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اإلدارة العامة

طريق الملك فهد

ص.ب  3893الرياض ١١٤٨١
هاتف8298888 :
فاكس٠١١4627569 :
إدارة املبيعات
هاتف٨٢٩٨٨٨٨ :
فاكس٠١١4652124 :
إدارة التسويق
هاتف٨٢٩٨٨٨٨ :
فاكس٠١١4610147 :
المنطقة الوسطى
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

هاتف ٨٢٩٨٨٨٨ :حتويلة1705 :
فاكس٠١١4652124 :
معرض العليا٨٢٩٨٨٨٨ :
معرض التخصصي 011٨٢٩٨٨٦٠
٠١١٨٢٩٨٨٦٧
معرض امللز0114770415 :
معرض الروضة0118298890 :
0118298895
معرض طريق اخلرج0112133519 :
0112133518
معرض النرجس 0118298858 :
0118298859
معرض الريان 0118298850 :
0118298849
معرض الياسمني 0118298840 :

المنطقة الغربية اإلدارة
اإلقليمية للمبيعات:

هاتف0126292424 :
فاكس٠١٢6299202 :
معرض التحلية0126690055 :
معرض احلرمني0126292424 :
معرض الطائف0127376092 :
معرض احلوية0127290056 :
معرض مكة0125485588 :
معرض املدينة0148488844 :
المنطقة الشرقية
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

هاتف٠١٣38340670 :
فاكس٠١٣٣8331764 :
معرض الدمام0138340670 :
معرض الدمام(0138228267 :)2
معرض اخلبر0138962644 :
معرض االحساء0135307624 :
معرض االحساء 0135804968 :2
معرض اجلبيل0133411200 :
المنطقة الجنوبية
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

هاتف0172216311 :
فاكس٠١٧2216291 :
معرض عسير0172223158 :
معرض جازان0173231191 :
0173231190
معرض جنران0175235545 :

منطقة القصيم والشمال
اإلدارة اإلقليمية للمبيعات:

هاتف0163816433 :
فاكس٠١٦3814872 :
معرض بريدة0163811494 :
معرض عنيزة0163655008 :
معرض الرس0163511399 :
معرض حائل0165340068 :
معرض تبوك0144238965 :
◊مبيعات التصدير

هاتف 4644244 :حتويلة1200 :
فاكس2177672 :
◊مكتب دبي

هاتف00971 547015422 :
فاكس0097 1 44537315 :

◊مصنع األدوات الصحية

هاتف٨٢٩٨٨٨٨ :
فاكس٠١١4983970 :
◊مصنع البالط

هاتف ٨٢٩٨٨٨٨ :حتويلة2112:
فاكس 2650265 :حتويلة3180:
◊مصنع السخانات

هاتف ٨٢٩٨٨٨٨ :حتويلة3015 :
فاكس2650250 :

خادم احلرمني الشريفني

امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو امللكي األمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

مجلس
اإلدارة

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
رئيس مجلس اإلدارة

عبدالكريم بن إبراهيم النافع
(المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية)
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعد بن إبراهيم المعجل
عضو مجلس اإلدارة

سامي بن إبراهيم العيسى
(المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية)
عضو مجلس اإلدارة

عبداهلل بن محمد جليغم
(صندوق االستثمارات العامة)
عضو مجلس اإلدارة

عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد
عضو مجلس اإلدارة

عبداهلل بن تركي السديري
عضو مجلس اإلدارة

يوسف بن صالح أبا الخيل
عضو مجلس اإلدارة

حمد بن عبدالعزيز آل الشيخ
الرئيس التنفيذي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ّ
السعودية
السادة /مساهمي شركة الخزف
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته؛

