . 6 توزيعها  المقرر  األرباح  وتدفع 

والمواعيد  المكان  في  المساهمين 
وفقا  اإلدارة  مجلس  يحددها  التي 
عن  الصادرة  والتعليمات  للضوابط 

المال. سوق  هيئة 

األسهم  من  كبيرة  حصص  ملكية 
واألربعين  الخامسة  المادة  بموجب 

واإلدراج: التسجيل  قواعد  من 

ال يوجد أية مصلحة مؤثرة في فئة األسهم 
من  ألي  تعود  التصويت  في  األحقية  ذات 
األشخاص قاموا خالل عام 2017م بإبالغ 
المادة  بموجب  الحقوق  بتلك  الشركة 
التسجيل  قواعد  من  واألربعين  الخامسة 
واإلدراج حيث لم يرد للشركة أّي من هذه 

2017م. عام  خالل  البالغات 

مجلس اإلدارة:
تعيين  يتم  للشركة  األساسي  للنظام  وفقاً 
الجمعية  قبل  من  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
لمدة  الشركة  لمساهمي  العادية  العامة 
أعضاء  تعيين  تم  وقد  سنوات.  ثالث 
العامة  الجمعية  قبل  من  الحالي  المجلس 
المنعقدة في 22 فبراير 2016م لمدة ثالث 
وبطريقة   2016/4/1 من  تبدأ  سنوات 
بياناً  يلي  وفيما  التراكمي.  التصويت 
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.2017 عام  خالل  ملكيتهم  في  والتغير  وملكيتهم  الحالي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بأسماء 

عدد أسهم الزوجة واألوالد القّصرعدد األسهماسم العضوم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31
301٫333301٫3335٫0005٫000سعد بن إبراهيم المعجل1

2
االجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة 

العيسى( إبراهيم  بن  )سامي  ويمثلها: 
8٫099٫029

ــــــــ
8٫099٫029

ــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو )عبد الكريم بن إبراهيم النافع(3
صندوق االستثمارات العامة 4

ويمثله: )عبداهلل بن محمد جليغم(
2٫700٫249

ــــــــــ
2٫700٫249

ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــــ
ــــــــــ

ــــــــــــــــــــ10٫00010٫000عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي5
ــــــــــــــــــــ1٫0001000عبداهلل بن تركي السديري6
ــــــــــــــــــــ1٫0001000عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد 7

أسهم كبار التنفيذيين 
عدد أسهم الزوجة واألوالد القّصر            عدد األسهم

2017/12/312016/12/312017/12/312016/12/31اسم المدير التنفيذيم
ــــــــــــــــــــــــــــــ5٫000حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإبراهيم بن محمد الحيدري2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد بن عبداهلل العنزي3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالد بن صالح الطريفي4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعد بن خلف آل عرفج5

قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي:
بالط  مصانع  في  التوسعات  لتمويل  السعودي  الصناعية  التنمية  صندوق  من  األجل  طويلة  قروض  على  الشركة  حصلت  أن  سبق 
كافة  رهن  بضمان  وذلك  األحمر  الطوب  مصنع  ومشروع  الكهربائية  المياه  وسخانات  الصحية  واألدوات  والبورسالن  السيراميك 

كاآلتي: 2017م  عام  خالل  الصندوق  حساب  حركة  وكانت  المصانع  لهذه  الثابتة  الموجودات 
ألف ريال   

ــــــــــــــــ   
رصيد قروض الصندوق في 2017/1/1م   155٫854   

يضاف: المستلم خالل عام 2017م   53٫265   
يخصم: المسدد للصندوق خالل عام 2017م  )25٫870(   

ــــــــــــــــ   
الرصيد في نهاية عام 2017م  183.249   

   ======   
انتهاء  تاريخ  بأن  المستخدمة من قروض الصندوق في 2017/12/31م مبلغ 29 مليون ريال علماً  التسهيالت غير  بلغ رصيد  وقد 
تبلغ األقساط المستحقة  العمل على تمديدها. كما  الموافق 2017/9/20م وجاري  السحب من تلك القروض هو 1438/12/29هـ 

القادم 2018م مبلغ 48٫6 مليون ريال. العام  للصندوق خالل 
وينتهز المجلس هذه المناسبة ليعرب عن شكره وامتنانه لصندوق التنمية الصناعية السعودي والقائمين عليه على الدعم والمساندة 

اللتان تلقاهما الشركة من الصندوق في دعم وتمويل مشاريعها الرأسمالية.
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قروض بنوك محلية )طويلة وقصيرة األجل(:
حصلت الشركة على تسهيالت قروض طويلة وقصيرة األجل بطريقة المرابحة اإلسالمية من قبل بنوك تجارية محلية بمبلغ 732 مليون 
ريال لتمويل أعمال التوسعة في المصانع وبضمان سندات ألمر لصالح البنوك. ويتم سداد هذه القروض على أقساط نصف سنوية 

غير متساوية القيمة تنتهي في 2022/4/5م. وكانت حركة القروض البنكية المحلية خالل عام 2017م كالتالي:

ألف ريال  
ــــــــــــــــــــــــ  

رصيد القروض البنكية أول العام 2017/1/1م   728٫000  
يضاف: المحصل من القروض خالل عام 2017م  424٫498  
يخصم: المسدد من القروض خالل عام 2017م  420٫089  

ــــــــــــــــــــــــ  
الرصيد في نهاية العام وتمثل اآلتي:  732٫409  

=======  

  ألف ريال
قروض بنكية قصيرة األجل  224٫498            
قروض بنكية طويلة األجل  507٫911  

ـــــــــــــــــــــــــــ  
732.409  

========  
وتبلغ قيمة األقساط المستحقة من هذه القروض خالل عام 2018 مبلغ 420٫4 مليون ريال.

أدوات الدين، حقوق خيار، حقوق تحويل:
ال توجد لدى الشركة أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات الدين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب 
أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل عام 2017م. كما ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي 

أدوات دين قابلة لالسترداد.

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2017م
الحضور )٪(المجموع2/235/247/1710/0412/27         إســـم العـضــوم
üüüüü5%100سعد بن إبراهيم المعجل1
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 2

üüüüü5%100ويمثلها: )سامي بن إبراهيم العيسى(

üüüüü5%100)عبد الكريم بن إبراهيم النافع(3
صندوق االستثمارات العامة ويمثله:4

üüüüü5%100)عبد اهلل بن محمد جليغم(
üüüüü5%100عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي5
üüüüü5%100عبد اهلل بن تركي السديري6
ü×ü×ü3%60عبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد 7

94.3٪7676733الــمجـمــوع 
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تعارض المصالح:
é  ال توجد ألي عضو من أعضاء مجلس

اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير 
المالي أي مصلحة جوهرية )مباشرة 
أو عقود  أو غير مباشرة( في أعمال 
عام  خالل  الشركة  لحساب  تمت 
2017م باستثناء ما هو موضح أدناه. 
األطراف  مع  التعامل  يتم  بأنه  علماً 
التعامل  شروط  بنفس  العالقة  ذات 
غير  األخرى  األطراف  مع  التجارية 

الشركة. مع  المرتبطة 
é  أعمالها ضمن  الشركة  تتعامل 

ذات  أطراف  مع  العادية  التجارية 
من  الغاز  بشراء  تقوم  حيث  عالقة 
)شركة  الطبيعي  الغاز  توزيع  شركة 
مع  تتعامل  كما  فيها(  مستثمر  زميلة 
شركة الخزف لألنابيب )شركة زميلة 
متنوعة. بتعامالت  فيها(  مستثمر 

وفيما يلي أرصدة وتفاصيل المعامالت مع 
األطراف ذات العالقة خالل عام 2017م.

é  ويمثل الطبيعي  الغاز  توزيع  شركة 
مجلس  في  السعودية  الخزف  شركة 
بن  الكريم  عبد  األستاذ/  إدارتها 
إدارة  مجلس  )رئيس  النافع  إبراهيم 
بلغت  السعودية(.  الخزف  شركة 
الطبيعي خالل  الغاز  من  المشتريات 
السنة المالية 2017م مبلغ 32 مليون 
ريال وبلغ المدفوع لهذه الشركة 32٫5 
حسابهم  رصيد  وبلغ  ريال  مليون 
الدائن في 2017/12/31م مبلغ 2٫3 

ريال. مليون 
é  بلغت حيث  لألنابيب  الخزف  شركة 

المالية  السنة  معها خالل  التعامالت 
وكان  ريال  مليون   7 مبلغ  2017م 
رصيدها مديناً في نهاية العام 2017م 

ريال. مليون   69 بمبلغ 
é  التالية اإلدارة  مجلس  وأعضاء 

عالقة  ذوو  أطراف  هم  أسماؤهم 
لألنابيب: الخزف  بشركة 

é  المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

é المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل
وقد تم أخذ موافقة مجلس اإلدارة عليها 
جميعها وتم إدراج ذلك في محاضر مجلس 
التعامالت  هذه  تعرض  وسوف  اإلدارة. 
للجمعية  يقدم  المجلس  رئيس  بتقرير من 

العامة.
é  لم تقدم الشركة أي قرض من أي نوع

ولم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  ألي 
أحد  أي قرض عقده  الشركة  تضمن 

اإلدارة. مجلس  أعضاء 
é  تعارض الئحة  بتطبيق  الشركة  تلتزم 

التي سبق إقرارها من قبل  المصالح 
مجلس اإلدارة وذلك وفقاً للمادة رقم 

الشركات. )42( من الئحة حوكمة 

ترتيبات أو اتفاق تنازل:
ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه 
كبار  أحد  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أحد 
التنفيذيين عن أي تعويضات أو رواتب. كما 
ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه 
الشركة عن أي حقوق في  أحد مساهمي 

األرباح.

المدفوعات النظامية المستحقة:
é  إقراراتها بتقديم  الشركة  قامت 

الزكاة  دفعات  بسداد  وقامت  الزكوية 
المستحقة عليها وحصلت على شهادة 
الزكاة حتى عام 2016م حيث سددت 
وبلغ  ريال  14.7مليون  مبلغ  الشركة 
قائمة  على  المحمل  الزكاة  مخصص 
ألف   100 مبلغ  2017م  لعام  الدخل 
في  المخصص  رصيد  وبلغ  ريال 

ريال. مليون   2.3 2017/12/31م 
é  العامة للمؤسسة  المدفوع  بلغ 

مقابل  االجتماعية  للتأمينات 
مبلغ  2017م  عام  عن  االشتراكات 

ريال. مليون   19.3
é  في بنكية  تسهيالت  الشركة  لدى 

واعتمادات  ضمان  خطابات  شكل 
مستندية من قبل بنوك محلية كما في 
مليون   59 بمبلغ  2017م  ديسمبر   31
تخص  اعتمادات  منها  سعودي  ريال 
توريد  عقود  عن  رأسمالية  ارتباطات 
آالت ومعدات مشاريع توسعة المصانع 

سعودي. ريال  مليون   23 بمبلغ 
é  ريال مليون  مبلغ 36  الشركة  تضمن 

الصناعية  التنمية  من قرض صندوق 
السعودي الممنوح إلى شركة الخزف 
 31 في  كما  زميلة(  )شركة  لألنابيب 
الشركة  تضمن  كما  ديسمبر 2017م، 
33 مليون ريال قرض البنك السعودي 
لالستثمار الممنوح إلى شركة الخزف 
 31 في  كما  زميلة(  )شركة  لألنابيب 

2017م. ديسمبر 

الضمانات الممنوحة: 
ريال  مليون   36 مبلغ  الشركة  تضمن 
التنمية  صندوق  قرض  من  سعودي 
شركة  إلى  الممنوح  السعودي  الصناعية 
في  كما  زميلة(  )شركة  لألنابيب  الخزف 
الشركة  تضمن  كما  2017م.  ديسمبر   31
ريال  مليون   33 االنخفاض(  بعد  )المبلغ 
السعودي  البنك  قرض  من  سعودي 
الزميلة  الشركة  إلى  الممنوح  لالستثمار 
 31 في  كما  لألنابيب(  الخزف  )شركة 

2017م. ديسمبر 

استثمارات أو احتياطيات أخرى تم 
إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة: 

أية  أو  استثمارات  أية  حالياً  يوجد  ال 
لمصلحة  إنشاؤها  تم  أخرى  احتياطيات 

الشركة.  موظفي 

تأكيدات مجلس االدارة
يؤكد مجلس االدارة: 

أن سجالت الحسابات أعّدت بالشكل . 1
الصحيح.

على . 2 أعّد  الداخلية  الرقابة  نظام  أن 
بفاعلية.  ونّفذ  سليمة  أسس 

قدرة . 3 بشأن  شك  أي  يوجد  ال  أنه 
نشاطها. مواصلة  على  الشركة 
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1,854,900

1,349,973
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استعراض النشاط خالل الثمان سنوات الماضية   ) القيمة بآالف الرياالت (
بعض المؤشرات المالية األخرى

20172016201520142013201220112010السنة المالية
11٫4%10٫2%9٫7%11٫0%10٫3%8٫9 %0٫7%-5٫9%نسبة صافي )الخسارة( الربح إلى الموجودات

22٫0%20٫2%19٫0%20٫3%18٫1%15٫3%1٫1%-3٫8%نسبة صافي )الخسارة( الربح إلى حقوق المساهمين
36٫5%36٫6%32٫8%36٫2%34٫8%35٫1%27٫5%14٫8%نسبة مجمل الربح للمبيعات

20٫4%19٫0%17٫1%19٫3%19٫1%17٫1%1٫5%-8٫5%نسبة صافي )الخسارة( الربح للمبيعات
19٫2%18٫0%16٫1%19٫4%17٫3%18٫1%7٫5%-5٫5%نسبة صافي )الخسارة( الربح التشغيلي إلى المبيعات

0٫405٫686٫208٫256٫609٫288٫82-1٫94صافي )خسارة( ربح السهم  بالريال
500500500500375375250250رأس المال      ) بماليين الرياالت ( 

حوكمة الشركات 
للشركة نظام حوكمة داخلي خاص بها أعده مجلس اإلدارة وهو الذي يتولى اإلشراف على هذا النظام ومراقبة مدى فاعليته عند 

الحاجة. تطبق الشركة جميع أحكام حوكمة الشركات.
وسوف يتم بمشيئة اهلل عرض دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركة في اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليها واعتمادها.

مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة األخرى
أسماء الشركات المساهمة األخرى       إســم العضــوم

عبدالكريم بن إبراهيم النافع 1
شركة توزيع الغاز الطبيعي )غير مدرجة( 

شركة أسمنت المتحدة )غير مدرجة(   

سعد بن إبراهيم المعجل2
الشركة العربية لألنابيب )مدرجة(

شركة أسمنت المنطقة الشرقية )مدرجة(
شركة اليمامة للصناعات الحديدية )مدرجة(

شركة المعجل للتجارة والمقاوالت )غير مدرجة(
شركة منتجات التغليف )غير مدرجة(
شركة الخزف لألنابيب )غير مدرجة(

عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي3
شركة تشب العربية للتأمين التعاوني )مدرجة( 

شركة بداية لتمويل المنازل )غير مدرجة( 
شركة الخريجي لالستثمار )غير مدرجة(

4
5

عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل جليغم 
سامي بن إبراهيم بن عبد العزيز العيسى

ال يوجد 
ال يوجد

عبد اهلل بن تركي بن سعد السديري6
شركة بيوت ليان )غير مدرجة(

شركة تسلية )غير مدرجة( 
ال يوجدعبد الرحمن بن عبد القادر بن سعيد باجنيد7

تكوين مجلس االدارة
يتكون مجلس اإلدارة من األعضاء التالية أسماؤهم:

صفة العضوية       اسم العضــوم
غير تنفيذي )ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(عبد الكريم بن إبراهيم النافع1
غير تنفيذي سعد بن إبراهيم المعجل 2
غير تنفيذي )ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(سامي بن إبراهيم العيسى 3
غير تنفيذي )ممثل صندوق االستثمارات العامة(عبد اهلل بن محمد جليغم4
مستقل عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي5
مستقل عبد اهلل بن تركي السديري 6
مستقلعبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد7
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األساسي  النظام  النظامية العتماد  اإلجراءات  االنتهاء من  وبعد  بتاريخ 2017/4/19م  الماضي  اجتماعها  الجمعية في  إقرار  وبعد 
للشركة قامت الشركة بناء على قرار المجلس بعد توصية لجنة المكافآت والترشيحات بإعالن لدعوة من يرغب في الترشح لشغل 

المناسب. العضو  للجمعية الختيار  بالمرشحين  والرفع  الثامن  المقعد 

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وظائفهم ومؤهالتهم وخبراتهم 
الخبرات المؤهالتالوظيفة الحاليةالوظيفة السابقة اسم عضو مجلس اإلدارةم

عبدالكريم بن إبراهيم النافع 1
مدير عام صندوق 
التنمية الصناعية 

السعودي

رئيس مجلس إدارة 
شركة الخزف 

السعودية

بكالوريوس 
محاسبة وإدارة 

اعمال

22 سنة في إدارة االئتمان بصندوق التنمية 
الصناعية السعودي من 1981م وحتى 2003م 

12 عام رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودية 
من 2003م وحتى 2015م

مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي 
من يوليو 2015م وحتى 2017م

عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات 
والهيئات الحكومية 

رئيس مجلس إدارة شركة الخزف السعودية 
حتى تاريخه

سعد بن إبراهيم المعجل 2
العضو المنتدب 

لشركة المعجل للتجارة 
والمقاوالت 

رئيس مجلس إدارة 
شركة المعجل 

للتجارة والمقاوالت

ماجستير 
هندسة كيمائية

خالل العقود الماضية شغل عدة مناصب في 
رئاسة وعضوية مجالس اإلدارة لعدة شركات 

وال زال حتى تاريخه
وشارك في بعض التنظيمات الصناعية 

والتجارية المختلفة كما شارك في بعض 
التنظيمات الخيرية واالجتماعية المختلفة

سامي بن إبراهيم العيسى3

مدير عام اإلدارة 
العامة للرقابة في 
المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

مدير عام 
المراجعة الداخلية 

في المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

ماجستير إدارة 
أعمال تنفيذية

مدير إدارة الرقابة المالية بالمؤسسة من 
اغسطس 2008م حتى يونيو 2010م

مدير عام اإلدارة العامة للرقابة من يوليو 
2010 حتى ديسمبر 2011م

مدير عام المراجعة الداخلية من يناير 2012م 
وحتى تاريخه

عبداهلل بن محمد جليغم 4

مساعد مدير الشؤون 
المالية ومستشار مالي

في صندوق 
االستثمارات العامة

مساعد مدير 
الشؤون المالية 
ومستشار مالي

في صندوق 
االستثمارات العامة

بكالوريوس 
26 سنة مستشار مالي في صندوق محاسبة

االستثمارات العامة

رئيس مجموعة عبدالعزيز عبدالكريم الخريجي5
شركات الخريجي 

المدير التنفيذي 
لشركة الخريجي 

لالستثمار

بكالوريوس علوم 
16 سنة خبرة في مجال التجارة والمقاوالت في اإلدارة

والعقار واالستثمار

عبداهلل بن تركي السديري6
نائب الرئيس التنفيذي 
لشركة امالك العالمية 

للتمويل العقاري

الرئيس التنفيذي 
لشركة امالك 

العالمية للتمويل 
العقاري

ماجستير إدارة 
دولية 

8 سنوات في مجموعة سامبا المالية - قسم 
الشركات - مساعد مدير عام

10 سنوات في شركة امالك العالمية للتمويل 
العقاري - الرئيس التنفيذي وحتى تاريخه

عبدالرحمن بن عبدالقادر 7
باجنيد 

مدير بنك الخليج 
في المملكة العربية 

السعودية 

الرئيس التنفيذي 
لشركة رافال 

للتطوير العقاري

بكالوريوس ادارة 
مالية

18 سنة في مجاالت البنوك السعودية 
والشركات القابضة التجارية وشركات تطوير 

العقاري
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لجان مجلس االدارة

1ـ اللجنة التنفيذية 
أعضاء  ثالثة  من  التنفيذية  اللجنة  تتكون 
اعضائه  بين  من  اإلدارة  يختارهم مجلس 
وتنتهي عضويتهم في اللجنة بانتهاء المدة 
اعادة  ويجوز  اإلدارة  لمجلس  المقررة 

مماثلة. لمدد  اللجنة  في  تعيينهم 

سياسات  تطبيق  اللجنة  مهمات  تشمل 
الشركة ومراقبة األداء واعتماد المشاريع 
صالحياتهم  حدود  في  والمصروفات 
ومسؤولياتهم التي يحددها مجلس االدارة. 
محاضر  اللجنة  باجتماعات  ويحرر 

منتظمة وتوقع من أعضاء اللجنة وتعرض 
في  اإلدارة  مجلس  على  المحاضر  هذه 

للمجلس. تاٍل  اجتماع  أقرب 

أعضاء اللجنة التنفيذية: 
عين مجلس اإلدارة األعضاء اآلتية أسماؤهم في اللجنة التنفيذية اعتبارا من 2016/4/6م 

رئيساً . 1  األستاذ/ عبد اهلل بن محمد جليغم  
عضوا. 2  األستاذ/ عبد اهلل بن تركي السديري  
عضوا. 3  األستاذ/ عبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد 

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2017م عدد 12 اجتماعاً وكانت نسبة الحضور %92

2ـ لجنة المراجعة
لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة  وفقاً 
عليه  المصادق  عملها  واسلوب  عضويتهم 
في  المنعقدة  العادية  العامة  الجمعية  من 
العادية  العامة  والجمعية  1994/4/17م 
المنعقدة في 2007/4/1م والجمعية العامة 
غير العادية المنعقدة في 2017/04/19م 
من  بقرار  تشّكل  المراجعة  لجنة  فإن 
مجلس  أعضاء  غير  من  العامة  الجمعية 
اقتراح  على  بناء  وذلك  التنفيذيين  اإلدارة 
على  عددها  يقل  ااّل  على  اإلدارة  مجلس 
تزيد  ال  لمدة  خمسة  عن  يزيد  وال  ثالثة 
عن ثالث سنوات وال تقل عن سنة واحدة 

ويجوز إعادة تعيينهم لمدد مماثلة. وتنتهي 
المقررة  المدة  بانتهاء  اللجنة  عضوية 
أعضاء  بين  من  ويكون  االدارة.  لمجلس 
المالية  بالشيءون  مختص  عضو  اللجنة 

والمحاسبية.
الرئيسية  المراجعة  لجنة  مهام  ومن 
اجراءات  وفاعلية  كفاية  مدى  من  التأكد 
سالمة  من  والتحقق  الداخلية  الرقابة 
باختيار  والتوجيه  المالية  القوائم  وصحة 
ضوابط  وفق  القانونيين  المحاسبين 
الربع  المالية  القوائم  ومراجعة  محددة 
ودراسة  نشرها  قبل  والسنوية  سنوية 

كل  يقدمها  التي  والمالحظات  التقارير 
المراجعة  وادارة  القانوني  المحاسب  من 
نطاق  خارج  عمل  أي  واعتماد  الداخلية 
أثناء  بها  يكلفون  التي  المراجعة  أعمال 
الرأي  وابداء  المراجعة.  بأعمال  قيامهم 
األولية  المالية  القوائم  بشأن  والتوصية 
والسنوية قبل عرضها على مجلس االدارة.