ُ
المحترمين

ال�سنوي
ال�سنوي للجمع ّية العا ّمة ل�شركة الخزف ال�سعود ّية ،و ُي�سر مجل�س الإدارة �أن ُيقدم التقرير
�أُرحب بكم في االجتماع
ّ
ّ
الذي يتناول �أداء ال�ش��ركة و�ش��ركاتها الزميلة والتابعة ونتائج �أعمالها والجهود التي بذلتها خالل العام 2018م ،وخططها
وتوقعاتها الم�ستقبلية.
لقد �أدركت ال�ش��ركة ُمبكر ًا �أنَّ البيئة االقت�صاد ّية �أ�صبحت �أكثر تحدي ًا ،فقامت بو�ضع خطط ا�س��تراتيجية ور�ؤية وا�ضحة،
تمثلت في تحديد �أف�ضل الأ�سواق التي يمكن لل�شركة �أن تُناف�س فيها ،وتقديم حلول بناء مبتكرة ،مع هيكلة تكاليف الإنتاج
با�س��تخدام �أف�ضل و�س��ائل التقنية الحديثة مع ال ُمحافظة على جودة ال ُمنتجات ،وابتكار ُمنتجات جديدة ومتطورة تتنا�سب
مع رغبات ال ُم�س��تهلكين ومعطيات الأ�س��واق ،واال�ستثمار في الموارد الب�شر ّية وا�ستقطاب �أف�ضل الخبرات التقنية ،لتوا�صل
ال�شركة م�سيرتها البناءة نحو تحقيق �أف�ضل كفاءة وانتاجية وربحية ،وال ُمحافظة على مكانتها الرائدة في قطاع �صناعات
ال�سلع الر�أ�سمال ّية.
ً
�س��وف تم�ضي ال�ش��ركة قدما في تحقيق خططها الطموحة ،وتعزيز قدراتها التناف�س � ّية ،مع التركيز على �إدارة التكاليف،
اقت�صادي متميز في عالم البناء.
والبحث عن فر�ص ذات قيمة ُم�ضافة� ،سعي ًا نحو �إكمال بناء م�ستقبلها ككيان
ّ
ونياب ًة عن زمالئي �أع�ضاء مجل�س الإدارة� ،أُعرب عن �شكري لم�ساهمي ال�شركة لثقتهم فيها وم�ساندتهم لها ،وكذلك �إلى
�ذي وكافة من�س��وبيها لما يبذلونه م��ن جهود وعمل د�ؤوب لتعزيز �أداء ال�ش��ركةُ ،متمني � ًا للجميع دوام
فري��ق ال�ش��ركة التنفي� ّ
التوفيق وال�سداد.
عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس
اإلدارة عن
عام 2018م:
ي�سر مجل�س الإدارة �أن يرحب بكم وي�شكركم على تلبيتكم دعوته لح�ضور اجتماع الجمعية العامة
العادي��ة و�أن يتق��دم اليك��م بتقري��ره ال�س��نوي م�ش��فوع ًا بالقوائم المالي��ة عن نتائج الع��ام 2018م
والت��ي تت�ضم��ن قائمة المركز المالي لل�ش��ركة كما هي ف��ي 2018/12/31م وكذلك قوائم الدخل
والتدفق��ات النقدي��ة والتغي��رات ف��ي حق��وق الم�س��اهمين واالي�ضاح��ات المبنية عليها عن ال�س��نة
المنتهية في ذلك التاريخ.

( .)1األنشطة الرئيسية للشركة

¿التصنيع:
والمواد ومعالجتها وت�صريفها وا�سترجاع المواد الالزمة �أو
تق��وم ال�ش��ركة بت�صني��ع وتخزي��ن ونق��ل وت�س��ويق ب�لاط المكملة لأغرا�ض ال�شركة.
ال�س��يراميك والقي�شاني والبور�س�لان على اختالف �أنواعها
¿التجارة:
ومكمالته��ا ،والأدوات ال�صحي��ة م��ن الخ��زف ومكمالته��ا،
وتجهي��زات دورات المي��اه� ،س��خانات المي��اه الكهربائي��ة التجارة في كافة �أغرا�ض ال�ش��ركة ومن ذلك تجارة الجملة
وال�شم�س��ية ومكمالته��ا والغالي��ات ،مواد الط�لاء الخا�صة والتجزئ��ة والتج��ارة الإلكترون ّي��ة لت�س��ويق منتج��ات م��واد
(الفريت��ه) المنتج��ات الخزفي��ة وال�س��يراميك ،والط��وب البن��اء الت��ي ت�صنعه��ا ال�ش��ركة او ت�ش��تريها م��ن الآخري��ن،
الفخ��اري الأحم��ر وم�ش��تقاته ،واالنابي��ب الفخاري��ة التوريد للم�شاريع الحكومية والخا�صة من منتجات ال�شركة
والبال�س��تيكية لمختل��ف الأغرا���ض ،ومنتجات البال�س��تيك والمنتج��ات الأخ��رى ،اال�س��تيراد والت�صدي��ر والمبيع��ات
المختلف��ة ،ب��رادات مياه ال�ش��رب ،ومغاط���س و�ش��ورات من الدولية والخدمات التجار ّية والتعهدات والوكاالت التجار ّية
الخزف واالكريليك والبال�ستيك ،عالمات الطرق الخزفية والت�س��ويق وفت��ح المكات��ب والمعار���ض ف��ي ال��دول الأخ��رى
والبال�س��تيكية ،وحل��ول وتقني��ات البن��اء المختلف��ة وحل��ول لغر�ض بيع منتجات ال�ش��ركة التي ت�صنعها �أو ت�ش��تريها من
الآخرين.
م�شاريع الإ�سكان.
¿املقاوالت والتشغيل والصيانة:

¿التعدين:

وي�ش��مل ذلك :ا�س��تخراج ومعالجة وت�شكيل وت�س��ويق المواد
الخ��ام ومنه��ا عل��ى �س��بيل المث��ال ال الح�ص��ر :ب��ودرة رمل
ال�س��ليكا والدولوميت ومع��دن الفلد�س��بار والطينة الحمراء
والكاولي��ن والحج��ر الجي��ري وب��ودرة الجب���س وحج��ر
ال�ص��وان والرمل ،نقل الم��واد الخام وتخزينها وت�س��ويقها،
�إدارة المحاج��ر ومواقع التعدين ،ان�ش��اء و�إدارة الك�س��ارات
والطواحي��ن ف��ي مواق��ع المواد الخ��ام ،تجميع كاف��ة المواد
لإع��ادة ت�صنيعها بما في ذلك تدوير وجمع مخلفات االنتاج

االن�ش��اء واال�ص�لاح و�إع��ادة البن��اء والتركي��ب للم�صان��ع
والمعام��ل والمبان��ي والخر�س��انة الجاه��زة وتركي��ب الآالت
والمع��دات والمكائ��ن ال�صناعي��ة ،وتنفي��ذ الم�ش��اريع
با�ستخدام منتجات ال�شركة.
كم��ا لل�ش��ركة القي��ام بكاف��ة االغرا���ض واالن�ش��طة الالزمة
والمكمل��ة لأن�ش��طتها واغرا�ضه��ا واال�س��تعانة بالخب��رات
ال�ضرورية لممار�سة اعمالها ،كما تُمار�س ال�شركة ان�شطتها
وف��ق االنظم��ة ال ُمتبع��ة وبع��د الح�ص��ول عل��ى التراخي���ص
الالزمة من الجهات المخت�صة �إن وجدت.

تأثير َه ِذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:
�إيرادات الن�شاط
ن�شاط الت�صنيع و التجارة

 ٩٩٨٫٨٥٤٫٥٦١ريال

%97

ن�شاط التعدين

 17,608,149ريال

%3

ن�شاط املقاوالت و الت�شغيل و ال�صيانة
الإجما ّ
يل:
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الن�سبة

0
 ١٫٠١٦٫٤٦٢٫٧١٠ريال

%0
%100

( .)2األنشطة الرئيسية للشركات التابعة

¿أنشطة شركة اخلزف لألنابيب (شركة تابعة):

�إنتاج �أنابيب وموا�سير من بولي بروبلين و�أنابيب فخارية وو�صالت وملحقات بولي بروبلين.
تأثير َه ِذه األنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:
الن�سبة

�إيرادات الن�شاط
ن�شاط �إنتاج �أنابيب و موا�سري من بويل بروبلني و �أنابيب فخارية و
و�صالت و ملحقات بويل بروبلني

 11,585,290ريال

%100

الإجما ّ
يل:

 11,585,290ريال

%100

¿أنشطة شركة اخلزف لالستثمار (شركة تابعة):

تج��ارة الجمل��ة والتجزئ��ة ف��ي المنتج��ات الخزفي��ة و�س��خانات المي��اه ومكوناته��ا المختلف��ة و�صنابي��ر وخالط��ات المي��اه
والمنتجات البال�س��تيكية وعدد ال�س��يفون والأغطية لكرا�س��ي المراحي�ض والأنابيب الفخارية والبال�س��تيكية على اختالف
�أنواعها و�أ�شكالها ومقا�ساتها ومكمالتها والأكواع والموا�صالت وجميع انواع قراميد الأ�سطح الفخارية وا�ستيراد وت�صدير
وتجارة الجملة والتجزئة المكائن والآالت والأجهزة والمعدات
تأثير َه ِذه األنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.:
�إيرادات الن�شاط

الن�سبة

ن�شاط التجارة

0

-

الإجما ّ
يل:

0

-

¿أنشطة شركة أرزان للتشغيل والصيانة (شركة تابعة):

مقاوالت عامة للمباني (ان�ش��اء – هدم – �إ�صالح – ترميم) و�صيانة ونظافة وت�ش��غيل المباني ال�س��كنية والتجارية وخدمات
�صيان��ة وا�ص�لاح المركبات و�ش��راء وبيع الأرا�ضي والعقارات ل�صالح ال�ش��ركة و�إدارة وتطوير الأرا�ض��ي والعقارات ل�صالح
ال�شركة و�إقامة وت�شغيل المطاعم وتقديم خدمات الإعا�شة المطهية وغير المطهية.
تأثير َه ِذه األنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:
�إيرادات الن�شاط

الن�سبة

ن�شاط ___

0

-

الإجما ّ
يل:

0

-
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(الشركات التابعة)
ُيبين الجدول أدناه الشركات التابعة للشركة وفق اآلتي:

ا�سم ال�شركة
التابعة
�شركة اخلزف
للأنابيب

ن�سبة
ملكية
ال�شركة
فيها

ر�أ�س مالها

الدولة املحل الدولة
حمل
الرئي�س
لعملياتها الت�أ�سي�س

ن�شاطها
الرئي�س

 155.263.840ريال  %61.12ت�صنيع الأنابيب الفخارية

�شركة اخلزف
لال�ستثمار

 500.000ريال

%95

�شركة �أرزان
للت�شغيل وال�صيانة

 50.000ريال

%100

خدمات اال�ستيراد والت�صدير
والت�سويق للغير وتجارة الجملة في
الأنابيب ومواد البناء والتجزئة
مقاوالت عامة للمباني و�صيانة
ونظافة وت�شغيل المباني ال�سكنية
والتجارية وخدمات �صيانة
وا�صالح المركبات و�شراء وبيع
االرا�ضي والعقارات ل�صالح
ال�شركة وادارة وتطوير االرا�ضي
والعقارات ل�صالح ال�شركة واقامة
وت�شغيل المطاعم وتقديم خدمات
االعا�شة.

الريا�ض

ال�سعودية

الريا�ض

ال�سعودية

الريا�ض

ال�سعودية

(ُ .)3ملخص األداء الموحد للشركة

¿خالصة ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها يف السنوات املالية اخلمس األخيرة (املبالغ
بآالف الرياالت).
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البيان

2018م

2017م

2016م

2015م

2014م

الأ�صول املتداولة

1.033.331

1.158.767

1.205.438

1.263.293

1.031.765

الأ�صول غري املتداولة

1.832.905

1.750.381

1.895.141

1.996.151

1.985.723

�إجمايل الأ�صول

2.866.236

2.909.148

3.100.579

3.259.444

3.017.488

اخل�صوم املتداولة

983.699

983.948

771.717

618.854

662.831

اخل�صوم غري املتداولة

424.318

294.751

506.182

742.696

638.962

�إجمايل اخل�صوم

1.408.017

1.278.699

1.277.899

1.361.550

1.301.793

¿التحليل اجلغرايف إليرادات الشركة وشركاتها التابعة (املبالغ بآالف الرياالت).
التحليل اجلغرايف لإجمايل �إيرادات ال�شركة
ال�سنة

�إجمايل
الإيرادات

املنطقة املنطقة
الو�سطى الغربية

املنطقة املنطقة املنطقة الت�صدير الت�صدير
ال�شرقية ال�شمالية اجلنوبية الريا�ض  دبــي