المنعقدة  العامة  الجمعية  وافقت  وقد 
لجنة  تشكيل  على  م   2016/4/19 في 
مجلس  اقترحها  التي  الحالية  المراجعة 
وفيما  2016/4/6م.  من  اعتباراً  اإلدارة 
يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة الحالية:
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رئيساً. 1 األستاذ/ ناصر بن عبد اهلل العوفي  
عضواً. 2 األستاذ/ سامي بن إبراهيم العيسى   
عضواً. 3 األستاذ/ أيمن بن صالح الغامدي   

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2017م عدد ستة اجتماعات وكانت نسبة الحضور %100 .

3ـ لجنة المكافآت والترشيحات: 
من  والترشيحات  المكافآت  لجنة  تتكون 
عدد من األعضاء ال يقل عددهم عن ثالثة 
يختارهم مجلس اإلدارة لمدة ال تزيد عن 
ثالث سنوات وال تقل عن سنة ويجوز اعادة 
تعيينهم لمدد مماثلة وتنتهي عضوية اللجنة 

بانتهاء المدة المقررة لمجلس االدارة.
والترشيحات  المكافآت  لجنة  مهام  ومن 
التوصية بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً 
الالزمة  واالجراءات  والمعايير  للسياسات 

الجمعية  من  والمعتمدة  للعضوية  للترشح 
اعداد  وكذلك  2013/4/1م  في  العامة 
المطلوبة  والمؤهالت  للقدرات  وصف 
القوة  جوانب  وتحديد  المجلس  لعضوية 
معالجتها  واقتراح  المجلس  في  والضعف 
والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح 
األعضاء  استقاللية  من  سنوياً  والتأكد 
خاصة  سياسات  ووضع  المستقلين 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافآت  بتعويض 

التنفيذيين. وكبار 
لعمل  المحدثة  الالئحة  عرض  وسيتم 
اجتماع  في  والترشيحات  المكافآت  لجنة 

عليها. للموافقة  العامة  الجمعية 
المكافآت  لجنة  المجلس  عين  وقد 
من  اعتبارا  اآلتية  والترشيحات 

: 2م 0 1 6 /4 /6

األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي   رئيساً. 1
المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل               عضواً. 2
األستاذ/ سامي بن إبراهيم العيسى    عضواً. 3

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2017م ثالثة اجتماعات وبلغت نسبة الحضور %100 

4- لجنة االستراتيجية
تتكون لجنة االستراتيجية من ثالثة أعضاء 
اعضائه  بين  من  اإلدارة  مجلس  يختارهم 
وتنتهي عضويتهم في اللجنة بانتهاء المدة 
اعادة  ويجوز  اإلدارة.  لمجلس  المقررة 
وللجنة  متماثلة.  لمدد  اللجنة  في  تعيينهم 
وموظفي  مدراء  من  تراه  بمن  تستعين  أن 

اهدافها. تحقيق  سبيل  في  الشركة 

مهام اللجنة وضع ومتابعة خطة استراتيجية 
للشركة متوسطة وطويلة األمد بهدف نمو 
ودراسة  منتجاتها  جودة  وتطوير  الشركة 
الفرص االستثمارية المتاحة وتقوية الوضع 
باالستحواذ  والتوصية  للشركة  التنافسي 
اعمال  تزاول  ومؤسسات  شركات  على 
تعاونها  التي  أو  الشركة  بأعمال  شبيهة 

تقليل  على  والعمل  أغراضها  تحقيق  على 
المخاطر.

من  استراتيجية  لجنة  أول  شكلت  وقد 
أسماؤهم  التالية  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

2016/4/6م: اعتباراً 

رئيساً. 1 األستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع  
عضوا. 2 االستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 
عضوا. 3 االستاذ/ عبداهلل بن تركي السديري  

وقد اجتمعت اللجنة خالل عام 2017 م اجتماعان اثنان وكانت نسبة الحضور %100

المكافآت والرواتب والبدالت 

البيان
أعضاء المجلس/ 

التنفيذيين
ألف ريال

أعضاء المجلس/ غير 
التنفيذيين

والمستقلين
ألف ريال

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت 
والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

ألف ريال

3٫341ــــــــــــالرواتب والتعويضات
7881٫043 ـــــالبدالت 

1٫400582ـــــالمكافآت الدورية والسنوية
0ــــــــــــالخطط التحفيزية 

2٫740ــــــــــــمزايا أخرى 
2٫1887٫694ـــــ
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إنشاء محفظة استثمارية 
قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 2014/12/29م 
إنشاء محفظة استثمارية لغرض المساهمة 
في االكتتابات األولية المطروحة في السوق 
المالية السعودية على أن يكون تمويل هذه 
أي  الشركة  تمارس  ولم  ذاتيا.  االكتتابات 
نهاية عام  المحفظة حتى  نشاط في هذه 

2017م.

والمحافظة  االجتماعية  المسؤولية 
البيئة على 

الفرصة  إتاحة  إطار  في  الشركة  تسعى 
مواقعها  للعمل في  السعوديين  للمزيد من 
العمالة إلى استقطاب  ودورها في توطين 
الشركة  تمكنت  حيث  السعودية  الكوادر 
السعوديين  عدد  زيادة  من  اهلل  بحمد 
العمالة  عدد  يبلغ  كما  موظفاً   1034 إلى 
ووفرت  موظفة   )43( السعودية  النسائية 
تعاليم  وفق  خصوصياتهن  الشركة  لهّن 
السعودية  واألنظمة  اإلسالمية  الشريعة 

بالشركة. متعددة  مجاالت  في  ويعملن 
وتساهم الشركة في مشاريع إنشاء وإقامة 
الكثير من المساجد ودور العبادة ومدارس 

بتوفير  تقوم  حيث  الكريم  القرآن  تحفيظ 
في  بما  الشركة  منتجات  من  احتياجاتها 
ذلك مساجد الطرق بمنطقة الرياض، كما 
تقدم الشركة التبرعات النقدية لكثير من 
برامج  رعاية  وكذلك  الخيرية  الجمعيات 

االجتماعية. التنمية  لجان 
نظافة  في  كبيراً  اهتماما  الشركة  وتولي 
آالت  ذلك  في  وتستثمر  البيئة  وتحسين 
والرجيع  المخلفات  لتدوير  التقنية  عالية 
الخام  المواد  نقل  وكذلك  المنتجات  من 
حديثة  طرق  باستخدام  المصانع  داخل 

تحت األرض. 
يقلل  الطاقة  تدوير  إعادة  مشروع  أن  كما 
أفران  بعض  من  المنبعثة  الحرارة  من 
نظافة  في  يسهم  مما  البالط  مصانع 

البيئة. وتحسين 

نتائج المراجعة السنوية لفعالية 
إجراءات الرقابة الداخلية:

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس 
ما  خالل  من  فاعليته  تدعيم  ويتم  سليمة 

يلي:

أعمال . 1 في  متخصصة  إدارة  وجود 
المراجعة  )إدارة  تسمى  المراجعة 

) خلية ا لد ا

ترفع . 2 التي  المراجعة  لجنة  وجود 
المجلس. إلى  تقاريرها 

برفع . 3 الداخلية  المراجعة  إدارة  تقوم 
المراجعة  لجنة  إلى  الدورية  تقاريرها 
والتي بدورها ترفع تقاريرها إلى مجلس 
اإلدارة. يتم مراجعة وتقييم مدى كفاية 
من  الداخلية  الرقابة  نظام  وفاعلية 
يتم  كما  الداخلية  المراجعة  إدارة  قبل 
مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخلية 
المراجعين  قبل  من  دوري  بشكل 
المراجعة  لجنة  ولدى  الخارجيين. 
تعكس  الدورة  هذه  بأن  التامة  القناعة 
الداخلية  الرقابة  إجراءات  فعالية 
مالحظات  أية  توجد  وال  الشركة  لدى 

إليها. التنبيه  يقتضي  جوهرية 

مراجع الحسابات الخارجي: 
الشركة  لمساهمي  العامة  الجمعية  عينت 
شركة  2017/04/19م  في  المنعقدة 
لمراجعة  وشركاه  العمري  محمد  الدكتور 
2017م  عام  عن  الشركة  حسابات 
والبيانات المالية الربع السنوية وذلك بناًء 

المراجعة. لجنة  توصية  على 

الشركة تساهم في مشاريع إنشاء وإقامة الكثير 
من المساجد ودور العبادة ومدارس تحفيظ القرآن 
الكريم حيث تقوم بتوفير احتياجاتها من منتجات 
الشركة بما في ذلك مساجد
الطرق بمنطقة الرياض
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توزيع األرباح لعام 2017م 
بلغ صافي الخسارة لعام 2017م مبلغ )97٫054٫000( ريال ويقترح مجلس اإلدارة ما يلي:

ألف ريالألف ريال
1٫000٫490رصيد األرباح المبقاة بعد صرف أرباح 2016م

)97٫054(صافي خسارة العام 2017 م
2٫712  يضاف: بنود الدخل الشامل اآلخر

) 94٫342(
906.148المجموع

)100٫000(يخصم: توزيع أسهم مجانية للمساهمين وتعادل 20% من رأس المال
806.148 الرصيد 

806٫148الرصيد ويرحل للعام القادم
بيان بتاريخ الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالي 2017م )اجتماع واحد( واسماء أعضاء المجلس 

الحاضرين:

سجل الحضور  2017/04/19ماالسم
حضر األستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع 

لم يحضر األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي 
حضر المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل 
حضر األستاذ/ سامي بن إبراهيم العيسى
حضراألستاذ/ عبداهلل بن محمد جليغم 

حضر األستاذ/ عبداهلل بن تركي السديري 
لم يحضر األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد 
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ويقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي:
التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م. 1
التصويت على ما ورد بتقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م. 2
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م. 3
التصويت على توصية مجلس اإلدارة برفع رأس المال من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، وذلك . 4

بإصدار 10 مليون سهم بقيمة 100 مليون ريال )خصما من رصيد األرباح المبقاة( عن طريق منح 
سهم واحد مجاني مقابل كل خمسة أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين 

بنهاية يوم تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خالل عام 2017 م.. 5
التصويت على اختيار )عضو( لشغل المقعد الثامن في مجلس اإلدارة للدورة الحالية. . 6
التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم . 7

المالية للعام المالي 2018م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
التصويت على صرف مبلغ )1٫4( مليون ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع 200 ألف ريال . 8

لكل عضو عن عام 2017م. 
التصويت على التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2018م علما بأنه ال توجد شروط خاصة . 9

مالها(  راس  السعودية جزء من  الخزف  )تمتلك شركة  زميلة  الشركة وهي شركة  مع هذه  للتعامل 
هو  2017م  لعام  الطبيعي  الغاز  توزيع  إدارة شركة  مجلس  في  السعودية  الخزف  ممثل شركة  وأن 
وتوزيعه  الطبيعي  الغاز  النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء  إبراهيم  بن  األستاذ / عبدالكريم 
على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 2017م 

مبلغ 32 مليون ريال.
التصويت على التعامل مع شركة الخزف لألنابيب للعام 2018م علما بأنه ال توجد شروط خاصة . 10

للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة )تمتلك شركة الخزف السعودية جزء من راس مالها( وأن 
ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف لألنابيب عام 2017م كل من أ. حمد آل الشيخ 
وم. عيد العنزي و م. محمد المقبل ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع األنابيب الفخارية. وقد 
بلغت قيمة التعامالت خالل عام 2017م مبلغ 7 مليون ريال علما بأن أعضاء مجلس اإلدارة التالية 
أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف لألنابيب وهم: أ- المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية ب- المهندس / سعد بن إبراهيم المعجل.
التصويت على »الئحة لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة«. . 11
واإلدارة . 12 المجلس  عن  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  »سياسة  على  التصويت 

التنفيذية«. 
التصويت على »سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة« المحدثة.. 13
التصويت على تعديل  المادة 7 من النظام األساس للشركة و المتعلقة برأس المال .. 14
التصويت على تعديل المادة 8 من النظام األساس للشركة و المتعلقة باإلكتتاب في األسهم.. 15

وينتهز مجلس اإلدارة هذه المناسبة ليشكركم على تلبيتكم لهذه الدعوة كما يتوجه بالشكر إلى حكومتنا الرشيدة 
وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين على التشجيع الذي تلقاه الشركة، ويؤكد على 
دعم الشركة ومساندتها لتحقيق رؤية 2030 واالستفادة من ما توفره من دعم كبير للصناعة السعودية لتعظيم 
المحتوى المحلي، وسعي الشركة إلى تنمية صادراتها لتساهم في دور الصناعة في زيادة دخل االقتصاد غير 
النفطي، كما يعرب المجلس عن شكره إلدارة الشركة وموظفيها على جهودهم المخلصة وكذلك إلى عمالء 

الشركة في داخل المملكة وخارجها على استمرار دعمهم وثقتهم.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
مجلس اإلدارة
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شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية

قائمة المركز المالي الموحدة
)بآالف الرياالت السعودية(

كما في 31 دي�ضمبر�إي�ضاح
2017م

كما في 31 دي�ضمبر 
2016م

)معدلة   �إي�ضاح 7(

كما في 01 يناير 2016م
)معدلة   �إي�ضاح 7(

�لأ�ضول 
االأ�سول غير المتداولة

131٫712٫6451٫860٫9081٫909٫730عقارات، اآالت ومعدات، �سافي
141٫7754٫0106٫936اأ�سول  غير ملمو�سة، �سافي

1625٫06724٫74274٫771ا�ستثمارات في �سركات زميلة 
اأ�سول  مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

ال�سامل االآخر
1710٫89410٫7979٫403

188119-7م�ستقات مالية
1٫750٫3811٫900٫6452٫000٫959مجموع �لأ�ضول غير �لمتد�ولة 

�لأ�ضول �لمتد�ولة
18707٫067796٫822710٫803مخزون، �سافي

19324٫901323٫414307٫055مدينون تجاريون و اأخرى، �سافي
2079٫29624٫699186٫056نقد وما في حكمه

1٫111٫2641٫144٫9351٫203٫914مجموع �لأ�ضول �لمتد�ولة 
2٫861٫6453٫045٫5803٫204٫873مجموع �لأ�ضول 

حقوق �لملكية و�للتز�مات
حقوق �لملكية  

21500٫000500٫000500٫000راأ�ص المال
21218٫336218٫336215٫882احتياطي نظامي

215٫9655٫8684٫473احتياطي القيمة العادلة
906٫1481٫050٫4901٫134٫545اأرباح مبقاة 

1٫630٫4491٫774٫6941٫854٫900مجموع حقوق �لملكية
�للتز�مات

�للتز�مات غير �لمتد�ولة
22225٫366423٫282659٫284قرو�ص طويلة االأجل

2369٫38577٫22574٫458التزام مكافاآت نهاية الخدمة للموظفين
294٫751500٫507733٫742مجموع �للتز�مات غير �لمتد�ولة 

�للتز�مات �لمتد�ولة
-22224٫498203٫000قرو�ص ق�سيرة االأجل

22465٫794257٫572272٫943الجزء المتداول من قرو�ص طويلة االأجل
24243٫809292٫845327٫933دائنون تجاريون واأخرى

112٫34416٫96215٫355مخ�س�ص الزكاة ال�سرعية
936٫445770٫379616٫231مجموع �للتز�مات �لمتد�ولة 

1٫231٫1961٫270٫8861٫349٫973مجموع �للتز�مات
2٫861٫6453٫045٫5803٫204٫873مجموع حقوق �لملكية و�للتز�مات

 اإن االإي�ساحات المرفقة من )1( اإلى )31( ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقراأ معها

الع�سو المفو�صالرئي�ص التنفيذيالمدير التنفيذي للمالية
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شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية

قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة
)بآالف الرياالت السعودية(

لل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر
2016م 2017م�إي�ضاح

251٫139٫7261٫303٫519المبيعات
)945٫690()971٫457(9تكلفة المبيعات

168٫269357٫829مجمل �لربح
910٫74210٫013اإيرادات ت�سغيلية اأخرى 

)900()345(19)خ�سائر( انخفا�ص القيمة في الذمم المدينة التجارية واالأخرى
)184٫432()167٫962(9م�سروفات بيعية وت�سويقية 

)84٫383()73٫691(9م�ساريف اإدارية وعمومية
98٫127)62٫987( )خ�ضارة(/ربح �لت�ضغيل

5٫6282٫124اأرباح  بيع عقارات، اآالت ومعدات  
)8٫843()40٫316(10تكاليف التمويل، �سافي

)25٫000(-هبوط في قيمة ا�ستثمارات في �سركات زميلة 
)23٫717(16721ح�سة المجموعة من �سافي ربح /)خ�سارة( �سركات زميلة 

42٫691)96٫954(�ضافي )�لخ�ضارة(/ �لربح قبل �لزكاة 
)22٫508()100(11الزكاة ال�سرعية

20٫183)97٫054(�ضافي )�لخ�ضارة(/ �لربح لل�ضنة
بنود الدخل ال�سامل االآخر 

بنود لن يتم اإعادة ت�سنيفها الحقًا �سمن االأرباح اأوالخ�سائر
)1٫784(232٫712اإعادة احت�ساب التزام مكافاآت  نهاية الخدمة للموظفين 

القيمة  في  التغير  �سافي  االآخر   ال�سامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  اأ�سول  
17971٫395العادلة

)389(2٫809�لدخل �ل�ضامل �لأخر لل�ضنة
19٫794)94٫245(�إجمالي �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة

ربحية �ل�ضهم 

0٫40)1٫94(12)خ�ضارة(/ ربحية �ل�ضهم �لأ�ضا�ضية و�لمخف�ضة من �ضافي )خ�ضارة( ربح �ل�ضنة )ريال(

اإن االإي�ساحات المرفقة من )1( اإلى )31( ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقراأ معها

الع�سو المفو�صالرئي�ص التنفيذيالمدير التنفيذي للمالية
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شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية

قائمة التغيرات في حقوق الملكية  الموحدة
)بآالف الرياالت السعودية(

�لإجمالي�أرباح مبقاة�حتياطي �لقيمة �لعادلة�حتياطي نظامير�أ�س �لمال

500٫000218٫3365٫8681٫050٫4901٫774٫694�لر�ضيد كما في 1 يناير 2017م
الدخل ال�سامل

)97٫054()97٫054(---�سافي خ�سارة ال�سنة 
972٫7122٫809--بنود الدخل ال�سامل االآخر لل�سنة
)94٫245()94٫342(97--�إجمالي �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة  

)50٫000()50٫000(---توزيعات االأرباح )اإي�ساح رقم 3-21 (
500٫000218٫3365٫965906٫1481٫630٫449�لر�ضيد كما في 31 دي�ضمبر 2017م 

لل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 2016م )معدلة(

500٫000215٫8821٫6361٫180٫2571٫897٫775�لر�ضيد كما في 1 يناير 2016م -قبل �لتعديل
)33٫115()33٫115(---اأثر تعديل اأخطاء )اإي�ساح 15-7(

)9٫760()12٫597(2٫837--اأثر التحول اإلى المعايير الدولية للتقرير المالي
500٫000215٫8824٫4731٫134٫5451٫854٫900�لر�ضيد كما في 1 يناير 2016م - بعد �لتعديل 

الدخل ال�سامل
17٫72920٫183-2٫454-�سافي ربح ال�سنة

)389()1٫784(1٫395--بنود الدخل )الخ�سارة( ال�سامل االآخر لل�سنة
2٫4541٫39515٫94519٫794-�إجمالي �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة

)100٫000()100٫000(---توزيعات االأرباح )اإي�ساح رقم 3-21 (
500٫000218٫3365٫8681٫050٫4901٫774٫694�لر�ضيد كما في 31 دي�ضمبر 2016م 

�لع�ضو �لمفو�س�لرئي�س �لتنفيذي�لمدير �لتنفيذي للمالية

اإن االإي�ساحات المرفقة من )1( اإلى )31( ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقراأ معها
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شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
)بآالف الرياالت السعودية(

لل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر
2016م2017م

�لأن�ضطة �لت�ضغيلية
42٫691)96٫954(�سافي )خ�سارة(/ ربح ال�سنة قبل الزكاة 

تعديالت: 
203٫946173٫854ا�ستهالكات

2٫2354٫431اطفاءات
345900مخ�س�ص ديون م�سكوك في تح�سيلها 

40٫1021٫727مخ�س�ص مخزون راكد اأو بطيء الحركة
983)5٫128(مكافاآت نهاية الخدمة للموظفين، �سافي

38٫57014٫234تكاليف التمويل
24٫037)721(ح�سة المجموعة من �سافي )خ�سارة(/ ربح �سركات زميلة 

25٫000-هبوط في قيمة ا�ستثمارات في �سركات زميلة
)69(188خ�سائر /)اأرباح( م�ستقات مالية

)2٫124()5٫628()اأرباح( بيع ممتلكات عقارية، اآالت ومعدات 
�لتغير�ت في: 

)83٫479(49٫653المخزون
)17٫259()1٫832(مدينون تجاريون واأخرى 
)43٫745()57٫945(دائنون تجاريون واأخرى

166٫831141٫181�لنقد من �لت�ضغيل
)20٫901()14٫718(الزكاة ال�سرعية المدفوعة

152٫113120٫280�ضافي �لتدفقات �لنقدية �لناتجة من �لأن�ضطة �لت�ضغيلية
�لأن�ضطة �ل�ضتثمارية

)129٫654()63٫598(اإ�سافات ممتلكات عقارية، اآالت ومعدات 
13٫5432٫479المح�سل من بيع ممتلكات عقارية، اآالت ومعدات

)1٫505(-اإ�سافات اأ�سول  غير ملمو�سة
396992توزيعات اأرباح م�ستلمة من �سركات زميلة 

)127٫688()49٫659(�ضافي �لتدفقات �لنقدية )�لم�ضتخدمة في( �لأن�ضطة �ل�ضتثمارية
�لأن�ضطة �لتمويلية

21٫498203٫000�سافي المح�سل من القرو�ص ق�سيرة االأجل
)251٫928(10٫284�سافي المح�سل /)المدفوع(  من قرو�ص طويلة االأجل

)5٫021()29٫639(تكاليف تمويل مدفوعة 
)100٫000()50٫000(توزيعات اأرباح نقدية مدفوعة

)153٫949()47٫857(�ضافي �لتدفقات �لنقدية )�لم�ضتخدمة في( �لأن�ضطة �لتمويلية
)161٫357(54٫597الزيادة /)النق�ص( في النقد وما في حكمه خالل ال�سنة

24٫699186٫056النقد وما في حكمه في بداية ال�سنة
79٫29624٫699�لنقد وما في حكمه في نهاية �ل�ضنة

اإن االإي�ساحات المرفقة من )1( اإلى )31( ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقراأ معها

�لع�ضو �لمفو�س�لرئي�س �لتنفيذي�لمدير �لتنفيذي للمالية
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شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 
)المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

١- التكوين والنشاط
شركة الخزف السعودية )الشركة( هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم )م/16( وتاريخ 1397/04/25هـ 
الموافق 1977/04/14م، ومسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010014590 وتاريخ 

1398/02/15هـ الموافق 1978/01/24م.
للشركة  الداخلي  لالستعمال  خاص  زجاجي  )مواد طالء  اإلنشائية  الطفلية  المنتجات  في صنع  للشركة  الرئيسة  النشاطات  تتمثل 
وصلصال مغسول إلستعمال الشركة وأدوات صحية من الخزف وبرادات لمياه الشرب وسخانات مياه كهربائية واغطية كراسي حمامات 

وبالط سيراميك وقيشاني وعالمات طرق خزفية ومكيفات صحراوية بالستيكية(. 
تتضمن هذه القوائم المالية أصول  والتزامات  ونتائج أعمال الشركة وفروعها، كما تتضمن أصول  والتزامات  ونتائج الشركة التابعة 

لها شركة الخزف لالستثمار )شركة ذات مسؤولية محدودة(، ويشار إليهما معاً بـ«المجموعة«.
يقع المركز الرئيسي للشركة في الرياض، طريق الملك فهد، حي العليا، ص.ب 3893 الرياض 11481 المملكة العربية السعودية.

تبدأ السنة المالية للشـركة مـن بدايـة شهـر يناير وتنتهي بنهاية شهـر ديسمبر مـن كل سنة ميالدية.
فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة: 

�لن�ضاط �لرئي�ضيبلد �لتاأ�ضي�س�ل�ضم
ن�ضبة �لملكية %

دي�ضمبر 
2017م

دي�ضمبر 
2016م

يناير 
2016م

اال�ستيراد والت�سدير وخدمات المملكة العربية ال�سعودية�سركة الخزف لال�ستثمار
959595الت�سويق وتجارة الجملة والتجزئة.

تمارس الشركة نشاطها من خالل السجل الرئيس والسجالت الفرعية التالية:

موقع �لفرعتاريخ �ل�ضجل هـرقم �ل�ضجل لفرعيموقع �لفرعتاريخ �ل�ضجل هـرقم �ل�ضجل �لفرعي

بريدة1408/11/06 هـ1131007399الريا�ص1427/01/16 هـ1010216239
حائل1428/01/24 هـ3350018888الريا�ص1439/03/19 هـ1010928163
عنيزة1428/03/19 هـ1128007072الريا�ص1423/07/23 هـ1010180983
الدمام1408/08/16 هـ2050017836الريا�ص1427/02/20 هـ1010217304
خمي�ص م�سيط1420/01/15 هـ5855018515الريا�ص1427/02/20 هـ1010217307
مكة المكرمة1439/01/29 هـ4031101336الريا�ص1435/06/10 هـ1010410337
تبوك1408/08/17 هـ3550007463االأح�ساء1415/09/19 هـ2252023606
جازان1427/06/21 هـ5900010926الطائف1408/09/04 هـ4032011466
الخبر1427/04/17 هـ2051032588المدينة  المنورة1418/08/23 هـ4650026206
نجران1433/04/26 هـ5950021703جدة 1404/01/13 هـ4030040747
الخرج1427/02/20 هـ1010217302الجبيل1427/05/09 هـ2055007583
الدمام1434/08/25 هـ2050093084�سرماء1432/06/06 هـ1110000544
الطائف1437/07/11 هـ4032050268الر�ص1437/06/13 هـ1132010819
جدة 1437/10/28 هـ4030290458
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٢- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة
إعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام 1433هـ )2012م( خطة للتحول إلى معايير المحاسبة ومعايير 
المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  تطبيق  فإن  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  إدارة  مجلس  لقرار  ووفقا  الدولية،  المراجعة 
المعتمدة من الهيئة من بداية عام 2017م وذلك على المنشآت المدرجة في السوق المالية. وعليه، سوف تكون أول قوائم مالية سنوية 
للشركة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي هي تلك الخاصة بعام 2017م. وعلى ذلك، يعتبر تاريخ 2016/01/01م هو تاريخ 
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ألنه يمثل بداية فترة المقارنة ألول قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي.
أينما وردت  عبارة »المعايير الدولية للتقرير المالي« في هذه اإليضاحات فهي تشير إلى »المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 
في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين«.  والمعايير الدولية 
المعتمدة هى المعايير الدولية كما صدرت من مجلس المحاسبة الدولي باإلضافة إلى المتطلبات واإلفصاحات التي  أضافتها الهيئة  
السعودية للمحاسبين القانونيين لبعض تلك المعايير وفقا لما ورد في وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي. ويقصد بالمعايير 
واإلصدارات األخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وآراء فنية لمواضيع ال تغطيها المعايير الدولية 

مثل موضوع الزكاة.
لتوضيح كيفية تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية على حقوق الملكية المسجلة سابًقا كما في 31 ديسمبر 2016 و 
1 يناير 2016 ؛ تم إدراج الدخل الشامل للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، بما في ذلك طبيعة وتأثير التغييرات الهامة 
في السياسات المحاسبية من تلك المستخدمة في البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م في إيضاح رقم 7.

وفًقا لما تقتضيه هيئة سوق المال من خالل تعميمها بتاريخ 16 أكتوبر 2016م، يتعين على المجموعة تطبيق نموذج التكلفة لقياس 
الممتلكات والمنشآت والمعدات والممتلكات االستثمارية واألصول غير الملموسة عند اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

لمدة ثالث سنوات بدًءا من تاريخ اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

3- أسس اإلعداد والتوحيد
بيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي لكل نوع من األصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات. يتم 
وصف قواعد القياس بشكل أوفى في السياسات المحاسبية في إيضاح 6.

إن إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية المهمة، كما يتطلب من 
إداراة المجموعة ممارسة األحكام في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، سيتم اإلفصاح  عن األحكام و التقديرات الهامة المتبعة 

في إعداد القوائم المالية في إيضاح 5.
تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، ماعدا التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين و قد تم احتسابها على 

القيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية.
تعرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للشركة. وتدرج جميع المبالغ في القوائم المالية بالريال السعودي، 

ما لم يذكر غير ذلك.

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 
)المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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4- المعايير والتعديالت الجديدة والمعايير الصادرة 
4-1 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة

تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة كما في 31 ديسمبر 2017م والتي تمثل أول مجموعة كاملة من القوائم المالية الموحدة 
السنوية والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. وقد تم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة مع إعداد قائمة المركز 
كما في  والتي يسري مفعولها  الهيئة  والمعتمدة من  الصادرة  المعايير  تلك  تطبيق  تم  يناير 2016م.  كما في 01  االفتتاحية  المالي 

2017/12/31م  والتى تم إعتمادها من الهيئة بما في ذلك:
é .التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 »عرض القوائم المالية«، بشأن مبادرة اإلفصاح
é .»التعديالت على المعيار المحاسبي رقم 16 »العقارات ، اآلالت والمعدات
é  دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2012م - 2014م والتي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي

إلعداد التقارير المالية رقم 5 ورقم 7 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 19 ورقم 34.
é  اإلفصاح االولي )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم »7«( . تتطلب التعديالت افصاحات تمكن المستخدمين للبيانات

المالية من تقييم التغيرات في االلتزامات الناشيءة عن أنشطة التمويل، بما في ذلك التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية 
والتغيرات غير النقدية. تمثل أنشطة التمويل للشركة، التغيرات في التدفقات النقدية فقط،كما هو موضح في قائمة التدفقات 

الموحدة. النقدية 
é  .)12 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  )تعديالت  المحققة  غير  للخسائر  المؤجلة  الضرائب  بموجودات  االعتراف 

العادلة. بالقيمة  مقاسة  دين  أدوات  على  المحقق  غير  للخسائر  مؤجلة  ضريبية  موجودات  عن  المحاسبة  التعديالت   توضح 
المالية  البيانات  التعديل على  تأثير لهذا  العادلة. لذلك، ليس هناك  بالقيمة  ال تحتفظ المجموعة بأي أدوات دين تم قياسها 

الموحدة.  
é  الدولي المعيار  التعديالت على  تتضمن  )والتي  للدورة 2014م-2016م  الدولية  المالية  التقارير  السنوية على  التحسينات  دورة 

إلعداد التقارير المالية رقم »12« الكشف عن المصالح في الكيانات األخرى(. توضح التعديالت أن شروط اإلفصاح عن المصالح 
في الكيانات األخرى تنطبق أيًضا على العوائد المصنفة كمحتفظ بها للبيع أو التوزيع. ال يوجد تأثير لهذا التعديل على هذه 

البيانات المالية الموحدة.

4-2 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة ولكنها غير فعالة بعد  
فيما يلي المعايير والتعديالت الجديدة للمعايير والتي تكون سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م 

المبكر.  التطبيق  ويسمح 

أ. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( -األدوات المالية
تحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - األدوات المالية - متطلبات إثبات وقياس األصول المالية والمطلوبات المالية وبعض 
العقود لشراء أو بيع البنود غير المالية. يستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي رقم )39( األدوات المالية: االعتراف والقياس. 
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم »9« ) األدوات المالية( في وقت مبكر ، الصادر في يوليو 2014م 

مع تاريخ التطبيق المبدئي في 1 يناير 2016م.

ب. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( - اإليرادات المرتبطة بالعقود مع العمالء
يضع المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 15 إطاًرا شامال لتحديد ما إذا كان يتم تقدير اإليرادات ومقدارها ومتى يتم ذلك. 
يحل محل التوجيه القائم لتحقيق اإليرادات، بما في ذلك المعيار الدولي رقم 18 )اإليرادات(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 11 )عقود 

االنشاءات( وتفسيرات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13. 

جـ. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( - اإليجارات
يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي 16 )عقود اإليجار( كيفية إثبات، وقياس، وعرض، واإلفصاح عن عقود اإليجار. يوفر المعيار 
نموذج محاسبة واحد للمستأجر يتطلب منه االعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة اإليجار 12 
شهراً أو أقل أو كان األصل ذو قيمة منخفضة. ويستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار باعتبارها تشغيلية أو تمويلية، حيث إن 
نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 في المحاسبة من جهة المؤجر بقي بشكل جوهري دون تغيير عن سابقه، معيار المحاسبة 

الدولي رقم 17.
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د. أخـــــرى   
المعايير الجديدة أو المعدلة التالية لم يتم تطبيقها بعد وال يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية الموحدة للشركة : 

التحسينات السنوية على دورة،2014 - 2014 - ، تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1( ومعيار المحاسبة الدولي 
رقم )28(. 

é  .) »2« تصنيف وقياس معامالت الدفع المستندة إلى األسهم )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
é .»4« تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم »9« )األدوات المالية( مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
é  .»4« عقود التأمين ( تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم(
é .)40 تحويل الممتلكات االستثمارية )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
é   )10( بيع أو مساهمة األصول بين المستثمر والمشترك أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28(.
é .تفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )22( ومعامالت العمالت األجنبية
é  .تفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية الدولية رقم )23( عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل

٥- التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمبادئ والسياسات المحاسبية المطبقة، استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر 
في قيم اإليرادات والمصروفات واألصول وااللتزامات واإليضاحات المرفقة بجانب اإلفصاح عن االلتزامات الطارئة. إن عدم التيقن 
بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعدياًل جوهرياً على القيم الدفترية لألصول  وااللتزامات المتأثرة في 

الفترات المستقبلية.
فيما يلي اإلفتراضات والتقديرات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ قائمة المركز 
المالي الموحدة والتي تشكل مخاطر عالية قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية لألصول  وااللتزامات خالل السنة 
المالية التالية. هذا وتعتمد المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على معايير متاحة لها عند إعداد القوائم المالية الموحدة وهذه 
االفتراضات والتقديرات حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق والظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة ومثل 

هذه التغيرات على اإلفتراضات يتم إيضاحها عند حدوثها.

أ- مبدأ االستمرارية
ليس لدى إدارة المجموعة أي شك يذكر حول قدرة المجموعة على االستمرار، وعليه فقد تم إعداد القوائم المالية  الموحدة على 

أساس مبدأ االستمرارية.

ب- العمر المقدر للعقارات، اآلالت والمعدات
يتم استهالك تكلفة العقارات، اآلالت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرها بناًء على االستخدام المتوقع والتقادم لكل 
منها، وبرنامج الصيانة لألصول  باإلضافة إلى التقادم التقني واعتبارات القيمة المستردة لألصل. إن إدارة المجموعة لم تقدر أية 

قيمة متبقية لألصول  على اعتبار أنها غير هامة.

ج - مخصص مخزون تالف وبطيء الحركة
يثبت المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تتم التعديالت لتخفيض تكلفة المخزون إلى صافي القيمة 
القابلة للتحقق - إذا لزم ذلك. تتضمن العوامل المؤثرة على هذه التعديالت التغيرات في الطلب على المخزون، والتغيرات التكنولوجية 
وتدهور النوعية وأمور الجودة. وبناًء على ذلك، تقوم المجموعة بدراسة هذه العوامل وأخذها في االعتبار الحتساب مخصص مخزون 

تالف وبطئ الحركة. يتم دورياً مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن االختالف في هذه العوامل.

د- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
فيها  مبالغ  المدينة غير  الذمم  أن  للتأكد  العوامل  إلى مجموعة من  بالرجوع  المشكوك في تحصيلها  الديون  تحديد مخصص  يتم 
نتيجة احتمال عدم تحصيلها، بما في ذلك إجمالي جودة وأعمار الذمم المدينة والتقييم االئتماني المستمر ألوضاع العمالء المالية 

والضمانات المطلوبة من العمالء في ظروف معينة.
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هـ- التقييم االكتواري اللتزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج مزايا الموظفين المحددة غير الممولة التي يتم قياسها باستعمال 
التقييم اإلكتواري. يشمل التقييم اإلكتواري العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه 
االفتراضات تحديد معدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، ومعدل دوران العاملين. ونظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة 
األجل فإن التزامات مزايا الموظفين غير الممولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. لذا تتم مراجعة جميع االفتراضات 

مرة أو أكثر في السنة الواحدة عند الضرورة.

و- قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد األصول، أو دفعها لتحويل أي من االلتزامات ضمن معامالت منتظمة بين 
المتعاملين بالسوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق السائدة )مثل السعر الحاضر- على سبيل المثال( بغض النظر إن كان 
ذلك السعر ملحوظاً بصورة مباشرة أو مقدر باستعمال أسلوب تقييم آخر. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصول 

أو االلتزامات  سيتم إما:
من خالل السوق الرئيسية لألصول  أو االلتزامات، أو. 1
من خالل السوق األكثر منفعة لألصول  أو االلتزامات في ظل غياب السوق الرئيسية.. 2

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة للوصول إليها.
يتم قياس القيمة العادلة باستعمال االفتراضات التي يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصول أو االلتزامات على افتراض 

أن المشاركين في السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصول  غير المالية في الحسبان قدرة المشاركين في السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام 
األصول فيما يحقق أفضل منفعة منها أو ببيعها إلى مشترك آخر من المشاركين في السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة 
منه. تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال القائمة وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم 

استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد.

إن جميع األصول وااللتزامات التي تقاس بالقيمة العادلة أو يتم االفصاح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية يتم تصنيفها وفقاً 
لنطاق الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه إستنادا إلى معطيات مستوى أدنى مدخل القياس والذي يعتبر جوهرياً لقياس القيمة 

العادلة ككل:
المستوى االول:  األسعار المعلنة )غير المعدلة( والمتداولة في األسواق النشطة  لألصول  أو االلتزامات المطابقة لتلك التي . 1

يتم قياسها.
المستوى الثاني: المدخالت التي من الممكن مالحظتها أو رصدها لألصول  أو االلتزامات بشكل مباشر أو غير مباشر بخالف . 2

األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول.
المستوى الثالث: المدخالت التي ال يمكن رصدها أو مالحظتها لألصول أو االلتزامات.. 3

ز- تصنيف اإليجارات 
تستأجر المجموعة عدداً من األراضي التي تقيم عليها مصانعها وعدد من المعارض والمستودعات بموجب عقود إيجار تشغيلي. 
وعادًة ما تمتد عقود اإليجار لفترة تتراوح بين 5 إلى 30 سنة، مع خيار تجديد اإليجار بعد ذلك التاريخ. يتم إعادة التفاوض على 
دفعات اإليجار كل خمس سنوات لتعكس اإليجارات حسب السوق. وتنص بعض عقود اإليجار على وجود دفعات إيجار إضافية تستند 
إليه التغيرات في مؤشرات األسعار المحلية. بالنسبة لبعض عقود اإليجار التشغيلية، فإن المجموعة مقيدة من الدخول في أية عقود 

إيجار من الباطن. 
 تعامل المجموعة إيجارات مباني المستودعات واألراضي المقامة عليها على أنها إيجارات تشغيلية حيث أن منافع ومخاطر التملك 

تبقى مع مالك هذه األراضي والمباني.
تم استئجار أراضي المصانع  من هيئة المدن الصناعية. يمتد عقد اإليجار لمدة 30 سنة مع خيار تجديد اإليجار. وتزداد قيمة اإليجار 

حسب التغيرات في مؤشرات األسعار المحلية. يتم معالجة عقد اإليجار على أنه إيجار تشغيلي.
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6- ملخص بأهم السياسات المحاسبية
6 -1  أسس التوحيد 

é  تشتمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها كما في 31  ديسمبر
2017م. تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة لعوائد مختلفة، أو لديها الحق فيها، لقاء ارتباطها بالشركة المستثمر 
فيها، ولديها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تتحقق 

السيطرة للشركة على شركة مستثمر فيها، فقط عند تحقق العناصر الثالثة التالية:
é  سلطة على الشركة المستثمر فيها )أي، وجود حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات األهمية الخاصة

المستثمر فيها(. بالشركة 
é .التعرض إلى عوائد مختلفة، أو الحق فيها، نظير ارتباطها في الشركة المستثمر فيها
é .القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها
é  وبشكل عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن امتالك أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، وعندما يكون لدى

المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار 
كافة الحقائق والظروف لتقويم ما إذا كانت لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

é .الترتيبات التعاقدية مع  حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها
é .الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى
é .حقوق التصويت الخاصة بالشركة وأية حقوق تصويت محتملة

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا ما أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغير في 
عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يتم  توحيد الشركة المسيطر عليها عند بدء ممارسة السيطرة عليها ويتم التوقف عن ذلك 
عند فقدان السيطرة على الشركة المسيطر عليها من قبل المجموعة. تدرج أصول والتزامات وإيرادات ومصاريف الشركة المستحوذ 

عليها خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين  فقدان مثل هذه السيطرة.
يعود الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى المساهمين في  الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة حتى 
إذا ما أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً، بمعنى أنه يتم قيد الخسائر على الحصص غــير الـمسيطرة 

حتى و إن نتج عن ذلك القيد عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.
يتم إجراء التسويات على القوائم المالية للشركات المسيطر عليها إذا تطلب األمر ذلك لتتماشى مع السياسات المحاسبية للشركة. 
يتم حذف كافة األصول وااللتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين الشركاء في 

الشركات المسيطر عليها بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
é .تتم المحاسبة عن التغيرات في ملكية الشركة المسيطر عليها، التي ال ينجم عنها فقدان للسيطرة، كمعاملة حقوق ملكية
é :في حالة فقدان المجموعة السيطرة على الشركة المستحوذ عليها، فإنها 
é تقوم بالتوقف عن إثبات أصول والتزامات الشركة المسيطر عليها
é تقوم بالتوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألية حقوق ملكية غير مسيطرة
é تقوم بالتوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة، المقيدة ضمن حقوق الملكية
é تقوم بإثبات القيمة العادلة للعوض)المقابل( المستلم
é تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به
é تقوم بإثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة
é  تقوم بإعادة تصنيف حصتها من البنود المثبتة سابقاً في بنود الدخل الشامل األخر إلى قائمة الدخل أو األرباح المبقاة، إذا إقتضى

األمر ذلك، كما هو مطلوب إذا قامت المجموعة باستعباد االلتزامات أو األصول ذات الصلة.

6 -2  االستثمارات في الشركات الزميلة
في  المشاركة  على  المجموعة  قدرة  هو  الهام  التأثير  عليها.  هام  تأثير  للمجموعة  يكون  التي  الشركات  تلك  الزميلة هي  الشركات 
هذه  على  المشتركة  السيطرة  أو  السيطرة  لحد  يصل  ال  التأثير  هذا  ولكن  فيها؛  المستثمر  للشركة  والتشغيلية  المالية  السياسات 
السياسات. تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركات الزميلة باستخدام »طريقة حقوق الملكية« اعتباراً من التاريخ الذي 
تصبح فيه الشركة المستثمر فيها شركة زميلة ولحين انتهاء تأثير المجموعة على الشركة الزميلة. وعند االستحواذ على االستثمار 
في الشركة الزميلة، تسجل أية زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة لألصول  وااللتزامات القابلة 
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للتحديد للشركة المستثمر فيها كشهرة والتي تدرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. تسجل أية زيادة في حصة المجموعة من صافي 
القيمة العادلة لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد للشركة الزميلة عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة األرباح 

أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة في الفترة التي يتم االستحواذ على االستثمار فيها. 

6 -3  تبويب البنود المتداولة وغير المتداولة
يتم عرض األصول وااللتزامات بقائمة المركز المالي الموحدة مبوبة إلى متداولة وغير متداولة. تكون األصول متداولة عندما:

é .تتوقع المجموعة تحقق األصول أو تنوي بيعها أو استخدامها خالل دورة تشغيل عادية
é .تحتفظ المجموعة باألصول بشكل أساسي لغرض المتاجرة
é .تتوقع المجموعة تحقق األصول خالل مدة إثني عشر شهراً بعد الفترة المالية
é  تصنف األصول نقداً أو ما في حكمه إال إذا كانت خاضعة لقيود على استبدالها أو استخدامها لتسوية التزامات  لمدة تزيد عن

اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.
وتبوب جميع األصول األخرى على أنها أصول غير متداولة.

تكون االلتزامات متداولة عندما:
é .يتوقع أن تسوية االلتزامات خالل دورة تشغيل عادية
é .يحتفظ بااللتزامات بشكل أساسي لغرض المتاجرة
é .تكون االلتزامات واجبة التسوية خالل اثني عشر شهراً من بعد الفترة المالية
é .ال يكون للمجموعة حق غير مشروط في أن تؤجل تسوية االلتزامات لمدة تزيد على اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية

تبوب جميع االلتزامات األخرى على أنها غير متداولة.