69.768 88.955 349.632 309.094 1.028.048 2018

66.203

30.990 113.407

املجموع
1.028.048

التحليل اجلغرايف لإيرادات ال�شركة 2018
�إيرادات منطقة الريا�ض
�إيرادات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف
�إيرادات باقي مناطق المملكة
�إيرادات الت�صدير للخارج

%30
%34
%22
%14
%100
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التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 2018

�إيرادات منطقة الريا�ض

%30 -

�إيرادات مناطق مكة المكرمة
والمدينة المنورة والطائف %34 -
�إيرادات باقي مناطق المملكة %22 -
�إيرادات الت�صدير للخارج %14 -

مقارنة المبيعات لمدة خمس سنوات ماضية بآالف الرياالت
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المبيعات بآالف الرياالت

المبيعات

انخف�ض��ت مبيع��ات ال�ش��ركة لع��ام 2018م بواق��ع  %7مقارن��ة بمبيع��ات ع��ام 2017م وذل��ك ب�س��بب االنخفا���ض الكبير في
الم�ش��اريع الحكومي��ة والخا�ص��ة ،كم��ا �أدى ا�س��تمرار حالة االغ��راق وزيادة العر�ض التي تعاني منها ال�س��وق ال�س��عودية �إلى
انخفا�ض �أ�س��عار بيع منتجات ال�ش��ركة من ال�س��يراميك بهدف المحافظة على ح�صة ال�ش��ركة في ال�س��وق المحلية وتوفير
ال�سيولة المنا�سبة لأعمالها ،مما ادى �إلى انخفا�ض هام�ش الربح .ورغم تح�سن مبيعات ال�شركة في بع�ض الأ�سواق الدولية
�إال ان مبيع��ات منتج��ات ال�ش��ركة ت�أث��رت بتعدي��ل الموا�صف��ات في بع�ض ال��دول �أو الر�س��وم الجمركية العالي��ة .وقد نفذت
ال�شركة برنامج ًا لتعزيز قدراتها وح�صتها في الأ�سواق الدولية من حيث زيادة عدد موظفي المبيعات والت�سويق في بع�ض
الأ�س��واق وتعيين موزعين �أكثر بالإ�ضافة �إلى تكثيف الم�ش��اركة في المعار�ض التجارية الدولية حيث �ش��اركت ال�ش��ركة في
ع��دة معار���ض دولي��ة مكنته��ا من التعرف على تلك اال�س��واق واحتياجاتها والو�ص��ول �إلى موزعين محتملي��ن لمنتجاتها في
تلك الأ�س��واق .وبالرغم من �صعوبة الأ�س��واق فقد تح�س��نت مبيعات الت�صدير عن العام ال�س��ابق وتم ا�ضافة �أ�سواق جديدة
للت�صدير عام 2018م.
¿إيضاح ألي فروقات جوهر ّية يف النتائج التشغيل ّية عن نتائج سنة 2017م وأي توقعات أعلنتها
الشركة (املبالغ بآالف الرياالت)
البيان

2018م

2017م

التغريات (� )+أو
()-

ن�سبة التغري

املبيعات  /الإيرادات

1.028.048

1.139.726

111.678-

%9.80-

تكلفة املبيعات  /الإيرادات

()920.244

()971.457

51.213-

%5.27-

جممل الربح

107.804

168.269

60.465-

%35.93-

�إيرادات ت�شغيلية� -أخرى

12.381

10.742

1.639

%15.26

م�صروفات ت�شغيلية�-أخرى

()280.595

()241.998

38.597

%15.95

الربح (اخل�سارة) الت�شغيلي

()160.410

()62.987

97.423

%154.67
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إقرار :لم تقم الشركة بإعالن أي توقعات مالية خالل العام 2018م.
¿األنظمة املال ّية واحملاسب ّية