6 -4     األصول غير الملموسة 

6-4-1 االعتراف والقياس 
األصول غير الملموسة هي تلك األصول التي يتم االستحواذ عليها من قبل المجموعة ولها عمر إنتاجي محدد ويتم قياسها بالتكلفة 
التاريخية مطروحاً منها اإلطفاء المتراكم وأية خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، ان وجدت. تتم رسملة النفقات الالحقة فقط 
عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع اإلنتاجية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة، ويمكن قياس النفقات بشكل موثوق.

6-4-2 النفقات الرأسمالية الالحقة 
تتم رسملة النفقات الرأسمالية الالحقة فقط إذا كانت تؤدي لزيادة المنافع المستقبلية للموجود المحدد المتعلق بها وغير ذلك من 

المصاريف يتم االعتراف بها في األرباح والخسائر حين تكبدها.
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6-4-3 اإلطفاءات   
يتم احتساب اإلطفاءات لشطب تكلفة األصول غير الملموسة )مطروحاً منها القيمة المتبقية المقدرة( وذلك باستخدام طريقة القسط 
الثابت خالل العمر اإلنتاجي المقدر. يتم االعتراف بمصروف اإلطفاء في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.  يقدر 

العمر اإلنتاجي لألصول  غير الملموسة على النحو التالي: 
é برامج كمبيوتر 5 سنوات

تتم مراجعة طريقة اإلطفاء والعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية المقدرة في كل فترة تقرير مالي، ويتم تعديلها إذا دعت الحاجة لذلك. 

6 - 5 عقارات، آالت ومعدات 
6-5-1 اإلثبات والقياس 

تظهر الممتلكات العقارية واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وأية خسائر متراكمة لالنخفاض بالقيمة، إن 
وجدت. تتضمن تكلفة اقتناء األصول كافة التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بمعاملة االقتناء. تتضمن تكلفة األصول التي يتم تصنيعها 
على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وعلى كافة التكاليف المباشرة التي تجعل األصول جاهزة للغرض المعدة له، كما يضاف أيضاً 
تكلفة فك وتركيب ونقل األصول وتكلفة تهيئة الموقع الذي سوف توضع فيه باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المخصصة لألصول  

المؤهلة للرسملة. 
تتم رسملة البرمجيات المشتراة التي تمثل جزءا ال يتجزأ من وظائف المعدات ذات الصلة أيضا كجزء من تلك المعدات.  إذا كان 
جزء كبير من بند من بنود الممتلكات العقارية، اآلالت والمعدات له عمر إنتاجي مختلف فيتم اعتباره كعنصر مستقل من الممتلكات، 
اآلالت والمعدات.  يتم االعتراف بأية إيرادات أو خسائر يتم تكبدها نتيجة استعباد أي بند من الممتلكات العقارية واآلالت والمعدات 
في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر. تتم رسملة تكلفة استبدال أي جزء من بنود العقارات، اآلالت والمعدات وأية نفقات 
الحقة أخرى على القيمة الدفترية عندما يترتب عليها زيادة في المنافع اإلنتاجية المستقبلية إلى المجموعة، وأن تكون تكلفتها قابلة 
للقياس بشكل موثوق. ويتم شطب القيمة الدفترية لألصل الذي تم استبداله. يتم إثبات بمصاريف الصيانة اليومية للعقارات، اآلالت 

والمعدات في قائمة األرباح والخسائر. 

6-5-2 النفقات الرأسمالية  الالحقة 
يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند من بنود العقارات، اآلالت والمعدات وأية نفقات رأسمالية الحقة أخرى في القيمة الدفترية 

للبند إذا كان: 
من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية سوف تتدفق إلى المجموعة من ذلك الجزء المضاف، المصروف أو النفقة.

اليومية  الصيانة  استبداله. مصاريف  تم  الذي  للموجود  الدفترية  القيمة  يتم شطب  موثوق.  للقياس بشكل  قابلة  تكلفتها  تكون  وأن 
الخسائر. أو  األرباح  قائمة  في  بها  االعتراف  يتم  والمعدات  اآلالت  والمعدات،  واآلالت  للعقارات 

6-5-3  االستهالك 
يتم احتساب االستهالك على أساس تكلفة األصول مطروحا منها القيمة المتبقية لألصول  بعد انتهاء عمره اإلنتاجي )قيمة الخردة( 
باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي لألصل. وغالبا ما يتم االعتراف بقيمة االستهالك باألرباح أو الخسائر. 

األراضي ال يتم احتساب استهالك عليها. 
العمر اإلنتاجي المتوقع للعقارات، اآلالت والمعدات للسنة الحالية والسنوات المقارنة كاالتي: 

عدد �ل�ضنو�ت�لبند
10 - 33٫33مباني

10 - 12٫5اآالت، معدات وقطع غيار                  
4 - 6٫66�سيارات وو�سائل تحويل

6٫66 - 10اأثاث ومفرو�سات
4 اأو المدة المتبقية من عقد االإيجار، اإذا كانت اأقلتح�سينات على الم�ستاأجر

تتم مراجعة القيم المتبقية )قيمة الخردة( واألعمار اإلنتاجية المتبقية وطرق االستهالك في تاريخ إصدار التقرير المالي الموحد ويتم 
التعديل عليها، ان دعت الحاجة.
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6-6 انخفاض قيمة األصول غير المالية 
تقوم المجموعة سنويا بتقييم ما إذا كان هناك أية مؤشرات على أن أي من أصولها، قد انخفضت قيمته. وفي حال وجود أية مؤشرات 
فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لهذه األصول ويتم مقارنتها مع القيمة الدفترية لهذه األصول. وفي حال استحالة تقدير 
القيمة القابلة لالسترداد لموجود بشكل منفصل عن باقي األصول فإن المجموعة تقوم بتقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصغر وحدة 
مدرة للنقد والتي تقوم بتوليد النقد من االستخدام المستمر لها والتي ال تعتمد على النقد المولد من أصول أخرى أو أية وحدة أخرى 
تقوم بتوليد النقد. إن القيمة القابلة لالسترداد ألي أصول  أو أي وحدة مولدة للنقد تتمثل في القيمة االعلى بين القيمة الحالية )قيد 
االستخدام( أو قيمتها العادلة مطروحا منها تكاليف البيع. عند تقدير القيمة الحالية يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
من قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم مناسب والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة 
لألصل. إذا قدرت القيمة القابلة لالسترداد ألية أصول أو أية وحدة مدرة للنقد بحيث كانت أقل من القيمة الدفترية لألصول ، فإنه 

يترتب على ذلك أن يكون هناك انخفاض في قيمة األصول ويتم االعتراف به فوراً في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
يتم تقييم خسائر الهبوط بالقيمة التي تم إثباتها في فترات سابقة في وقت إصدار التقارير المالية الموحدة للتأكد من المؤشرات 
التي تثبت أن الخسائر قد انخفضت أو لم تعد موجودة. يتم عكس الخسائر في انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات 
الدفترية  القيمة  إلى حد  القيمة فقط  انخفاض  الناتجة عن  يتم عكس الخسائر  القابلة لالسترداد.  القيمة  المستخدمة في تقدير 
لألصول بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية الصافية مطروحاً منها االستهالكات أو اإلطفاءات قبل أن يكون هناك خسائر الهبوط في 

القيمة تم إثباتها.

6-7  األدوات المالية 

6-7-1 القياس األولي لألدوات المالية  
يتم القياس األولي لكافة األدوات المالية بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعاملة إال في حالة األصول وااللتزامات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

6-7-2 التصنيف
يتم تصنيف األصول المالية بنفس الوقت الذي تم به القياس األولي، أي عندما تصبح المجموعة طرف من أطراف التعاقد لألدوات 
المالية، إذا توفرت ظروف معينة فمن الممكن إعادة تصنيف األصول مرة أخرى الحقاً. يتم تصنيف جميع األصول المالية ضمن فئتين: 
إما أصول مالية مقدرة بالقيمة المطفأة أو أصول مالية مقدرة بالقيمة العادلة. عندما يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة فإن 

الربح والخسارة إما يتم االعتراف بها ضمن صافي الربح أو الخسارة أو يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر. 
تصنف جميع االلتزامات المالية عدا الضمانات المالية وإلتزامات القروض إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

أو الخسائر. 

6-7-3 القياس الالحق لألصول المالية 
األصول المالية 

يتم تصنيف األصول المالية بناًء على: 
نموذج األعمال الذي تتبناه المجموعة إلدارة مجموعة أصول  مالية. 

اختبار خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي . 
يتم قياس األصول المالية، بإستثناء االستثمارات في أدوات حقوق الملكية، بالتكلفة المطفأة عندما )أ( يحتفظ بهذه األصول ضمن 
نموذج أعمال هدفه اإلحتفاظ بمجموعة أصول  مالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و )ب( ينشأ عن الشروط التعاقدية 
للموجود المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة، والتي تشتمل على سبيل الحصر دفعات تتكون من المبلغ األصلي والعائد على 

المبلغ األصلي القائم.
ويتم استخدام طريقة معدل العائد الفعلي في احتساب التكلفة المطفأة لألصل المالي.

يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة العادلة وتظهر في قائمة المركز المالي الموحدة. ويتم إثبات التغير 
في القيمة في األرباح أو الخسائر، بإستثناء أدوات حقوق الملكية المقتناة والتي تختارها المجموعة لتظهر التغير في قيمتها ضمن 

قائمة الدخل الشامل. 
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6-7-4 القياس الالحق لاللتزامات المالية 
يتم قياس االلتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وباقي االلتزامات المالية األخرى يتم 

قياسها بالتكلفة المطفأة.

6-7-5 استعباد األصول المالية

عندما يتم تحديد األصول المالية التي سيتم استعبادها، يتم القيام بعمل تقييم إذا ما كان قد تم تحويل تلك األصول المالية وإذا ثبت 
ذلك سيتم تقييم فيما لو أن تلك األصول قد انطبقت عليها شروط االستعباد.

يتم تحويل األصول عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق التعاقدية الستالم تدفق نقدي مقابله، أو إذا قامت المجموعة باالحتفاظ 
بالحق التعاقدي للحصول على تدفق نقدي من األصول ، ولكن قامت بااللتزام بتمويل هذه التدفقات النقدية لطرف ثالث. 

عندما تقرر المجموعة أن األصول قد تم تحويلها فانها يجب أن تحدد فيما لو أن جميع الحقوق والمخاطر المرتبطة بملكية األصول 
قد تم تحويلها أم ال. إذا قامت المجموعة فعلياً بتحويل المخاطر والحقوق المرتبطة بملكية األصول بشكل جوهري فيجب عندها أن 
يتم إلغاء اإلثبات )االستعباد(. إذا حافظت المجموعة على المخاطر والحقوق المرتبطة بملكية األصول بشكل جوهري فيجب على 

المنشأة االستمرار باالعتراف باألصول وعدم استعبادها. 

إذا لم تقوم المجموعة بتحويل المخاطر والحقوق المرتبطة بملكية األصول بشكل جوهري وأيضاً لم تقم باإلحتفاظ بها بشكل جوهري، 
فيجب على المجموعة أن تحدد ما إذا كانت قد احتفظت بالسيطرة على األصول المالية أو ال. إذا لم تقم المجموعة بالسيطرة على 
األصول فإنها يجب أن تلغي اإلثبات )استعباده( وإذا احتفظت المجموعة بالسيطرة فيجب عليها أن توصل االعتراف باألصول المالية 

بمقدار إرتباطها المستمر فيه.

عند إلغاء االعتراف باألصول المالية سواًء كان جزئياً أو كليا فإنه يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية )بتاريخ إلغاء االعتراف( 
والمقابل النقدي المستلم )بما في ذلك أي أصل جديد يتم الحصول عليه مطروحا منه أي التزام جديد يتم تحمله( ضمن حساب 

األرباح والخسائر.

6-7-6  إلغاء إثبات االلتزامات المالية 
يتم استعباد االلتزامات المالية من قائمة المركز المالي الموحدة عندما يتم تسويتها، أي عند استيفاء االلتزامات المحددة في العقد 

أو إلغاؤها أو إنتهاء أجلها. 
أو المحولة إلى طرف آخر والعوض  المالية( المسددة  المالية )أو جزء من االلتزامات  الدفترية لاللتزامات   القيمة  الفرق بين  إن 
)المقابل( النقدي المدفوع بما في ذلك أية أصول غير نقدية منقولة أو أية التزامات  يتم تحملها، ينبغي إثباتها في حساب األرباح 

والخسائر.   

6-7-7 المشتقات المالية 
يتم قياس جميع المشتقات بما فيها تلك المرتبطة باستثمارات أدوات حقوق ملكية غير مدرجة في السوق بالقيمة العادلة. ويتم إثبات 
التغير في قيمتها في قائمة األرباح والخسائر و الدخل الشامل اآلخر بشكل مباشر تحت بند إيرادات تشغيلية أخرى ويستثنى من ذلك 
المشتقات التي تختارها المجموعة وتحتفظ بها لغايات التحوط كأدوات تحوط. ال تمتلك المجموعة في الوقت الحالي أية مشتقات 

كأدوات تحوط.

6-7-8  إعادة التصنيف 
النموذج  يعود  وال  مالية  أصول   مجموعة  إلدارة  المستخدم  النموذج  من  الغرض  تغيير  تم  إذا  فقط  المالية  األصول  تصنيف  يعاد 

مطبقاً.  سابقاً  المستخدم 
إذا توافرت شروط إعادة التصنيف، فيتم تطبيقها من تاريخ إعادة التصنيف وهو أول يوم من أول فترة يتم فيها إعداد التقارير المالية 

الموحدة بعد التغيير في نموذج األعمال. وعليه ال تقوم المجموعة بتعديل األرباح أو الخسائر أو العموالت التي سبق االعتراف بها. 
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6-7-9 االنخفاض في القيمة 
نموذج االنخفاض في القيمة المطبق بالمجموعة مبني على نموذج )الخسائر المتوقعة( كما هو موضح بالمعيار رقم )9( من المعايير 

الدولية للتقرير المالي.
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة يتم قياسها من خالل مخصص الخسائر بقيم تساوي: 

خسائر ائتمانية متوقعة لمدة 12 شهر )خسائر ائتمانية متوقعة ناتجة عن أحداث والتي يمكن حدوثها خالل ال 12 شهر الالحقة 
المالية(. التقارير  إعداد  لتاريخ 

خسائر ائتمانية متوقعة على طول عمر األدوات المالية )خسائر ائتمانية متوقعة وناتجة عن جميع األحداث المحتملة الحدوث الحقاً 
خالل كامل عمر األدوات المالية(. 

يتم إثبات مخصص الخسائر المتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة خالل كامل عمر األدوات المالية إذا كانت مخاطر اإلئتمان الخاص 
باألدوات المالية قد ازدادت بشكل كبير منذ تاريخ اإلثبات المبدئي وكذلك بالنسبة للذمم التجارية التي ال تحتوي على عناصر تمويل 
مهمة. تقوم المجموعة أيضا بإثبات خسائر على مدى كامل عمر جميع األصول و/ أو الذمم التجارية التي تحتوي على عناصر تمويل 

مادية )مهمة( وذلك حسب المعيار رقم )9( من المعايير الدولية للتقرير المالي. 
أما بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى، فيتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بقيمة مساوية للخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمدة 

12 شهر.
تستخدم المجموعة الوسائل العملية عند تقدير الخسائر اإلئتمانية على طول عمر األداة المالية، ونتيجة لذلك فإنه يتم احتساب 
الخسائر اإلئتمانية على طول عمر األداة المالية بالنسبة للذمم التجارية من خالل تقييم القدرة على استرداد الذمة لكل عميل بناءا 

على إجمالي القيمة الدفترية. 

6-7-10 تسوية )مقاصة( األدوات المالية 
يتم عمل مقاصة لألصول  وااللتزامات ويتم عرض القيمة الصافية بقائمة المركز المالي الموحد فقط عندما يكون هناك متطلب 
قانوني يوجب على المجموعة عمل مقاصة للقيم التي تم االعتراف بها بحيث تقوم المجموعة بتسويتهم بالصافي  أو القيام بإثبات 

األصول وتسوية االلتزامات في نفس الوقت.
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6-8 المخزون 
يتم قياس المخزون بالتكلفة أوصافي القيمة القابلة للتحقق ايهما أقل. يتم احتساب تكلفة المخزون بناء على مبدأ طريقة متوسط 
التكلفة المرجحة والتي تتضمن جميع التكاليف التي تم تكبدها للحصول على المخزون وتكلفة التصنيع أو التحويل وأية مصاريف 
تحميل  يتم  التصنيع  تحت  والمخزون  الصنع  تام  المخزون  حالة  وفي  الحاليين.  ومكانه  بوضعه  المخزون  لجعل  تكبدها  يتم  أخرى 
التكاليف بنسبة مناسبة من نفقات اإلنتاج مبنية على الطاقة التشغيلية العادية. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المتوقع 

في السوق مطروحا منها تكاليف البيع المتوقعة.

6-9 مكافأة  نهاية الخدمة للموظفين

6-9 -1برنامج اإلشتراكات )المساهمات( المحددة
يتم تحميل المصاريف بإلتزامات المساهمات الخاصة بخطط االشتراكات طالما يتم توفير الخدمات ذات الصلة. وتُدرج المساهمات 

المدفوعة مسبقاً تحت بند األصول بالقدر الذي يمكن فيه تنفيذ االسترداد النقدي أو تخفيض الدفعات المستقبلية.

6-9 -2برنامج المزايا )المنافع( المحددة
يتم احتساب صافي التزامات المجموعة فيما يتعلق ببرامج المزايا المحددة من خالل تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي استحقها 
الموظفون في السنة الحالية والسنوات السابقة وفًقا لنظام العمل والعمال السعودي ويتم اقتطاع هذا المبلغ باإلضافة إلى خصم 

القيمة العادلة ألي أصول  خاصة بهذا البرنامج.
المستحقة  المبالغ  المحددة بصورة سنوية باستخدام طريقة تقدير  المزايا  التزامات  إكتواري مستقل ومؤهل احتساب  يتولى خبير 

الوحدة. حسب 
البرنامج  والعوائد على أصول  اإلكتوارية،  والخسائر  المكاسب  تتضمن  والتي  المحددة،  المنافع  التزامات   إعادة قياس  نتائج  تُدرج 
)باستثناء الفوائد( على الفور ضمن قائمة الدخل الشامل األخر. وتحدد المجموعة صافي مصروفات الفوائد )الدخل( على صافي 
التزامات  المنافع المحددة للفترة بتطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزامات  المنافع المحددة في بداية السنة إلى صافي 
التزامات  المنافع المحددة )األصول( القائمة آنذاك، مع األخذ بعين االعتبار أية تغييرات في صافي التزامات  المنافع المحددة 
)األصول( خالل تلك الفترة نتيجة للمساهمات والمدفوع من هذه المنافع. ويتم إدراج صافي مصاريف الفوائد والمصاريف األخرى 

المتعلقة بخطط المنافع المحددة ضمن بند الربح أو الخسارة.

6-10 الزكاة 
العربية  العامة للزكاة والدخل بالمملكة  الهيئة  القوانين والتشريعات الصادرة من  بناًء على  الزكاة كالتزامات  إثبات استحقاقات  يتم 
السعودية. ان التعديالت الناتجة عن الربوطات النهائية للزكاة، إن وجدت، تسجل في السنة التي تمت فيها تلك الربوطات الزكوية. 

6-11 اإليرادات 
يجب ان تنطبق شروط إثبات اإليراد التالية قبل أن يتم إثبات اإليرادات.

6-11-1 مبيعات السلع
يتم إثبات اإليرادات حين تنتقل السيطرة على البضائع إلى العميل. وفي حالة إمكانية منح الخصم وإمكانية قياسه بشكل موثوق ويمكن 
االعتماد عليه، فإنه يصبح مضمون المنح ويتم االعتراف كتخفيض من قيمة اإليرادات. تقوم المجموعة بقياس اإليراد من مبيعات 
منتجاتها للعمالء حسب سعر الصفقة المحدد بالعقد مطروحاً منه البضاعة المرتجعة والخصم التجاري وخصم الكمية. يعتبر عنصر 

التمويل مهم في الوقت الحالي ألن جميع المبيعات تتم بحد ائتماني 90 يوم والذي يتفق مع ممارسات السوق. 

6-11-2 إيرادات توزيع األرباح 
يتم إثبات إيرادات توزيع األرباح عندما ينشأ الحق للمجموعة باستالم  توزيعات في األرباح. 

6-11-3 األرباح والخسائر الناتجة عن استعباد العقارات، اآلالت والمعدات 
يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن استعباد العقارات، اآلالت والمعدات ضمن قائمة الدخل الشامل وبالفترة التي تم فيها بيع أي 

من هذه األصول.
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 6-11-4 استرداد الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها 
يتم إثبات استرداد الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها كتخفيض من مخصص الديون المشكوك بتحصيلها أو الديون المعدومة 

عندما يتم الحصول عليها.

6-11-5 اإليرادات األخرى 
اإليرادات األخرى يتم إثباتها بها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر عند توافر شروط تحققها. 

6-12 عقود اإليجار 
عقود اإليجار التشغيلية 

عقد اإليجار الذي يحتفظ فيه المؤجر بكافة المخاطر ومنافع األصول التي تم تأجيرها )تحت عقد التأجير( يتم تصنيفه كعقد ايجار 
تشغيلي. 

يتم إثبات المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر على مدار 
فترة اإليجار على أساس القسط الثابت )باستثناء تكاليف الخدمات مثل التأمين والصيانة(.

6-13  تكاليف االقتراض 
تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج أصول  مؤهلة للرسملة والتي تحتاج لفترة كبيرة من الوقت لتصبح 
جاهزًة لالستخدام المعد له أو للبيع كجزء من تكلفة هذا األصول. يتم تحميل كامل تكاليف االقتراض األخرى على المصاريف في 
باقتراض  يتعلق  فيما  المجموعة  تتكبدها  التي  األخرى  والتكاليف  الفوائد  االقتراض على  تكاليف  فيها. تشتمل  التي تحدث  الفترة 

األموال.

6-14 المخصصات 
يتم إثبات المخصصات عند نشوء التزامات  على المجموعة سواًء كانت هذه االلتزامات قانونية أو استداللية نتيجة لحدث سابق، وكان 
من المحتمل أن تلزم المجموعة تسوية هذه االلتزامات وإمكانية عمل تقدير موثوق لمبلغ هذه االلتزامات. المبلغ المعترف به كمخصص 
هو أفضل تقدير لاللتزامات  الحالية المطلوب تسويتها في نهاية الفترة التي تغطيها القوائم المالية، مع األخذ بعين االعتبار المخاطر 

وحالة عدم التأكد )الشكوك( التي قد تحيط بهذه االلتزامات.

6-15 المعامالت بالعمالت األجنبية
النشاط(  )عملة  الوظيفية  العملة  هو  السعودي  الريال  يعتبر  حيث  السعودي،  الريال  إلى  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تحويل  يتم 

المعامالت. تاريخ  في  السائدة  الصرف  ألسعار  وفقا  وذلك  بالمجموعة  للتعامالت 
يتم تحويل األصول وااللتزامات المالية النقدية المقيمة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف في تاريخ القوائم المالية 
الموحدة، أما البنود غير النقدية التي يتم قياسها على أساس التكلفة التاريخية بعملة أجنبية فيتم تحويلها لسعر الصرف في تاريخ 

العملية، وبشكل عام يتم إثبات فروقات العمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

6-16 المصاريف 
مصاريف البيع والتسويق هي تلك المصاريف التي تتضمن رواتب وأجور موظفي المبيعات والتوزيع والحمالت التسويقية، والتكاليف 
اعتبارها  يتم  المبيعات  أو  باإلنتاج  تتعلق  التي ال  المصاريف األخرى  المماثلة. جميع  المصاريف  البيع وغيرها من  بعملية  المتعلقة 
كمصروفات إدارية وعمومية. ويتم توزيع المصاريف المشتركة بين المصاريف البيعية والمصروفات العمومية باستخدام أساس ثابت.

6-17 االحتياطي النظامي  
تمشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة يتم تكوين احتياطي نظامي بنسبة 10 % 
من صافي الدخل السنوي ويجوز التوقف عن هذا التكوين حينما يبلغ رصيد االحتياطي 30% من رأس مال المجموعة المدفوع، إن 

هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح. 
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6-18 ربحية السهم 
يتم احتساب العائد على السهم الواحد بقسمة الربح أو الخسارة العائدة على حملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح 

لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

6-19 قياس القيمة العادلة 
القيمة العادلة هي المبلغ الذي من الممكن استالمه مقابل بيع أصول أو من الممكن دفعه مقابل تحويل التزامات  بشكل أساسي بين 
المشاركين بالسوق بتاريخ التقييم، سواًء بوجود ذلك السوق المنظم أو حتى غيابه وحصول المجموعة على االستفادة القصوى من هذا 

السوق في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة لاللتزامات  تعكس مخاطر عدم الوفاء بهذه االلتزامات. 
تتطلب مجموعة من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة القيام بقياس القيم العادلة لألصول  وااللتزامات المالية وغير 

المالية.
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة ألداة مالية باستخدام السعر المدرج في السوق النشط الخاص بهذه األداة، ويعتبر السوق نشطاً 

بحال كانت تعامالت األصول أو االلتزامات تتم فيه بعدد وتكرار كافي بحيث يعطي معلومات عن القيم بشكل مستمر.
وفي حال لم يكن لألداة التي سيتم قياس القيمة العادلة لها سعر مدرج في سوق نشط، فإن المجموعة ستقوم باستخدام إحدى طرق 
التقييم التي ستعظم استخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها والحصول عليها وتقليل االعتماد على تلك التي ال يمكن مالحظتها. 
إن أسلوب أو طريقة التقييم المختارة يقوم بدمج كل العوامل التي كان من الممكن أن يأخذها المشاركين بالسوق في عين االعتبار 

عند عملية تقييم السعر.
إذا كانت األصول وااللتزامات تقاس بالقيمة العادلة ولها سعر عرض وسعر طلب فإن المجموعة تقوم بقياس القيمة العادلة لألصول 

بسعر العرض وتقوم بقياس القيمة العادلة لاللتزامات  بسعر الطلب. 
إن أفضل دليل على قيمة األداة المالية العادلة عند اإلثبات المبدئي بها هو الثمن الذي تمت فيه الصفقة أي الثمن الذي تم دفعه أو 

استالمه مقابلها. 
إذا قررت المجموعة أن القيمة العادلة في االعتراف المبدئي لألداة المالية تختلف عن الثمن الذي تم فيه العملية ولم يتم إثبات القيمة 
العادلة على أساس السعر المعروض في السوق النشط لموجودات أو التزامات  مماثلة وال عن طريق أساس مبني على أسلوب تقييم 
يمكن من خالله الحكم على أية مدخالت غير ملحوظة بأنها غير جوهرية بالنسبة للتقييم، عندها يتم القياس المبدئي لألداة المالية 
بالقيمة العادلة بعد تعديلها لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة في االعتراف المبدئي وبين قيمة المعاملة. وبعد ذلك، يتم االعتراف لهذا 

الفرق ضمن األرباح أو الخسائر على أساس مناسب على طول عمر هذه األداة.

٧- األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي
كما هو مبين في إيضاح )2(، فهذه أول بيانات مالية موحدة أعدتها المجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. 

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح )6(عند إعداد البيانات المالية  الموحدة للسنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
)غير المراجعة(، وكذلك المعلومات المقارنة المعروضة في هذه البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2016 . وفي 01 يناير 
2016 تم إعداد مركز مالي افتتاحي موحد وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير 

المالي(.
قامت المجموعة بتعديل المبالغ المدرجة سابقاً في البيانات المالية التي تم إعدادها وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها في 
المملكة العربية السعودية . يشمل الجدول التالي إيضاحات حول كيفية اجراء عملية التحول من المعايير المطبقة في المملكة العربية 

السعودية إلى المعايير الدولية للتقرير المالي للمجموعة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية وهي مفصلة أدناه:

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 
)المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 ٧- األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 
التسويات على حقوق الملكية كما في 01 يناير 2016م )تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي(

وفق معايير 
�لمحا�ضبة 
�ل�ضعودية

ت�ضحيح  
�أخطاء

�لأثر �لمالي 
للتحول

وفق �لمعايير 
�لدولية 

للتقرير �لمالي
�إي�ضاح �لأ�ضول 

�لأ�ضول غير �لمتد�ولة
501٫8991٫909٫730-71٫407٫831-2/ 7-10ممتلكات عقارية، اآالت ومعدات، بال�سافي 

-)506٫508(-7506٫508-2م�ساريع تحت التنفيذ
6٫9366٫936--7-2اأ�سول غير ملمو�سة، بال�سافي

-)81٫812(-781٫812-4ا�ستثمارات واأ�سول مالية اأخرى
74٫77174٫771--7-4ا�ستثمارات في �سركات زميلة 

اأ�سول  مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل 
9٫4039٫403--7-4 /7-3االآخر

119119--7-5م�ستقات مالية
4٫8082٫000٫959-1٫996٫151مجموع �لأ�ضول غير �لمتد�ولة

�لأ�ضول �لمتد�ولة
710٫803)26٫710(-7737٫513-10مخزون، بال�سافي

168٫624307٫055)33٫115(7171٫546-1/ 7-12مدينون تجاريون واأخرى
-)138٫202(-7138٫202-12مدفوعات مقدمًا واأر�سدة مدينة اأخرى، بال�سافي

-)30٫476(-730٫476-12قر�ص ل�سركة زميلة
500186٫056-7185٫556-1نقد وما في حكمه 

1٫203٫914)26٫264()33٫115(1٫263٫293مجموع �لأ�ضول �لمتد�ولة
3٫204٫873)21٫456()33٫115(3٫259٫444مجموع �لأ�ضول 

حقوق �لملكية و�للتز�مات 
حقوق �لملكية

500٫000--500٫000راأ�ص المال
215٫882--215٫882احتياطي نظامي

2٫8374٫473-71٫636-3احتياطي بالقيمة العادلة
1٫134٫545)12٫597()33٫115(71٫180٫257-13/ 7-15اأرباح المبقاة

�سافي التغير في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات 
النقدية

5-7119-)119(-
1٫854٫900)9٫879()33٫115(1٫897٫894مجموع حقوق الملكية
االلتزامات غير المتداولة

659٫284)9٫892(-7669٫176-6قر�ص طويل االأجل 
93874٫458-773٫520-7اإلتزام مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

733٫742)8٫954(-742٫696مجموع االلتزامات غير المتداولة
االلتزامات المتداولة

272٫943)4٫167(-7277٫110-6الجزء المتداول من قر�ص طويل االأجل

دائنون تجاريون واأخرى  
6-7 /12-7

5-7 /8-7 /1-7242٫652-85٫281327٫933

-)83٫747(-783٫747-12م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى
1015٫355-715٫345-1مخ�س�ص الزكاة ال�سرعية

616٫231)2٫623(-618٫854مجموع �للتز�مات �لمتد�ولة
1٫349٫973)11٫577(-1٫361٫550مجموع �للتز�مات 

3٫204٫873)21٫456()33٫115(3٫259٫444مجموعو حقوق �لملكية و�للتز�مات 

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 
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٧- األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي )يتبع(
التسويات على حقوق الملكية الموحدة  كما في 31 ديسمبر 2016م

وفق معايير 
�لمحا�ضبة 
�ل�ضعودية

ت�ضحيح  
�أخطاء

�لأثر �لمالي 
للتحول

وفق �لمعايير 
�لدولية للتقرير 

�لمالي
�إي�ضاح  �لأ�ضول 

�لأ�ضول غير �لمتد�ولة
124٫8451٫860٫908-71٫736٫063-2/ 7-10ممتلكات عقارية، اآالت ومعدات، بال�سافي 

-)125٫720(-7125٫720-2م�ساريع تحت التنفيذ
4٫0104٫010--7-2اأ�سول غير ملمو�سة، بال�سافي

-)33٫358(-733٫358-4ا�ستثمارات واأ�سول مالية أخرى
24٫74224٫742--7-4ا�ستثمارات في �سركات زميلة 

10٫79710٫797--7-4/ 7-3اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر
188188--7-5م�ستقات مالية 

5٫5041٫900٫645-1٫895٫141مجموع �لأ�ضول غير �لمتد�ولة
االأ�سول المتداولة

796٫822)27٫813(-7824٫635-10مخزون، بال�سافي
161٫456323٫414)33٫115(7195٫073-1/ 7-12مدينون تجاريون وأخرى

-)111٫055(-7111٫055-12مدفوعات مقدمًا واأر�سدة مدينة اأخرى، بال�سافي
-)50٫476(-750٫476-12قر�ص ل�سركة زميلة
50024٫699-724٫199-1نقد وما في حكمه 

1٫144٫935)27٫388()33٫115(1٫205٫438مجموع �لأ�ضول �لمتد�ولة
3٫045٫580)21٫884()33٫115(3٫100٫579مجموع �لأ�ضول

حقوق �لملكية و�للتز�مات
حقوق �لملكية

500٫000--500٫000راأ�ص المال
218٫336--218٫336احتياطي نظامي

2٫6565٫868-73٫212-3احتياطي بالقيمة العادلة
1٫050٫490)17٫339()33٫115(71٫100٫944-13/ 7-15اأرباح المبقاة

-)188(-7188-5�سافي التغير في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
1٫774٫694)14٫871()33٫115(1٫822٫680مجموع حقوق الملكية

�للتز�مات غير �لمتد�ولة
423٫282)7٫066(-7430٫348-6قر�ص طويل االأجل 

1٫39177٫225-775٫834-7التزام مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين
500٫507)5٫675(-506٫182مجموع �للتز�مات غير �لمتد�ولة

�للتز�مات �لمتد�ولة
203٫000--203٫000قرو�ص ق�سيرة االأجل 

257٫572)4٫131(-7261٫703-6الجزء المتداول من قر�ص طويل االأجل
7-12/ 7-6دائنون تجاريون واأخرى 

5-7 8-7/1-7201٫852-90٫993292٫845
-)88٫210(-788٫210-12م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

1016٫962-716٫952-1مخ�س�ص الزكاة ال�سرعية
770٫379)1٫338(-771٫717مجموع �للتز�مات �لمتد�ولة

1٫270٫886)7٫013(-1٫277٫899مجموع �للتز�مات 
3٫045٫580)21٫884()33٫115(3٫100٫579مجموع حقوق �لملكية و�للتز�مات

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 
)المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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٧-األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ) يتبع(
التسويات على الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 

وفق معايير �لمحا�ضبة 
�ل�ضعودية

�لأثر �لمالي 
للتحول

وفق �لمعايير 
�لدولية للتقرير 

�لمالي
�إي�ضاح

1٫303٫519-1٫303٫519المبيعات
)945٫690()2٫671()943٫019(تكلفة المبيعات

357٫829)2٫671(360٫500مجمل �لربح
15٫07010٫013)5٫057(7-7/5-11اإيرادات ت�سغيلية اأخرى 

)900()900(-7-11)خ�سائر( انخفا�ص القيمة في الذمم المدينة التجارية واالأخرى
)184٫432(-)184٫432(م�سروفات بيعة وت�سويقية 
)84٫383(2٫018)86٫401(7-8/ 7-7م�ساريف اإدارية وعمومية

84٫61013٫51798٫127ربح �لت�ضغيل
2٫1242٫124-7-11 اأرباح بيع ممتلكات عقارية، اآالت ومعدات 

)25٫000(-)25٫000(هبوط في قيمة ا�ستثمارات في �سركات زميلة 
)15٫435()2٫866()12٫569(7-9تكاليف التمويل 
6٫5926٫592-7-5/ 7-11اإيرادات التمويل

)23٫717()23٫717(-7-11ح�سة المجموعة من �سافي )خ�سارة( �سركات زميلة
42٫691)4٫350(47٫041�ضافي دخل )خ�ضارة( �ل�ضنة قبل �لزكاة �ل�ضرعية

)22٫508()8()22٫500(الزكاة ال�سرعية
20٫183)4٫358(24٫541�ضافي دخل )خ�ضارة( �ل�ضنة 

بنود الدخل ال�سامل االآخر
اأو  االأرباح  �سمن  الحقًا  ت�سنيفها  اإعادة  يتم  لن  التي  البنود 

: ئر لخ�سا ا
)1٫784()1٫784(-7-7إعادة قيا�ص التزامات مكافاآت نهاية الخدمة للموظفين

االآخر   ال�سامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  اأ�سول 
العادلة القيمة  في  التغير  1٫395)181(71٫576-3�سافي 

)389()1٫965(1٫576�لدخل �ل�ضامل �لآخر لل�ضنة
19٫794)6٫323(26٫117�إجمالي �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 
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إيضاحات التسويات
7- 1  تجميع  األعمال

تم توحيد القوائم المالية لشركة الخزف لالستثمار شركة تابعة وتم تأسيسها من قبل الشركة وقد تم توحيدها  في تاريخ التحول، وتم 
استعباد المعامالت واألرصدة المتبادلة عند التوحيد كما في 1 يناير 2016م . 

7- 2 عقارات، اآلالت والمعدات
تم تعديل أثر إعادة قياس اطفاء تكلفة القروض المرسملة على المشاريع تحت التنفيذ والعقارات واآلالت والمعدات حيث تم سابقاً 
رسملة تكاليف القرض المدفوعة مقدماً وإثباتها جزئياَ على مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ. فضاًل على ذلك،لقد تم تصنيف المشاريع 
الرأسمالية تحت التنفيذ ضمن العقارت واآلالت والمعدات، وتم فصل وتصنيف بعض البرامج إلى أصول غير ملموسة، كما تم رسملة 

قطع الغيار االحتياطية.
يوضح الجدول التالي التسويات وإعادة التصنيفات التي تمت في تاريخ كل تقرير، وهي كما يلي: 

31 دي�ضمبر 2016م1 يناير 2016م

)4٫010()6٫936(اإعادة ت�سنيف البرامج إلى اأ�سول غير ملمو�سة
506٫508125٫720اإعادة ت�سنيف من م�ساريع راأ�سمالية تحت التنفيذ

)9٫760()1٫155(ت�سوية الزيادة في تكاليف مطفاأة مر�سملة على العقارات واالآالت والمعدات
)1٫923()12٫904(ت�سوية الزيادة في تكاليف مطفاأة مر�سملة على م�ساريع راأ�سمالية تحت التنفيذ

16٫38614٫818ت�سوية ر�سملة قطع الغيار االحتياطية-اإي�ساح 10-7
501٫899124٫845�أثر �لتحول �إلى �لمعايير �لدولية لإعد�د �لتقارير �لمالية

7- 3  األصول المالية بالقيمة العادلة للدخل الشامل اآلخر
باحتساب االستثمارات في أسهم غير مدرجة  المجموعة  السعودية، قامت  العربية  المملكة  المطبقة في  المحاسبية  للمعايير  وفقاً 
كأصول مالية متاحة للبيع تقاس بالتكلفة. بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(، قامت المجموعة بتصنيف هذه 
االستثمارات كأصول  مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( ال 
يسمح باستثناء التكلفة المنصوص عليها من قبل معيار المحاسبة الدولي رقم )39( وبالتالي يتم تحديد القيمة العادلة لألسهم غير 
المدرجة في شركة عقارات الخليج باستخدام طريقة صافي األصول المعدلة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )13(. في 1 
يناير 2016م كانت القيمة العادلة 7 مليون ريال، والقيمة الدفترية وفق المعايير السعودية 4٫2 مليون ريال سعودي. تم إدراج الفرق 

البالغ 2٫8 مليون ريال سعودي بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية الحالية ضمن احتياطي القيمة العادلة في حقوق الملكية. 
الجدول التالي يوضح أثر التغير كما يلي: 

31 دي�ضمبر 2016م1 يناير 2016م
قائمة �لأرباح �أو �لخ�ضائر و�لدخل �ل�ضامل �لأخر �لموحدة

181-الدخل ال�سامل االآخر -�سافي التغير بالقيمة العادلة لالأ�سول المالية
181-�لتعديل قبل �لزكاة

 قائمة �لمركز �لمالي �لموحد
2٫8372٫656اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

)2٫656()2٫837(احتياطي القيمة العادلة قبل الزكاة
--�لتعديالت على �ألأرباح �لمبقاة قبل �لزكاة

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 
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7- 4  استثمارات وأصول مالية أخرى
تتضمن االستثمارات واألصول المالية األخرى االستثمار في الشركات التابعة، االستثمار في الشركات الزميلة واالستثمارات األخرى 
في أدوات حقوق الملكية. وتم إعادة تصنيف هذه االستثمارات في كل بند يخصها في األرصدة االفتتاحية للمركز المالي الموحد. 

والجدول التالي يوضح إعادة التصنيف: 

31 دي�ضمبر 2016م1 يناير 2016م

81٫81233٫358القيمة الدفترية وفقا للمعايير المطبقة في ال�سعودية
اإعادة الت�سنيف الى:

)24٫742()74٫771(ا�ستثمارات في �سركات زميلة
)475()475(ا�ستثمارات في �سركة تابعة*

)8٫141()6٫566(اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

--�لتعديالت على �لأرباح �لمبقاة

تم إعادة تقييم االستثمار في الشركة التابعة بالقيمة العادلة في 1 يناير 2016م وتم إثبات تأثير انخفاض القيمة بمبلغ 102 مليون ريال 
سعودي في األرباح المبقاة. تم إلغاء إثبات القيمة الدفترية البالغة 373 ريال سعودي بعد إثبات انخفاض القيمة بتاريخ توحيد القوائم 

المالية  لالستثمار في الشركة التابعة. 

7- 5  مشتقات مالية
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )1( والخاص بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى أن تقوم 
المنشأة بإلغاء االعتراف باألصول وااللتزامات المعترف بها في الفترة السابقة الناتجة عن محاسبة التحوط إذا كانت هذه العالقة ال 

تستوفي متطلبات معينة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( »األدوات المالية«. 
إن أداة التحوط الحالية لم تستوف هذه المتطلبات، لذا تم استعباد احتياطي تغطية التدفقات النقدية ومشتقات األصول ذات الصلة، 

وتم إثبات المشتقات المالية فقط بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر. 

31 دي�ضمبر 2016م1 يناير 2016م
قائمة �لأرباح �أو �لخ�ضائر و�لدخل �ل�ضامل �لأخر �لموحدة

)69(-اإيرادات تمويلية
)69(-�لتعديل قبل �لزكاة

 قائمة �لمركز �لمالي �لموحدة
119188احتياطي التدفقات النقدية من التحوط

)188()119(ذمم دائنة تجارية واأخرى
119188م�ستقات مالية

119188�لتعديالت على �لأرباح  �لمبقاة قبل �لزكاة

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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7- 6  القروض واالقتراض
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( »األدوات المالية«، يتم تصنيف القروض ألجل لشركة الخزف السعودية  كالتزامات  مالية 
بالتكلفة المطفأة. تتضمن القروض ألجل القروض ذات الفائدة المتغيرة من البنوك التجارية والقروض التي تم  يتم قياسها الحقاً 
الحصول عليها من صندوق التنمية الصناعي السعودي والتي تحمل تكلفة تقييم القرض فقط والتي تستحق على مدى فترة القرض 

وفقاً لجدول السداد المتفق عليه. 
تم تعديل تأثير اإلطفاء وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( للقيمة الدفترية للقروض من صندوق التنمية الصناعي 
الكاملة  التقييم  القرض، قامت شركة الخزف السعودية برسملة تكلفة  التقييم على مدى فترة  من إطفاء تكلفة  السعودي ألنه بدالً 
في المشاريع تحت اإلنشاء عند االعتراف األولي من خالل زيادة القيمة الدفترية للقرض إلى إجمالي المبلغ المستحق حتى تاريخ 
االستحقاق. وعليه، يتم تعديل القيمة الدفترية للقرض في المشاريع تحت التنفيذ والممتلكات واآلالت والمعدات وفقاً لتغطية تكاليف 

التقييم المتبقية في تاريخ كل تقرير. 
وعليه يوضح الجدول التالي أثر التغير كما يلي: 

31 دي�ضمبر 2016م1 يناير 2016م
 قائمة �لمركز �لمالي �لموحدة

4٫1674٫131القرو�ص المتداولة
9٫8927٫066القرو�ص غير المتداولة

)1٫180(-ذمم دائنة تجارية واأخرى
)10٫017()14٫059(العقارات، االآالت والمعدات

--�لتعديالت على �لأرباح �لمبقاة قبل �لزكاة

7- 7  مكافأة نهاية خدمة الموظفين
تقوم المجموعة باحتساب مكافأة نهاية خدمة الموظفين باالعتماد على أفضل تقييم للمبالغ المستحقة في نهاية كل سنة وفقاَ لنظام 
العمل والعمال السعودي ولكن وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب تحديد االلتزامات باستخدام طريقة وحدة المنفعة المتوقعة 

ويتم الحصول على التقييمات االكتوارية في نهاية كل سنة.  
يوضح الجدول التالي أثر التغير كما يلي: 

31 دي�ضمبر 2016م1 يناير 2016م
قائمة �لأرباح �أو �لخ�ضائر و�لدخل �ل�ضامل �لأخر �لموحدة

)1٫331(-الم�ساريف االإدارية والعمومية
1٫784-الدخل ال�سامل االأخر
453-�لتعديل قبل �لزكاة

 قائمة �لمركز �لمالي �لموحدة
9381٫391التزام مكافاأة نهاية خدمة الموظفين 

9381٫391�لتعديالت على �لأرباح �لمبقاة قبل �لزكاة

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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7- 8  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة سابقاً، تقوم المجموعة بتسجيل المصاريف المدفوعة كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة مباشرة في 
األرباح المبقاة وفقاَ لألساس النقدي. لكن وفقاَ للمعايير الدولية للتقرير المالي فإن هذه المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
مقابل خدماتهم للمجموعة عن السنة السابقة، لذلك تم عمل مخصص في 1 يناير 2016م لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 
2015م مقابل األرباح المبقاة، وتم إعادة تصنيف أثر الدفعات الالحقة ألعضاء مجلس اإلدارة في عام 2016م في األرصدة االفتتاحية 

لألرباح المبقاة. واعتباراً من 1 يناير 2016م تم االعتراف بمخصص كل ربع سنة لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2016م.  
 يوضح الجدول التالي أثر التغير كما يلي: 

31 دي�ضمبر 2016م1 يناير 2016م
قائمة االأرباح اأو الخ�سائر والدخل ال�سامل االأخر الموحدة

1٫400-الم�ساريف االإدارية والعمومية
1٫400-�لتعديل قبل �لزكاة

 قائمة �لمركز �لمالي �لموحدة
1٫4001٫400ذمم دائنة تجارية واأخرى

1٫4001٫400�لتعديالت على �لأرباح �لمبقاة قبل �لزكاة

7- 9  رسملة مصاريف االقتراض
تقوم المجموعة برسملة تكاليف االقتراض من صندوق التنمية الصناعي السعودي وقامت المجموعة بتعديل القيمة الدفترية لالنشاءات 
التكاليف المستقبلية  أثر  التنمية الصناعي السعودي وذلك إللغاء  التنفيذ والعقارات واآلالت والمعدات والقرض من صندوق  تحت 
للقرض، وتم تسجيل تكاليف االقتراض المستقبلية في قائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة وفقاً لجدول اطفاء 
القروض،  وتم تحميل الرسوم اإلدارية التي أخذها الصندوق على األرباح والخسائر بشكل ربع سنوي عند تكبدها. ولكن اعتباراَ من 
1 يناير 2016م يتم رسملة هذه التكاليف على األصول تحت اإلنشاء التي تخصها على أساس أرصدة القروض القائمة وذلك بما يتفق 

مع معيار المحاسبة الدولي رقم )23(.  
يوضح الجدول التالي أثر التغير كما يلي: 

31 دي�ضمبر 2016م1 يناير 2016م
قائمة االأرباح اأو الخ�سائر والدخل ال�سامل االأخر الموحدة

1٫665-م�ساريف التمويل
1٫665-�لتعديل قبل �لزكاة

 قائمة �لمركز �لمالي �لموحدة
14٫05911٫198القرو�ص

)1٫180(-ذمم دائنة تجارية واأخرى
)11٫683()14٫059(الممتلكات، االآالت والمعدات

)1٫665( -�لتعديالت على �لأرباح �لمبقاة قبل �لزكاة

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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7- 10  رسملة قطع الغيار االحتياطية  ضمن العقارات واآلالت والمعدات
وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها كان يتم إثبات قطع الغيار االحتياطية البالغ قيمتها 26٫7 مليون ريال سعودي ضمن مخزون 
قطع الغيار، في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي تم إعادة تصنيف قطع الغيار من المخزون إلى العقارات واآلالت 

والمعدت وتم احتساب اهالك من تاريخ الشراء وتحميل األرباح المبقاه به.

31 دي�ضمبر 2016م1 يناير 2016م
قائمة �لأرباح �أو �لخ�ضائر و�لدخل �ل�ضامل �لأخر �لموحدة

2٫671-تكلفة المبيعات م�سروف اهالك
2٫671-�لتعديالت قبل �لزكاة

 قائمة �لمركز �لمالي �لموحدة
)27٫813()26٫710(المخزون 

16٫38614٫818عقارات، واآالت ومعدات
 )12٫995( )10٫324(�لتعديالت قبل �لزكاة

7- 11  إعادة التصنيف ضمن قائمة  األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم اإلفصاح عن حصة المجموعة من أرباح أو)خسائر( الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق 
الملكية في بند منفصل في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر. أما وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة في السعودية تم 
اإلفصاح عن حصة المجموعة من الدخل او )الخسارة( كإيرادات أخرى أو مصروفات أخرى. إن إعادة التصنيف هذه لم يكن لها تأثير 

على إجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتم اإلفصاح عن خسائر الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة اآلخرى بشكل 
منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في حين يتم االفصاح عنها وفقاً للمعايير المتعارف عليها في 

المملكة العربية السعودية في المصاريف اإلدارية والعمومية.
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يتم االفصاح عن تكاليف التمويل بالصافي بعد خصم إيرادات التمويل بشكل منفصل في قائمة 
الربح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة، أما وفقاً للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية أُدرجت إيرادات 

التمويل في اإليرادات والمصروفات األخرى.
لم تكن لعمليات إعادة التصنيف المشار إليها باألعلى أي تأثير على إجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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7- 12 إعادة التصنيف ضمن قائمة  المركز المالي الموحد
وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة في السعودية فانه يتم االفصاح عن المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى والقرض إلى 
المجموعة الزميلة بشكل منفصل في بيان المركز المالي إما وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتم دمج هذه األرصدة مع الذمم 
المدينة التجارية واألخرى. ويتم اإلفصاح عن االلتزامات األخرى بشكل منفصل في بيان المركز المالي، بينما في المعايير الدولية 
للتقرير المالي، يتم دمجها مع الذمم الدائنة التجارية واألخرى. إن إعادة التصنيف هذه لم يكن لها تأثير على مجموع األصول المتداولة 

ومجموع االلتزامات المتداولة في أي من 1 يناير 2016م أو 31 ديسمبر 2016م. 

7- 13 األرباح المبقاة
يوضح الجدول التالي التغير بالنقص /)الزيادة( في األرباح المبقاة كما يلي:  

31 دي�ضمبر 2016م1 يناير 2016م
710٫32412٫995-10ر�سملة قطع الغيار اال�ستراتيجية

79381٫391-7اإعادة قيا�ص التزام  مكافاأة نهاية خدمة الموظفين
)188()119(7-5اإعادة ت�سنيف الم�ستقات المالية

834-7-9اإعادة قيا�ص قر�ص �سندوق التنمية ال�سناعية
7102102-1انخفا�ص قيمة �سركة الخزف لال�ستثمار

)28()28(ت�سحيح اأخطاء في ذمم جهات ذات العالقة
-71٫400-8مخ�س�ص مكافاأة اأع�ساء مجل�ص االإدارة 2015م
1٫400-7-8مخ�س�ص مكافاأة اأع�ساء مجل�ص االإدارة 2016م

831-7-9ر�سملة م�ساريف االقترا�ص
2)20(7-1تاأثير التوحيد ل�سركة الخزف لال�ستثمار

12٫59717٫339النق�ص في االأرباح المبقاة

7- 14 التسويات على التدفقات النقدية 
المعايير  وبين  المالي  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  في  النقدية  التدفقات  عرض  طريقة  بين  جوهرية  اختالفات  أية  يوجد  ال 

سابقاً.   المطبقة  السعودية 

7- 15 تعديالت سنوات سابقة
تم تعديل حافز العمالء حيث كان يتم إثباته بشكل غير متوافق مع أساس االستحقاق، ونتيجة لذلك قامت المجموعة بإدخال التعديالت 

على 01 يناير 2016م. يلخص  الجداول التالي تأثير التعديالت على األرباح المبقاة.

10 يناير 2016م
�لأر�ضدة بعد �لتعديل�لتعديالت�لأر�ضدة قبل �لتعديل

 قائمة �لمركز �لمالي �لموحدة
)138٫431()33٫115(171٫546ذمم مدينة تجارية، �سافي

)138٫431()33٫115(171٫546اإجمالي االأ�سول 
1٫147٫142)33٫115(1٫180٫257االأرباح المبقاة

1٫147٫142)33٫115(1٫180٫257اإجمالي حقوق الملكية قبل الزكاة

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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31 دي�سمبر 2016م
االأر�سدة بعد التعديلالتعديالتاالأر�سدة قبل التعديل

 قائمة �لمركز �لمالي �لموحدة
161٫958 )33٫115(195٫073ذمم مدينة تجارية، �سافي

161٫958 )33٫115(195٫073اإجمالي االأ�سول 
1٫067٫829 )33٫115(1٫100٫944االأرباح المبقاة

1٫067٫829)33٫115(1٫100٫944�إجمالي حقوق �لملكية �لموحدة

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
ال يوجد أي تأثير مادي على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحد ألن تأثير المخصصات في عام 2015م كان مساوياً 

لتأثير في عام 2016م .
ال يوجد تأثير جوهري على األرباح األساسية والمخففة للسهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و 2016م.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
ال يوجد أي تأثير جوهري على إجمالي التدفقات النقدية التشغيلية أو االستثمارية أو التمويلية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 

2017م و 2016م.

8- المبيعات 
8- 1  طبيعة البضائع  والخدمات 

تستمد المجموعة إيراداتها من بيع السلع في وقت محدد وبمرور الوقت في خطوط اإلنتاج الرئيسية والمناطق الجغرافية التالية:

الطبيعة ، توقيت الوفاء بالتزامات االأداء و �سروط الدفع الهامةالقطاعالب�سائع والخدمات
بالط ال�سيراميك، 
بالط البور�سالن، 

عالمات الطريق 
ال�سيراميكية، جميع 

االأدوات ال�سحية 
بما في ذلك اأحوا�ص 
اال�ستحمام والمرايا 
والخالطات واأغطية 

مقعد المرحا�ص، 
ونظام التنظيف ، الخ 

...

بالط ال�سيراميك و 
االأدوات ال�سحية

بيع  يتم  ما  العميل. غالبا  اإلى  المنتج  �سيطرتها على  انتقال  اإيراداتها عند  باإثبات  المجموعة  تقوم 
ال�سلع للعمالء مع خ�سم كمية بناًء على عقود البيع على مدى 12 �سهر. يتم ت�سجيل اأالإيرادات من 
هذه المبيعات باالعتماد على �سعر البيع المتفق عليه في العقود بال�سافي بعد ا�ستعباد خ�سم الكمية 
الممنوح للعميل. يتم ا�ستخدام الخبرات المتراكمة في تقدير وتقديم الخ�سومات، ا�ستخدام طريقة 
القيمة المتوقعة، يتم االعتراف باالإيراد فقط عندما يكون هنالك احتمال كبير بعدم حدوث عك�ص 
هام وكبير. يتم االعتراف بالتزامات خ�سومات عقود العمالء التي من المتوقع �سدادها عن المبيعات 
التي تمت خالل الفترة في نهاية فترة التقرير. ال يوجد اأي عن�سر للتمويل حا�سرًا حيث ال يوجد عقود 
تتجاوز الفترة ما بين نقل الب�سائع اإلى العميل والدفع من قبل العميل عن �سنة واحدة. ونتيجة لذلك 
بالذمم  االعتراف  يتم  للنقود.  الزمنية  للقيمة  التعامالت  اأ�سعار  من  اأي  بتعديل  المجموعة  التقوم 
المدينة عندما يتم ت�سليم الب�سائع في حلة المبيعات المحلية اأو عندما يتم �سحنها في حالة مبيعات 
الت�سدير ، حيث يجب االأخذ بعين االعتبار اأنه في هذه النقطة غير م�سروطة حيث انه ال يلزم �سوى 

مرور الوقت قبل ا�ستحقاق الدفع. 
االعتراف  ويتم  منتجاتها،  لبيع  بالتجزئة  البيع  معار�ص  من  �سل�سلة  بت�سغيل  المجموعة  تقوم  كما 

للعميل.  المنتج  ببيع  المجموعة  تقوم  عندما  المعار�ص  هذه  في  الب�سائع  بيع  من  باالإيراد 
يتم قب�ص الثمن النقدي لعملية البيع ب�سكل فوري في حال مبيعات المعار�ص. ومن �سيا�سات المجموعة 
في بيع منتجاتها اإلى العميل النهائي حق االإرجاع في غ�سون فترة ثالثة اأ�سهر . حيث اأنه باالعتماد 

على التاريخ ال�سابق فاإن قيمة المرتجعات غير هامة ن�سبيًا بالنظر اإلى طبيعة ال�سلع .

�سخانات المياه 
الكهربائية

�سخانات المياه

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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8- 2  رصيد العقود 
يوضح الجدول التالي معلومات حول الذمم المدينة التجارية:

1 يناير 2016م31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م
160٫226161٫958138٫431ذمم مدينة تجارية مدرجة �سمن مدينون تجاريون و اأخرى، �سافي

�لتز�مات �لعقود �لمدرجة �ضمن �لد�ئنون و�لذمم �لد�ئنة �لأخرى، �ضافي
20٫68922٫98618٫868التزامات العقود دفعات مقدمة من عمالء

20٫68922٫98618٫868مجموع التزامات العقود

9- اإليرادات والمصاريف 
9 -1 اإليرادات التشغيلية األخرى 

لل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 
2016م2017م

2٫9992٫938اإيرادات تاأجير 
7٫1936٫264بيع خردة

550811أخرى
10٫74210٫013

9 -2 تكلفة المبيعات 
لل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 

2016م2017م
451٫660436٫050مواد خام من�سرفة

181٫128207٫231رواتب وأجور وما في حكمها 
187٫279155٫282ا�ستهالكات االأ�سول 

72٫58586٫552تكاليف الطاقة
32٫95255٫123�سيانة واإ�سالح 

40٫1021٫727مخ�س�ص مخزون تالف اأو بطيء الحركة
5٫7513٫725اأخرى

971٫457945٫690

9 -3 مصاريف البيع والتوزيع 
لل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 

2016م2017م
66٫14272٫178رواتب واأجور وما في حكمها 

57٫87963٫647ر�سوم النقل وال�سحن 
12٫1569٫989اإيجارات

4٫56810٫691دعاية واإعالن
4٫0796٫885ات�ساالت ور�سوم

11٫61414٫025ا�ستهالكات 
3٫8583٫784�سيانة واإ�سالح 

3٫2592٫786تاأمين و�سفر
4٫407447اأخرى

167٫962184٫432

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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9 -4  مصاريف إدارية وعمومية 
لل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 

2016م2017م
50٫54159٫013رواتب  واأجور وما في حكمها 

5٫0534٫547ا�ستهالكات 
2٫2354٫431اطفاء اأ�سول غير ملمو�سة

10٫54311٫872�سيانة واإ�سالح 
2٫1882٫098مكافاأة اأع�ساء مجل�ص االإدارة

1٫6031٫158تاأمين و�سفر
1٫124335اأتعاب مهنية وقانونية

404929اأخرى
73٫69184٫383

١٠- إيرادات / )تكاليف( التمويل، بالصافي 
لل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 

2016م2017متكاليف تمويلية
38٫57014٫234التزامات المالية بالتكلفة المطفاأة - م�سروفات الفوائد

-558خ�سارة �سرف عمالت اأجنبية، بال�سافي
-188�سافي تغير القيمة العادلة للم�ستقات المالية

1٫0001٫201م�ساريف بنكية واأخرى
40٫31615٫435مجموع تكاليف التمويل 

اإيرادات تمويلية
466-فوائد من اإيداعات ق�سيرة االأجل

322-اإيرادات توزيعات اأرباح من ا�ستثمارات في اأوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر
69-�سافي تغير القيمة العادلة للم�ستقات المالية

5٫735-ربح �سرف عمالت اأجنبية، بال�سافي
6٫592-مجموع اإيرادات تمويلية
40٫3168٫843�سافي تكاليف التمويل 

١١- الزكاة 
11 -1 أساس مخصص الزكاة

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. ويتم تحميل مخصص الزكاة المتعلق بالشركة  والشركات التابعة 
لها في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة. 

11 -2 مكونات الوعاء الزكوي كما يلي:
لل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 

2016م2017م
1٫630٫4491٫798٫344حقوق الم�ساهمين

47٫026)44٫498(�سافي )الخ�سارة(/ الدخل المعدل
357٫991787٫713االإ�سافات

)2٫022٫699()1٫865٫592(الخ�سومات
78٫350610٫384

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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11 -3 حركة مخصص الزكاة كما يلي:
لل�ضنة �لمنتهية في 31 دي�ضمبر 

2016م2017م
16٫96215٫355الر�سيد في بداية ال�سنة

)20٫901()14٫718(مدفوعات خالل العام
10022٫508مخ�س�ص ال�سنة

2٫34416٫962الر�سيد في نهاية ال�سنة

11 -4 موقف الربط النهائي 
قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية وقامت بسداد دفعات الزكاة المستحقة عليها وحصلت على شهادة الزكاة حتى عام 2016م .

١٢- ربحية السهم
12 -1 العائد األساسي للسهم الواحد 

يتم احتساب العائد األساسي للسهم الواحد من خالل قسمة صافي )الخسارة(/ الربح العائد على حملة األسهم العادية على المتوسط 
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

2016م2017م

�سافي )الخ�سارة( / الربح العائد على حملة االأ�سهم العادية
المتو�سط المرجح لعدد االأ�سهم العادية الم�سدرة

)97٫054(20٫183
50٫00050٫000

0٫40)1٫94()خ�سارة(/ ربحية ال�سهم االأ�سا�سية  والمخف�سة )ريال(

12 -2 ربحية السهم المخفضة  
لعدد  المرجح  والمتوسط  العاديين  المساهمين  إلى  العائد  الربح  باالعتمادعلى صافي  العادي  للسهم  المخفض  الربح  احتساب  يتم 
األسهم العادية القائمة بعد تعديل التأثير لجميع األسهم العادية المخفضة المحتملة.  لم يكن هناك اسهم مخفضة قائمة في اي وقت 

خالل السنة أو السنة السابقة.

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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13 -2 العقارات، واآلالت والمعدات  المرهونة كضمان لاللتزامات 
كما في 31 ديسمبر 2017م، بلغت القيمة الدفترية للعقارات، واالالت والمعدات المرهونة مبلغ 1٫420 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 
2016م : 1٫519 مليون ريال سعودي ، 1 يناير 2016م : 1٫193 مليون ريال سعودي ( حيث أن هذه العقارات، واالالت والمعدات مرهونة 

كضمان مقابل قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

13 -3 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 
تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ مبلغ 454 ألف ريال سعودي يتمثل في  تكاليف اقتراض مرسملة خالل السنة ) 31 ديسمبر 

2016م 17٫2 مليون ريال سعودي( . 

١4- األصول غير الملموسة  
البرمجيات

�لتكلفة

22٫115كما في 01 يناير 2016م
1٫505االإ�سافات 

23٫620كما في 31 دي�ضمبر 2016م
23٫620كما في 31 دي�ضمبر 2017م

يخ�ضم: �لإطفاء �لمتر�كم و�نخفا�س �لقيمة

15٫179كما 01 يناير 2016م
4٫431االإطفاء

19٫610كما في 31 دي�ضمبر 2016م
2٫235االإطفاء

21٫845كما في 31 دي�ضمبر 2017م
القيمة الدفترية

6٫936كما في 1 يناير 2016م
4٫010كما في 31 دي�سمبر 2016م
1٫775كما في 31 دي�ضمبر 2017م

١٥- معلومات المجموعة
الشركات التابعة 

تتضمن البيانات المالية المجمعة لشركة الخزف السعودية القوائم المالية للشركة التابعة لها والمملوكة لها بنسبة 95% بالكامل لها 
-شركة الخزف لالستثمار-وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست في الرياض بالتعاون مع شركة الخزف لألنابيب )شركة 
زميلة ( برأسمال مدفوع بالكامل قدره 500٫000 ريال سعودي. يتمثل نشاطها الرئيس في االستيراد والتصدير وخدمات التسويق 

وتجارة الجملة والتجزئة. 

الشركات الزميلة  
وتمتلك   ،  )%50 : يناير 2016م   1 وفي   %50 : ديسمبر 2016م   31( لألنابيب  الخزف  نسبته 50% من شركة  ما  المجموعة  تمتلك 
المجموعة ما نسبته 15٫87% من المجموعة الزميلة شركة توزيع الغاز الطبيعي )31 ديسمبر 2016م : 15٫87%  وفي 1 يناير 2016م 

   . )%15٫87 :

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 
)المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

| 80 |



١6- استثمارات في شركات زميلة 
فيما يلي الشركات الزميلة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2017م ، والتي تعتبر في نظر مجلس اإلدارة جوهرية بالنسبة للمجموعة. 
لدى الشركات الموضحة أدناه رأس مال يتكون فقط من أسهم عادية وهي التي تحتفظ بها المجموعة بشكل مباشر. بلد التأسيس او 

التسجيل هو أيضاًً مكان عملهم الرئيسي، ونسبة الملكية هي نفس نسبة حقوق التصويت المحتفظ بها.

16 -1 استثمارات في شركات زميلة
1 يناير 2016م31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م�إي�ضاح

1616٫03516٫03565٫335-1-1�سركة الخزف لالأنابيب
169٫0328٫7079٫436-1-2�سركة توزيع الغاز الطبيعي

25٫06724٫74274٫771

16-1-1  تمتلك المجموعة نسبة 50% في رأسمال شركة الخزف لألنابيب البالغ 57 مليون ريال سعودي بعد التخفيض  )عام 2016م: 
مبلغ 193 مليون ريال سعودي( وهي شركة مساهمة مقفلة يتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع األنابيب الفخارية. االستثمار المذكور 

مسجل وفقاً لطريقة حقوق الملكية. 

خالل عام 2017م قامت شركة الخزف لألنابيب بتخفيض رأس مالها وذلك بعد اطفاء الخسائر المتراكمة حتى تاريخ 31 ديسمبر 
2016م وقامت بتعديل السجل التجاري ليصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع 57 مليون ريال سعودي. 

ويرى أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يوجد سيطرة على شركة الخزف لألنابيب، على الرغم من أنها تمتلك 50% من حقوق التصويت لهذه 
المجموعة الزميلة.  وذلك العتبارات اتخاذ القرارات من قبل ممثلي المساهمين اآلخرين في شركة الخزف لألنابيب. 

16-1-2 تملك المجموعة نسبة 15٫87% في رأسمال شركة توزيع الغاز الطبيعي المدفوع البالغ 25 مليون ريال سعودي وهى شركة 
مساهمة سعودية مقفلة، تعتبر  واحدة من الموردين اإلستراتيجيين للمجموعة، ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز وتوزيعه على 
المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. كما أن المجموعة لها تمثيل في مجلس إدارة الشركة المستثمر بها، وعلية تم إثبات 

االستثمار المذكور باستخدام طريقة حقوق الملكية لوجود تأثير هام للمجموعة عليها.

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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16 -2 التغير في االستثمارات في شركات زميلة  
 

�ضركة توزيع �لغاز �لطبيعي�ضركة �لخزف لالأنابيب*

65٫3359٫436قيمة �ل�ضتثمار في 1 يناير 2016م 
263)24٫300(الح�سة من )خ�سارة(/ربح  المجموعة الزميلة 

-)25٫000(خ�سارة انخفا�ص القيمة
)992(-توزيعات م�ستلمة

16٫0358٫707قيمة �ل�ضتثمار في 31  دي�ضمبر 2016م

721-الح�سة من ربح المجموعة الزميلة 
)396(-توزيعات م�ستلمة

16٫0359٫032قيمة �ل�ضتثمار في 31  دي�ضمبر 2017م

* بموجب محضر مجلس اإلدارة لشركة الخزف السعودية رقم 203 بتاريخ 7 فبراير 2018م استعرض المجلس نتائج شركة الخزف 
لألنابيب وتم مناقشة النتائج المالية والفنية وتعينات الكوادر الفنية خالل عام 2017م  وخطط الشركة المستقبلية من حيث الدخول 
في مشروعات البنية التحتية وكذلك دخول األسواق الخارجية وخاصة األوروبية، وبناًء عليه أكد المجلس ضرورة االستمرار في تقديم 
الدعم المالي والفني للشركة وذلك من خالل تحويل القروض ومديونيات الشركاء القائمة إلى أسهم ملكية في الشركة وتقديم تمويل 

جديد للشركة يمكنها من تطوير إنتاجها وطاقتها اإلنتاجية وتلبية احتياجاتها اإلضافية. 
وعلية ال ترى إدارة المجموعة أن هناك مؤشرات على حدوث هبوط في قيمة االستثمار وكذلك األرصدة المستحقة كما هو موضح 

في إيضاح )3-28(.  

١٧- أصول  مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
في 1 يناير 2016م قامت المجموعة بتصنيف االستثمارات المبينة في الجدول ادناه كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر، هذه االستثمارات تمثل استثمارات بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل ألغراض استراتيجية. في عام 2015م 
تم تصنيف هذه االستثمارات كاستثمارات متاحة للبيع وتم قياسها بالقيمة العادلة، فيما عدا شركة عقارات الخليج حيث تم قياسها 

بالتكلفة نظراً لعدم اعتبار قيمتها العادلة قابلة للقياس بشكل موثوق. 

17 -1 القيمة العادلة  
1 يناير 2016م31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م

6٫6006٫8567٫037�سركة عقارات الخليج
4٫2943٫9412٫366�سركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات  )ين�ساب(

10٫89410٫7979٫403
لم يتم استعباد أي من هذه االستثمارات خالل عام 2017م، ولم يكن هنالك تحويالت ألية  أرباح أو خسائر ضمن حقوق الملكية 

االستثمارات.  بهذه  المتعلقة 

17 -2 إثبات توزيعات أرباح  
لم يتم استالم توزيعات أرباح من هذه االستثمارات خالل العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017م ) عام 2016م: 322 ألف ريال سعودي( . 
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١8- المخزون 
1 يناير 2016م31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م

431٫953448٫703315٫018ب�ساعة تامة ال�سنع
48٫12666٫95560٫293اإنتاج تحت الت�سغيل

183٫924194٫551250٫799مواد خام وم�ستهلكات 
26٫65329٫36833٫464ب�ساعة م�ستراة بغر�ص البيع

68٫53769٫27061٫527قطع غيار
759٫193808٫847721٫101

)10٫298()12٫025()52٫126(ناق�سًا: مخ�س�ص المخزون التالف وبطيء الحركة )اإي�ساح 1-18 ( 
707٫067796٫822710٫803

18 -1 حركة مخصص المخزون التالف بطيء الحركة 
31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م

12٫02510٫298الر�سيد في بداية ال�سنة
40٫1011٫727التغير خالل ال�سنة

52٫12612٫025ر�سيد المخ�س�ص في نهاية ال�سنة

١9- مدينون تجاريون و أخرى، صافي
1 يناير 2016م31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م

164٫327165٫714141٫287مدينون تجاريون، �سافي
)2٫856()3٫756()4٫101(مخ�س�ص ديون م�سكوك في تح�سيلها

160٫226161٫958138٫431
18٫01410٫9169٫748مطلوب مناأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 28(

50٫47650٫47630٫476قر�ص اإلى �سركة زميلة
96٫185100٫064128٫400ذمم مدينة اأخرى )اإي�ساح 1- 19(

324٫901323٫414307٫055

19 -1 ذمم مدينة أخرى  
1 يناير 2016م31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م

24٫96920٫52314٫720م�ساريف مدفوعة مقدمًا 
8٫8537٫38312٫209تاأمينات م�ستردة

1٫2562٫1002٫151�سلف وعهد الموظفين
61٫10770٫05898٫929دفعات مقدمة اإلى موردين

391--اأخرى
96٫185100٫064128٫400

إن المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق وخسائر االنخفاض في قيمة المدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى 
متضمنة في إيضاح 3-29.
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٢٠- النقد وما في حكمه
1 يناير 2016م31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م

98٫000--الودائع البنكية
78٫04823٫23286٫323النقد لدى البنوك 

1٫2481٫4671٫733النقدية في ال�سندوق
79٫29624٫699186٫056

٢١-  رأس المال واالحتياطيات  
21 -1 رأس المال  

1 يناير 2016م31 دي�سمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م
50٫00050٫00050٫000اأ�سهم عادية م�سرح بها -القيمة اال�سمية 10 ريال �سعودي

50٫00050٫00050٫000عدد االأ�سهم العادية المدفوعة بالكامل
500٫000500٫000500٫000قيمة االأ�سهم العادية الم�سدرة )باالآف الرياالت ال�سعودية(

تعتبر جميع األسهم العادية متساوية فيما يتعلق باألصول المتبقية للشركة. ويحق لحاملي هذه األسهم توزيعات أرباح كما يتم اإلعالن 
عنها من وقت إلى آخر ويحق لهم الحصول على صوت واحد لكل سهم في االجتماعات العامة للشركة.

21 -2 طبيعة والغرض من االحتياطيات  

21-2-1 االحتياطي النظامي 
بموجب عقد تأسيس المجموعة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتوجب على المجموعة سنوياً تحويل 10% من صافي 

الربح إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ 30% من رأس مال المجموعة. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين.

21-2-2 احتياطي القيمة العادلة
يتكون احتياطي القيمة العادلة من صافي التغير المتراكم بما في ذلك االنخفاض في القيمة، والمدرج مباشرة في حقوق الملكية وفي 

القيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حتى يتم إلغاء االعتراف باألصول. 

21 -3 التوزيعات للسهم الواحد  
 2016م2017م

50٫000100٫000اإجمالي توزيعات االأرباح )باآالف الرياالت ال�سعودية(
12ح�سة ال�سهم الواحد )بالريال ال�سعودي(

أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعة المنعقد بتاريخ 7 فبراير 2018م للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال المجموعة عن طريق 
منح أسهم مجانية لمساهمين المجموعة بواقع  واحد سهم مقابل كل خمسة أسهم  وذلك كزيادة في رأس المال العادي من خالل 

رسملة 100 مليون ريال سعودي من حساب أرباح مبقاه ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 60 مليون سهم عادي.
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21 -4 الدخل الشامل اآلخر المتراكم في االحتياطيات  
�إجمالي �لدخل �ل�ضامل �لآخر�لأرباح �لمبقاة�حتياطي �لقيمة �لعادلة

4٫473-14٫473 يناير  2016م
)1٫784()1٫784(-اإعادة تقييم التزام مكافاأة نهاية خدمة الموظفين

ال�سامل-  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  اأ�سول 
العادلة القيمة  في  التغير  1٫395-1٫395�سافي 

4٫084)1٫784(315٫868 دي�ضمبر 2016 م 
2٫7122٫712-اإعادة تقييم التزام مكافاأة نهاية خدمة الموظفين

ال�سامل-  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  اأ�سول 
العادلة القيمة  في  التغير  97-97�سافي 

315٫9659286٫893 دي�ضمبر 2017 م 

٢٢-  القروض 
1 يناير 2016م31 دي�سمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م

507٫911525٫000741٫250قرو�ص من بنوك محلية )اإي�ساح 1-22(
183٫249155٫854190٫977�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي )اإي�ساح 2-22(

691٫160680٫854932٫227�إجمالي �لقرو�س 
ناق�ضاً : �لجزء �لمتد�ول

420٫411235٫833222٫500قرو�ص من بنوك محلية 
45٫38321٫73950٫443�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

465٫794257٫572272٫943�إجمالي �لجزء �لمتد�ول 
225٫366423٫282659٫284�إجمالي �لجزء غير �لمتد�ول 

تحتوي بعض من هذه القروض على تعهدات بنكية، قد يؤدي اإلخالل في هذه التعهدات إلى إعادة التفاوض مع البنوك. ويتم مراقبة 
هذه التعهدات على أساس شهري من قبل اإلدارة، في حال حدوث خرق أو إخالل محتمل في هذه التعهدات يتم اتخاذ االجراءات من 
قبل اإلدارة لضمان الوفاء بهذه التعهدات. هذا وقد تم خالل الفترة الالحقة التوصل إلى اتفاقيات إلعادة جدولة مديونيات البنوك 

على أقساط طويلة األجل.
تم عرض البيانات الخاصة بمعدالت الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر السيولة في اإليضاح رقم )29ــ 3(. 

22 -1 القروض من البنوك المحلية
حصلت المجموعة على تسهيالت بنكية من البنوك المحلية على شكل قروض من مرابحات إسالمية طويلة األجل بقيمة 508 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م ) 31 ديسمبر 2016: 791 مليون ريال، 1 يناير 2016م : 791 مليون ريال سعودي( وذلك 
لغرض استخدامها في مشاريع توسعة المصانع. يتم ضمان التسهيالت البنكية من خالل سندات ألمر لصالح البنوك. يتم تحديد رسوم 

القروض على أساس اتفاقية المرابحة ويتم سداد القروض على أقساط نصف سنوية غير متساوية. 
خالل الربع األول من عام 2018م، وقعت الشركة اتفاقيات مع العديد من البنوك إلعادة جدولة جزء من القروض  قصيرة األجل في 
حدود 240 مليون ريال سعودي إلى طويلة األجل لفترة تمتد 7 سنوات لزيادة تحسين التدفقات النقدية والسيولة. سيتم سداد هذه 

القروض المجدولة  بأقساط نصف سنوية غير متساوية تنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

22 -2 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 
والبورسلين  السيراميك  بالط  لمصانع  توسعاتها  لتمويل  السعودي  الصناعية  التنمية  صندوق  من  قروض  على  المجموعة  حصلت 
واألدوات الصحية ومصنع سخانات المياه الكهربائية ومصنع الطوب األحمر، حيث تم رهن جميع األصول والمصانع للصندوق. تبلغ 
القيمة الدفترية لهذه األصول 1٫420 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 1٫519 مليون ريال سعودي، 1 يناير 2016م :1٫193 

مليون ريال سعودي( . 
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تستحق دفعات القروض على دفعات نصف سنوية تبدأ في 15 ربيع الثاني 1433هـ ، الموافق 8 مارس 2012م، وتنتهي في 15 ربيع 
الثاني 1444هـ ، الموافق 9 نوفمبر 2022م. 

بلغ إجمالي التسهيالت غير المستخدمة من الصندوق في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 29 مليون ريال سعودي ) 31 ديسمبر 2016م : 56 
مليون ريال سعودي ، 1 يناير 2016م : 56 مليون ريال سعودي(. وقد كان أخر تاريخ لسحب هذه التسهيالت 29 ذو الحجة 1438هـ 

الموافق 20 سبتمبر 2017م وجاري العمل على تجديدها.  

22 -3 قروض قصيرة األجل  
تمثل القروض قصيرة األجل مرابحات إسالمية ممنوحة للمجموعة من قبل البنوك التجارية المحلية والتي تستحق خالل سنة واحدة أو 
أقل. وتعتبر هذه القروض متجددة بطبيعتها ويتم تحديد رسوم هذه القروض على أساس أسعار السوق. تعتبر هذه القروض مضمونة 
بموجب سندات ألمر لصالح البنوك. خالل السنة المنتهية 31 ديسمبر 2017م تم استالم قروض قصيرة األجل بمبلغ 224٫5 مليون 
ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م : 203 مليون ريال سعودي(  وتم سداد مبلغ 203 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: ال شيء(.   

٢3-  التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

23 -1  تقوم المجموعة باتباع نظام العمل والعمال السعودي الخاص بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين.
 والتي تمنح الموظف عند انتهاء مدة الخدمة مكافأة راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس األولى وراتب شهر واحد عن 

كل سنة من السنوات التالية. يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب حصل عليه الوظف.

23 -2 الحركة على مخصص مكافات نهاية الخدمة  
31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م

77٫22574٫458الر�سيد في 1 يناير
�لمدرجة في قائمة �لأرباح �و �لخ�ضائر�لموحدة 

9٫4348٫895تكلفة الخدمة الحالية
2٫5751٫965تكلفة الفائدة 

12٫00910٫860
�لمدرجة في قائمة �لدخل �ل�ضامل �لآخر �لموحدة

1٫784)2٫712()اأرباح( / خ�سائر اكتوارية
�أخرى

)9٫877()17٫137(المدفوع
69٫38577٫225�لر�ضيد في 31 دي�ضمبر 

23 -3 االفتراضات االكتوارية   
1 يناير 2016م31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م

3%3٫75%3٫85%معدل الخ�سم
3%3٫75%3%معدل الزيادة الم�ستقبلية في الرواتب

11%11%11%معدل دوران الموظفين

شركة الخزف السعودية
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23 -4 تحليل الحساسية   
قد تؤثر التغييرات المحتملة المعقولة في تاريخ التقرير إلى واحدة من االفتراضات اإلكتوارية ذات الصلة، والتي تحمل افتراضات ثابتة 

أخرى ،على التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظف بالمبلغ المبين أدناه:

1 يناير 2016م31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م

69٫38577٫22574٫458اأ�سا�ص االلتزام
نق�ص 1 %زيادة 1 %نق�ص 1 %زيادة 1 %نق�س 1 %زيادة 1 %

65٫14674٫18974٫38780٫25771٫86077٫233معدل الخ�سم
74٫53664٫76280٫57574٫03977٫53271٫533معدل الزيادة الم�ستقبلية في الرواتب

٢4- دائنون تجاريون وأخرى 
1 يناير 2016م31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م

163٫742199٫063240٫845دائنون تجاريون
52٫31763٫32962٫314م�ساريف م�ستحقة

20٫68922٫98618٫868دفعات مقدمة من عمالء
2٫3312٫7891٫807م�ستحق اإلى اأطراف ذات عالقة

4٫7304٫6784٫099اأخرى
243٫809292٫845327٫933

تم االفصاح عن المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر العملة والسيولة في إيضاح 3-29.   

٢٥-  القطاعات التشغيلية  
المجموعة  تتبع  المياه.  وسخانات  والبورسلين  السيراميك  منتجات  من  مختلفة  أنواع  وتجارة  تصنيع  في  المجموعة  نشاط  يتمثل 

القطاعات.  في  عنها  التقرير  تم  والتي  أقسامها  في  استراتيجيتين 
يصف الملخص التالي عمليات كل جزء من التقارير:

�لعملياتقطاع �لتقرير

اإنتاج وتوزيع بالط ال�سيراميك والبور�سالن واالأدوات ال�سحيةبالط ال�سيراميك واالأدوات ال�سحية
اإنتاج وتوزيع �سخانات المياه الكهربائية�سخانات المياه

يقوم المدير التنفيذي للشركة بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل قطاع بشكل شهري. 
الرئيسي ومناجم  والمكتب   ، والتعبئة   ، ، والبالستيك  الممتلكات  ، وتأجير  الطوب األحمر وتوزيعه  العمليات األخرى تصنيع  تشمل 
الصحراء )فرع(. ال تصل كمية العمليات اآلخرى هذه إلى الحد الذي يلزم عرض تقارير قطاعية عنه في عامي 2017م  و 2016م. 

25 -1 معلومات عن التقارير القطاعية   
يتم استخدام ربح/ )خسارة( القطاع قبل الزكاة لقياس األداء وعرض المعلومات المتعلقة بكل تقرير قطاعي موضحة أدناه. ألن اإلدارة 
تعتقد أن هذه المعلومات هي األكثر أهمية في تقييم نتائج القطاعات المعنية بالنسبة الشركات األخرى التي تعمل في نفس الصناعات. 

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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31 دي�ضمبر 2017م

�لمجموع�ضخانات �لمياهبالط �ل�ضير�ميك و�لأدو�ت �ل�ضحية

835٫598304٫1281٫139٫726اإيرادات من عمالء خارج المجموعة

18٫923-18٫923اإيرادات بين القطاعات 

854٫521304٫1281٫158٫649اإيراد القطاع

)97٫675(26٫040)123٫715(ربح / )خ�سارة( القطاع قبل الزكاة

)206٫181()23٫265()182٫916(االهالكات واالإطفاءات

2٫559٫825301٫8202٫861٫645اأ�سول القطاع 

1٫133٫04598٫1511٫231٫196التزامات القطاع

31 دي�ضمبر 2016م

�لمجموع�ضخانات �لمياهبالط �ل�ضير�ميك و�لأدو�ت �ل�ضحية

995٫421308٫0981٫303٫519اإيرادات من عمالء خارج المجموعة 
25٫027-25٫027اإيرادات بين القطاعات 

1٫020٫448308٫0981٫328٫546اإيراد القطاع
26٫32540٫08366٫408ربح / )خ�سارة( القطاع قبل الزكاة

)178٫285()20٫564()157٫721(االهالكات واالإطفاءات
2٫697٫820347٫7603٫045٫580اأ�سول القطاع 

1٫197٫07373٫8131٫270٫886التزامات القطاع

بالشركة وبلدان  التأسيس الخاص  بلد  المتداولة من خالل  المجموعة والموجودات غير  الجغرافية إليرادات  المعلومات  يتم تحليل 
أخرى. عند تقديم المعلومات الجغرافية، تعتمد إيرادات القطاع على الموقع الجغرافي للعمالء ، وتعتمد أصول القطاع على الموقع 

لألصول.  الجغرافي 

اإليرادات 
31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م

986٫0281٫146٫476المملكة العربية ال�سعودية
83٫81498٫388دول مجل�ص التعاون الخليجي

69٫88458٫655الدول االآخرى
1٫139٫7261٫303٫519المجموع

يمثل معامالت خمسة عمالء ما نسبته 36% من اإليرادات تقريباً كما في 31 ديسمبر 2017م ) 31 ديسمبر 2016م: %34 (.  

عقارات، آالت ومعدات 
1 يناير 2016م31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م

1٫702٫2801٫851٫0431٫908٫461المملكة العربية ال�سعودية
10٫3659٫8651٫269دول مجل�ص التعاون الخليجي

1٫712٫6451٫860٫9081٫909٫730

شركة الخزف السعودية
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٢6- التعاقدات وااللتزامات المحتملة
لدى المجموعة تسهيالت بنكية في شكل خطابات ضمان وإعتمادات مستندية من قبل بنوك محلية كما في 31 ديسمبر 2017م بمبلغ 
59 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: مبلغ 87 مليون ريال سعودي ، 1 يناير 2016م : 62 مليون ريال سعودي( منها اعتمادات 
تخص إرتباطات رأسمالية عن عقود توريد آالت ومعدات مشاريع توسعة المصانع بمبلغ 23 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 

مبلغ 35 مليون ريال سعودي، 1 يناير 2016م : 21 مليون ريال سعودي(. 

تضمن الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 36 مليون ريال سعودي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي الممنوح إلى 
شركة الخزف لألنابيب -شركة زميلة-)31 ديسمبر 2016م: مبلغ 36 مليون ريال سعودي، 01 يناير 2016م: 40 مليون ريال سعودي(. 
كما تضمن الشركة مبلغ 33 مليون ريال سعودي من قرض البنك السعودي لالستثمار الممنوح إلى شركة الخزف لألنابيب -شركة 

زميلة-)31 ديسمبر 2016م: مبلغ 43 مليون ريال سعودي، 01 ديسمبر 2016م: مبلغ 43 مليون ريال سعودي(.

٢٧- اإليجارات التشغيلية 
إن الحد األدنى من مدفوعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجار غير قابلة لإللغاء كما يلي: 

1 يناير 2016م31 دي�سمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م
3٫1853٫2033٫203اأقل من �سنة واحدة

12٫27312٫39012٫525من �سنتين اإلى خم�ص �سنوات
17٫85220٫92023٫989اكثر من خم�ص �سنوات

33٫31036٫51339٫717

٢8- التعامالت مع أطراف ذات عالقة 
28 -1 الشركات الزميلة والشركات التابعة  

تم اإلشارة إلى االستثمار في الشركات الزميلة والشركات التابعة في اإليضاحات 15 و 16.  

28 -2 المعامالت أو التعويضات مع موظفي اإلدارة الرئيسية  
ال يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة أي مكافآت مقابل دورهم في إدارة المجموعة إال بموافقة الجمعية العامة. يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة 
بدل حضور لقاءات مجلس اإلدارة والمجلس. يتلقى المديرون التنفيذيون مكافأة ثابتة نتيجة لواجباتهم ومسؤولياتهم المباشرة. يتلقى 
معظم كبار التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي الرئيسي، مكافآت وفًقا لعقود العمل الموقعة معهم. يوضح الجدول 

التالي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء اإلدارة والموظفين اإلداريين الرئيسيين: 

31 دي�ضمبر 2016م31 دي�ضمبر 2017م
�لأع�ضاء غير 

�لتنفيذيين
�لمديرون 
االأع�ساء غير �لمجموع�لتنفيذيون

التنفيذيين
المديرون 
المجموعالتنفيذيون

2٫9782٫978-3٫3413٫341-رواتب ومزايا
7881٫0311٫8196981٫0421٫740بدالت

1٫4005821٫9821٫4001251٫525المكاقاأت ال�سنوية والدورية
249249----خطط حوافز 

326326-2٫7402٫740-مزايا اأخرى
2٫1887٫6949٫8822٫0984٫7206٫818

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 
)المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

ANNUAL REPORTالتقرير السنوي  |  ٢٠١٧  | | 89 |



28 -3 التعامالت األخرى مع أطراف ذات عالقة   

�لر�ضيد كما في �لر�ضيد كما في 31 دي�ضمبرقيمة �لتعامالت كما في 31 دي�ضمبر
1 يناير 2016م

2016م2017م2016م2017م
م�ضتريات ب�ضائع وخدمات

32٫08535٫4532٫3312٫7891٫807ال�سركات الزميلة
�أخرى

ال�سركات الزميلة
20٫00050٫47650٫47630٫476-قر�ص اإلى �سركة الخزف لالأنابيب

�سافي ، م�ساريف مدفوعة باالنابة عن �سركة الخزف 
7٫0981٫16818٫01410٫91610٫025لالأنابيب

---396992توزيعات اأرباح م�ستلمة من �سركة توزيع الغاز الطبيعي

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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القيمة الدفترية
القيمة العادلة

القيمة العادلة 
-اأدوات التحوط

اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل ال�سامل االآخر

التكلفة المطفاة
المجموع

الم�ستوى  1
الم�ستوى 2

الم�ستوى 3
المجموع

31 دي�سمبر 2016 م

اأ�سول مالية 

م�ستقات مالية 
188

-
-

188
-

188
-

188

خالل 
من 

مالية بالقيمة العادلة 
اأ�سول 

الدخل ال�سامل االآخر )اإي�ساح رقم 17(
-

10٫797
-

10٫797
3٫941

-
6٫856

10٫797

مدينون تجاريون واأخرى )اإي�ساح رقم 19(
-

-
323٫414

323٫414
-

-
-

-

النقد وما في حكمه )اإي�ساح رقم 20(
-

-
24٫699

24٫699
-

-
-

-

 188
10٫797

348٫113
359٫098

3٫941
188

6٫856
10٫985

التزامات  مالية 

القرو�ص ق�سيرة االأجل )اإي�ساح رقم 22(
-

-
203٫000

203٫000
-

-
-

-

القرو�ص طويلة االأجل )اإي�ساح رقم 22(
-

-
680٫854

680٫854
-

-
-

-

دائنون تجاريون واأخرى من غير الم�ساريف 
الم�ستحقة )اإي�ساح رقم 24(

-
-

229٫516
229٫516

-
-

-
-

-
-

1٫113٫370
1٫113٫370

-
-

-
-

شركة الخزف السعودية
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29 -2 قياس القيمة العادلة  
يبين الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادلة للمستوى )2( والمستوى )3(  لألدوات المالية المقاسة 

بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي الموحد، باإلضافة إلى المدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها.

األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

��ضلوب �لتقييم�لنوع
�لمدخالت �لهامة �لتي ل يمكن 
ر�ضدها �أو مالحظتها في �ل�ضوق

�لعالقة بين �لمدخالت �لهامة �لتي ل 
يمكن مالحظتها وقيا�س �لقيمة �لعادلة

طريقة اأوراق مالية با�ستخدام  العادلة  القيمة  احت�ساب  يتم 
ا�ستنباط  تت�سمن  والتي  المعدلة  االأ�سول  �سافي 
لالأ�سهم  الملكية  حقوق  الأدوات  العادلة  القيمة 
الم�ستثمر فيها بالرجوع اإلى القيمة العادلة لالأ�سول  
بها(. المعترف  وغير  بها  )المعترف  وااللتزامات 

للربح من  التاريخي  الهام�ص  بلغ   -
من  عقارية  ا�ستثمارات  مبيعات 
قبل ال�سركات الم�ستثمر فيها، )31 
دي�سمبر   31  ،%30  :2017 دي�سمبر 
2016: 30%،  1يناير 2016: %37(
للربح  التاريخي  الهام�ص  بلغ   -
العقارية  اال�ستثمارات  مبيعات  من 
ال�سركات  قبل  من  االن�ساء  قيد 
دي�سمبر   31( فيها  الم�ستثمر 
 2016 دي�سمبر   31  ،%9٫5  :2017

.)%9٫5  :2016 يناير  و1 

القابلة  غير  القيا�ص  مدخالت  ت�ستند 
على  الهام�ص  معدل  اإلى  ال�سوق  في  للر�سد 
اال�ستثمارات  في  التاريخية  المعامالت 
قيد  العقارية  واال�ستثمارات  العقارية 
االن�ساء من قبل المجموعة الم�ستثمر فيها. 
التوقعات  مثل  معلومات  توفر  لعدم  ونظرا 
ونظرا  ذلك.  اإلى  وما  ال�سوق  ودرا�سات 
المجموعة  في  اال�ستثمار  وحجم  لطبيعة 
اإجمالي  والبالغ 1٫4% من  الم�ستثمرة فيها 
راأ�ص مال المجموعة الم�ستثمر فيها، فانه ال 
يمكن ت�سكيل التوقعات ب�سكل اكثر دقة. ومع 
الح�سا�سية  تحليل  عن  االإف�ساح  يتم  ذلك، 
لال�ستثمارات العقارية بن�سبة انحراف %15 
بن�سبة  االإن�ساء  قيد  العقارية  واال�ستثمارات 

.%5 انحراف 

تبادل اأ�سعار 
الفائدة

يتم احت�ساب القيمة العادلة على اأنها القيمة الحالية 
ت�ستند  المقدرة.  الم�ستقبلية  النقدية  للتدفقات 
باأ�سعار  الم�ستقبلية  النقدية  التدفقات  تقديرات 
فائدة عائمة اإلى معدالت المبادلة المتداولة واأ�سعار 
البنوك.  بين  االقترا�ص  ومعدالت  االآجلة  العقود 
با�ستخدام  المقدرة  النقدية  التدفقات  خ�سم  يتم 
والذي  مماثلة  م�سادر  من  المبني  العائد  منحنى 
يعك�ص �سعر الفائدة المعتاد بين البنوك الم�ستخدمة 
عند  الغر�ص  لهذا  ال�سوق  في  الم�ساركين  قبل  من 
ت�سعير عقود تبادل اأ�سعار الفائدة. اإن تقدير القيمة 
العادلة يخ�سع لتعديل مخاطر االئتمان الذي يعك�ص 
يتم  االأخر.  والطرف  لل�سركة  االئتمان  مخاطر 
احت�ساب ذلك على اأ�سا�ص فروق االئتمان الم�ستمدة 
اأ�سعار  اأو  االئتمان  �سداد  عن  التخلف  مبادلة  من 

الحالية. ال�سندات 

ال ينطبقال ينطبق

التزامات مالية 
اأخرى

التدفقات النقدية المخ�سومة: ياأخذ نموذج التقييم 
في االعتبار القيمة الحالية متوقعة الدفع، مخف�سة 

با�ستخدام معدل الخ�سم المعدل للمخاطر.
ال ينطبقال ينطبق

االلتزامات المالية األخرى تتضمن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي وقروض بنكية غير مضمونة. 

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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29 -2-1 التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
لم تكن هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  و في 31 ديسمبر 

2016م.

29 -2-2 المستوى الثالث للقيمة العادلة 

تسوية المستوى الثالث للقيمة العادلة
العادلة  القيمة  لقياس  العادلة  للقيم   )3( للمستوى  الختامية  األرصدة  إلى  االفتتاحية  األرصدة  من  التسوية  التالي  الجدول  يوضح 

المتكررة:
2016م2017م

6٫8567٫037ر�سيد 1 يناير
مكا�ضب �ضمن �لدخل �ل�ضامل �لآخر 

)181()256(�سافي التغير في القيمة العادلة )غير المحققة(.
6٫6006٫856ر�ضيد 31 دي�ضمبر 

تحليل الحساسية
بالنسبة للقيمة العادلة لألصول  المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر، فإن التغيرات الممكنة المعقولة في تاريخ 
التقرير ألي من مدخالت القياس الهامة التي ال يمكن مالحظتها، مع اإلحتفاظ بمدخالت القياس األخرى ثابتة، سيكون لها التأثيرات 

التالية:

�لدخل �ل�ضامل �لآخر قبل �لزكاة

النق�ص�لزيادة
في 31 دي�سمبر 2017م

)239(237التغير في القيمة المتوقعة لال�ستثمارات العقارية )حركة بن�سبة ± %15(

)208(206التغير في توقعات القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية تحت االن�ساء )حركة بن�سبة%5±(
في 31 دي�سمبر 2016م

)241(235التغير في توقعات القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية )حركة بن�سبة%15±(
)210(204التغير في توقعات القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية تحت االإن�ساء )حركة بن�سبة%5±(

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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29 -3 إدارة مخاطر األدوات  المالية  
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية: 

é )2مخاطر االئتمان )إيضاح 29ــ3ــ
é )3مخاطر السيولة )إيضاح 29ــ3ــ
é )4مخاطر السوق )إيضاح 29ــ3ــ

29 -3-1 اإلطار العام إلدارة المخاطر 
يتحمل مجلس إدارة المجموعة المسؤولية الكاملة عن إنشاء واإلشراف على مفهوم إدارة المخاطر للمجموعة. قام مجلس اإلدارة 
بتأسيس اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة.  وتقدم اللجنة تقارير منتظمة إلى مجلس 

اإلدارة عن أنشطتها.
يتم وضع سياسات إدارة المخاطر للمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجه المجموعة،  ووضع حدود وضوابط مخاطر مناسبة 
ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر بانتظام لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة 
المجموعة. تهدف المجموعة،  من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها 

جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم. 

بالمجموعة،   المخاطر  إدارة  وإجراءات  لسياسات  االمتثال  بمراقبة  اإلدارة  قيام  كيفية  على  المجموعة  في  المراجعة  لجنة  تشرف 
ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.  يتم مساعدة لجنة المراجعة للمجموعة في 
دورها الرقابي عن طريق المراجعة الداخلية.  تتعهد المراجعة الداخلية بإجراء مراجعات دورية ومخصصة لضوابط وإجراءات إدارة 

المخاطر، ويتم إبالغ نتائجها إلى لجنة المراجعة. 

29 -3-2 مخاطر االئتمان 
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للشركة إذا أخفق عميل أو طرف ألداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية،  وينشأ بشكل 
أساسي من مستحقات المجموعة من العمالء والنقد في البنك. تمثل القيم الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان. 

ذمم مدينة تجارية 
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل.  ومع ذلك، تراعي اإلدارة العوامل التي قد تؤثر 
على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالئها،  بما في ذلك المخاطر االفتراضية المرتبطة بالصناعة والدولة التي يعمل فيها العمالء. وترد 

تفاصيل تركيز اإليرادات في اإليضاح رقم 25. 
وضعت لجنة إدارة المخاطر سياسة ائتمان يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد بشكل فردي للحصول على الجدارة االئتمانية قبل تقديم 
شروط الدفع والتسليم القياسية الخاصة بالمجموعة.  تتضمن مراجعة المجموعة تقييمات خارجية، إذا كانت متوفرة، وبيانات مالية، 
ومعلومات وكالة االئتمان، ومعلومات عن الصناعة، وفي بعض الحاالت، مراجع مصرفية.  يتم تحديد حدود البيع لكل عميل ومراجعته 

بشكل ربع سنوي. وأي مبيعات تتجاوز حدود االئتمان تتطلب موافقة من لجنة إدارة المخاطر. 
تقوم المجموعة بالحد من تعرضها  لمخاطر االئتمان من الذمم المدينة التجارية عن طريق الحصول على خطابات ضمان بنكية أو 
اعتمادات مستندية باالعتماد على السجل االئتماني للعميل. بلغت الذمم التجارية المدينة مقابل خطابات ضمان أو اعتمادات مستندية 
في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 95 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 111 مليون ريال سعودي ؛ 1 يناير 2016م : 96 مليون ريال 

سعودي( . 

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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يمثل الجدول التالي مخاطر االئتمان للمدينون التجاريون كما في 31 ديسمبر  »قبل الخصومات« حسب المنطقة الجغرافية: 

2016م2017م
167٫861179٫593المملكة العربية ال�سعودية 

23٫22232٫656دول مجل�ص التعاون الخليجي
20٫7476٫468الدول االأخرى

211٫830218٫717

يمثل أكبر خمسة عمالء حوالي 43% من إجمالي الذمم التجارية المدينة القائمة في 31 ديسمبر 2017م. 
تطبق المجموعة الطريقة المبسطه لتوفير خسائر االئتمان المحتملة المحددة في المعايير الدولية لتقارير المالية رقم )9( والتي 
تسمح باستخدام مخصص الخسائر المحتملة على مدى عمر جميع الذمم المدينة التجارية.  يتم تحديد مخصص الخسائر المحتملة 

على النحو التالي:
تتضمن خسائر االئتمان المحتملة أدناه أيضاًً المعلومات المستقبلية:

31 دي�سمبر 2017م
مخ�س�ص الخ�سارةاإجمالي المبلغ محل انخفا�ص القيمةمعدل الخ�سارة المتوقع

0٫197103٫173203%لم ت�ستحق بعد 
2٫832٫36967%م�ستحق خالل 30 يوم

7٫962٫098167%م�ستحق خالل 31-90 يوم
13٫083٫401445%م�ستحق خالل 91-180 يوم

41٫353٫4611٫431%م�ستحق خالل 181-365 يوم
1001٫7881٫788%اأكثر من 365 يوم

116٫2904٫101

31 دي�سمبر 2016م
مخ�س�ص الخ�سارةاإجمالي المبلغ محل انخفا�ص القيمةمعدل الخ�سارة المتوقع

0٫3084٫354253%لم ت�ستحق بعد 
3٫646٫761246%م�ستحق خالل 30 يوم

8٫369٫393785%م�ستحق خالل 31-90 يوم
15٫915٫120815%م�ستحق خالل 91-180 يوم

43٫78836366%م�ستحق خالل 181-365 يوم
1001٫2911٫291%اأكثر من 365 يوم

107٫7553٫756

شركة الخزف السعودية
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10 يناير 2016م
مخ�س�ص الخ�سارةاإجمالي المبلغ محل انخفا�ص القيمةمعدل الخ�سارة المتوقع

0٫3085٫683257%لم ت�ستحق بعد 
5٫786٫237360%م�ستحق خالل 30 يوم

12٫415٫679705%م�ستحق خالل 31-90 يوم
17٫911٫361244%م�ستحق خالل 91-180 يوم

43٫78167%م�ستحق خالل 181-365 يوم
1001٫2831٫283%اأكثر من 365 يوم

100٫2592٫856

بلغت القيمة الدفترية للمدينون التجاريون في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 212 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 219 مليون ريال 
سعودي، 1 يناير 2016م: 196 مليون ريال سعودي(. 

خالل السنة لم تقم المجموعة بشطب ذمم مدينة تجارية ، وال تتوقع تلقي تدفقات نقدية مستقبلية من الذمم المدينة التجارية التي 
تم شطبها في السابق. 

الحركة على مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق بالمدينين التجاريين 
يمثل الجدول التالي الحركة على مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق بالمدينين التجاريين خالل السنة : 

2016م2017م

3٫7562٫856الر�سيد في 1 يناير 
345900زيادة المخ�س�ص المثبتة في االأرباح او الخ�سائر

4٫1013٫756�لر�ضيد في 31 دي�ضمبر

النقد وما في حكمه
بلغت أرصدة النقد وما في حكمه الذي تحتفظ به المجموعة كما في 31 ديسمبر 2017م 79٫3 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 
2016م: 24٫7 مليون ريال سعودي، 1 يناير 2016م: 186٫1 مليون ريال سعودي( . يتم االحتفاظ  بالنقد والنقد المماثل لدى البنوك 
ائتمانية منخفضة على أساس  النقد وما في حكمه له مخاطر  العالي، وبالتالي، فان المجموعة تعتبر أن  ذات التصنيف االئتماني 

المقابلة.  الخارجي لألطراف  التصنيف االئتماني 

29 -3-3 مخاطر السيولة  
مخاطر السيولة هي المخاطر التي تقابل المجموعة في مواجهة صعوبات في جمع األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات 
بيان  يلي  فيما  العادلة.  قيمته  من  يقترب  بمبلغ  بسرعة  مالي  أصل  بيع  على  القدرة  عدم  عن  السيولة  مخاطر  تنتج  قد  المالية.  

المالية. لاللتزامات  التقرير  فترة  نهاية  في  التعاقدية  االستحقاقات 

31 دي�سمبر 2017م
اأكثر من 5 �سنواتمن 1 �سنة اإلى 5 �سنواتتحت الطلب اأو اأقل من �سنة واحدةالقيمة الدفترية

االلتزامات المالية
-915٫658690٫292225٫366قرو�ص وت�سهيالت بنكية

--191٫492191٫492الذمم التجارية الدائنة واالآخرى
1٫107٫150881٫784225٫366-

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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31 دي�سمبر 2016م
اكثر من 5 �سنواتمن 1 �سنة اإلى 5 �سنواتتحت الطلب اأو اأقل من �سنة واحدةالقيمة الدفترية

االلتزامات المالية
-883٫854460٫572423٫282قرو�ص وت�سهيالت بنكية

--229٫516229٫516الذمم التجارية الدائنة واالآخرى
1٫113٫370690٫088423٫282-

1 يناير 2016م
اكثر من 5 �سنواتمن 1 �سنة اإلى 5 �سنواتتحت الطلب او اأقل من �سنة واحدةالقيمة الدفترية

االلتزامات المالية
932٫227272٫943647٫11112٫173قرو�ص وت�سهيالت بنكية

--265٫619265٫619الذمم التجارية الدائنة واالآخرى
1٫197٫846538٫562647٫11112٫173

تنشأ مخاطر السيولة لدى المجموعة من القروض قصيرة األجل والجزء المتداول من القروض طويلة األجل والذمم الدائنة والمطلوبات 
األخرى. 

تقوم اإلدارة بمراجعة تنبؤات التدفقات النقدية على أساس منتظم لتحديد ما إذا كان لدى المجموعة احتياطيات نقدية كافية لتلبية 
من خالل  السيولة  مخاطر  من  بالحد  المجموعة  تقوم  االعمال.  فرص  من  واالستفادة  العامل  المال  لرأس  المستقبلية  المتطلبات 
الحصول على تسهيالت بنكية بأفضل شروط سداد وأسعار عموالت وكذلك متابعة التحصيل من أرصدة الذمم المدينة التجارية في 

المحددة.   مواعيدها 

29 -3-4 مخاطر السوق  
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق - مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار 
األسهم - على دخل المجموعة أو قيمة موجوداتها من األدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض 

لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ، مع تحسين العائد. 

خطر أسعار العمولة 
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة بالسوق على المركز المالي للمجموعة 
وتدفقاتها النقدية. تخضع المجموعة لمخاطر تقلبات أسعار العموالت على القروض والتسهيالت البنكية والتي لها معدالت عمولة 
متغيرة والبالغ رصيدها كما في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 732 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م : 728 مليون ريال سعودي، 
01 يناير 2016م : 741 مليون ريال سعودي(.  تعمل المجموعة على تقليل المخاطر على أسعار العموالت من خالل مراقبة التقلبات 

المتوقعة في أسعار العموالت.

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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تحليل الحساسية
يوضح الجدول التالي حساسية الدخل للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العمولة  مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة.  ال 

يوجد تأثير مباشر على حقوق الملكية للمجموعة.
الزيادة / النق�ص في النقاط االأ�سا�سية 

لمعدالت الفائدة
التاأثير في دخل ال�سنة

)7٫320(100+31 دي�ضمبر  2017م
-1007٫320

)7٫280(100+31 دي�ضمبر 2016م
-1007٫280

)7٫410(100+1 يناير 2016م
-1007٫410

مخاطر العملة 
أسعار صرف  في  التغيرات  بسبب  المالية  األدوات  قيمة  تقلب  العمالت هي مخاطر  الناجمة عن  المخاطر  العمالت  تمثل مخاطر 
العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت األجنبية عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المثبتة  بعملة 
أخرى غير الريال السعودي. يقتصر تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية في المقام األول على المعامالت في اليورو والجنيه 
الريال  أن  العمالت محدود حيث  لمخاطر  تعرضها  أن  المجموعة  إدارة  تعتقد   . اإلماراتي  والدرهم  األمريكي  والدوالر  االسترليني 
السعودي والدرهم اإلماراتي مرتبطان بالدوالر األمريكي.  تتم مراقبة التقلبات في أسعار الصرف مقابل اليورو والجنيه االسترليني 

على أساس مستمر. 
تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتعتقد أن المجموعة ليست معرضة بشكل كبير لتغيرات سعر الصرف.

تحليل الحساسية
تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتعتقد أن المجموعة ليست معرضة بشكل كبير لتغيرات سعر الصرف.    
و فيما يلي البيانات الكمية المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر العمالت الناشيءة عن العمالت غير المرتبطة بالدوالر األمريكي: 

31 دي�ضمبر  2017م

الجنيه اال�سترلينياليورو
-5٫817النقد لدى البنوك ريال �سعودي
)1٫569()5٫465(ذمم دائنة تجارية ريال �سعودي

)1٫569(352�سافي المخاطر على قائمة المركز المالي

31 دي�ضمبر 2016م

الجنيه اال�سترلينياليورو
-3٫205النقد في البنوك ريال �سعودي

)375()10٫966(ذمم دائنة تجارية ريال �سعودي
)375()7٫761(�ضافي �لمخاطر لقائمة �لمركز �لمالي

1 يناير 2016م
الجنيه اال�سترلينياليورو

-17٫334النقد في البنوك
)2٫681()28٫261(ذمم دائنة تجارية

)2٫681()10٫927(�ضافي �لتعر�س لقائمة �لمركز �لمالي

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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تحليل الحساسية
ان إرتفاع/ انخفاض اليورو والجنية االسترليني بنسبة 10% مقابل الريال السعودي سوف يؤثر على قياس األدوات المالية المدرجة 

بالعمالت األجنبية كما تزيد )تنقص( حقوق الملكية بالمبالغ الظاهرة ادناه:

31 دي�ضمبر  2017م

�نخفا�س�رتفاع

)35(35يورو )التغير 10% (

157)157(جنيه ا�سترليني )التغير 10% (
)122(122

31 دي�ضمبر 2016م

�نخفا�س�رتفاع

776)776(يورو )التغير 10% (
37)37(جنيه ا�سترليني )التغير 10% (

)813(813

1 يناير 2016م

�نخفا�س�رتفاع

1٫093)1٫093(يورو )التغير 10% (
268)268(جنيه ا�سترليني )التغير 10% (

)1٫361(1٫361

29 -4 إدارة رأس المال  
تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية فعالة للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ودعم التطور 

المستقبلي ألعماله. ويراقب مجلس اإلدارة عائد رأس المال المستخدم ومستوى أرباح األسهم للمساهمين العاديين.
أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي: 

é  حماية قدرة الكيان على االستمرار كمنشأة عاملة ، بحيث يمكنها االستمرار في تقديم عوائد لحملة األسهم والمنافع ألصحاب
المصلحة اآلخرين. 

é  .توفير عائد مناسب للمساهمين

3٠- األحداث الالحقة  
أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 فبراير 2018م للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق 
منح أسهم مجانية لمساهمين الشركة بواقع واحد سهم مقابل خمسة أسهم وذلك كزيادة في رأس المال وسوف يؤدي إصدار األسهم 

المجانية إلى  زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل من 500 مليون ريال سعودي إلى 600 مليون ريال سعودي. 
في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة أخرى هامة منذ نهاية العام والتي سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة 

كما هو موضح في هذه القوائم المالية الموحدة. 

3١- اعتماد القوائم المالية الموحدة
اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة  من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 11 رجب 1439هـ الموافق 28 مارس 2018م.

شركة الخزف السعودية
شركة مساهمة سعودية
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