نظ��ر ًا لأهمي��ة االعم��ال المالية والمحا�س��بية في ال�ش��ركة والتي تتطلب المزيد م��ن الدقة في الإجراءات و�س��رعتها فقد تم
تطوير �إجراءات الإدارة المالية في ال�شركة من خالل ما يلي:
1 .1تطبيق المعيار ( )9الخا�ص بالأ�صول المال ّية.
2 .2تطبيق التعديالت على المعيار ( )15الخا�ص بالإيرادات من عقود العمالء.
�3 .3إعادة جدولة القرو�ض متو�سطة وق�صيرة الأجل ب�إجمالي مبلغ ( )685مليون ريال ،تمثل ( )%76من �إجمالي مديونية
ال�شركة.
4 .4توقي��ع اتفاقي��ة تمويل م�ش��روع �إعادة تدوير الحرارة ف��ي م�صانع البالط بقيمة ( )34مليون ري��ال مع �صندوق التنم ّية
ال�سعودي.
ال�صناع ّية
ّ
�5 .5إعادة هيكلة الق�سم وتوظيف كوادر �سعود ّية للوظائف التالية:
ب) مدير التقارير الإدار ّية.
�أ) مدير الميزانية.
د) رئي�س ق�سم ح�سابات العمالء.
ج) مدير �إدارة الح�سابات المال ّية.
و) م�ست�شار خزينة.
هـ) رئي�س ق�سم ح�سابات الموردين.
ح) م�س�ؤول التزام.
ز) م�شرف تح�صيل.
6 .6تح�سين الإجراءات المالية والرقابية.
7 .7تطبيق نظام الدفع االلكتروني �سداد لأتمتة عملية الفوترة للعمالء وتح�صيل الأموال.
8 .8الربط الإلكتروني مع بنك الريا�ض ( )E-Paymentلأتمتة عملية الدفعات الإلكترونية للموردين.
9 .9توقيع اتفاقية الربط االلكتروني مع �شركة �سمة و�شركة بيان االئتمانية لدرا�سة الو�ضع االئتماني لعمالء ال�شركة ومنح
الت�سهيالت.
¿السياسات ُ
املاسب ّية ا ُملستخدمة بالشركة والتحول للمعايير الدول ّية

فيما يلي المعايير الجديدة ،والتف�سيرات والتعديالت ال�صادرة والتي بد�أت في 2018/01/01م:
1 .1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« )15االيرادات من العقود مع العمالء».
2 .2تف�س��ير رق��م  22ال�ص��ادر عن لجنة تف�س��يرات المعايير الدولي��ة للتقرير المال��ي -المعامالت بعمل��ة �أجنبية والعو�ض
الم�ستلم �أو المدفوع مقدم ًا.
3 .3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -2ت�صنيف وقيا�س معامالت الدفع على �أ�سا�س ال�سهم.
4 .4التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم  - 40التحويالت من �/إلى ا�ستثمارات عقارية.
5 .5دورة التح�س��ينات ال�س��نوية للمعايي��ر الدولية للتقرير المالي  2014م 2016 -م المعي��ار الدولي للتقرير المالي رقم 1
«تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة» التعامل مع الأمور ،ومعيار المحا�سبة الدولي رقم  28اال�ستثمارات
ف��ي المن�ش ��آت الزميلة والم�ش��روعات الم�ش��تركة وتط ِّبق المجموعة للم��رة الأولى المعيار الدول��ي للتقرير المالي رقم
 - 15الإي��رادات م��ن العقود ال ُمب َرمة مع العمالء ،ووف ًقا لما ي�س��تلزمه معيار المحا�س��بة الدول��ي رقم  ،34فقد �أ ُف ِ�ص َح
عن طبيعة هذه التغ ُّيرات وت�أثيرها �أدناه.
ه��ذا ول��م يك��ن هناك ت�أثير جوه��ري على القوائم المالي��ة الأولية الموحدة المخت�صرة للمجموعة من �س��ريان التف�س��يرات
والتعديالت المذكورة �أعاله.
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¿فيما يلي املعايير اجلديدة ،والتفسيرات والتعديالت (دورة  2015م –2017م) الصادرة غير سارية
بعد:

1 .1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« )16عقود الإيجار».
2 .2المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« )17عقود الت�أمين».
3 .3المعي��ار الدول��ي للتقري��ر المال��ي رق��م ( )3تجمي��ع الأعمال -محا�س��بة ال�ش��ركة عن زي��ادة ح�ص�صها ف��ي العمليات
الم�شتركة.
4 .4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )11الترتيبات الم�شتركة -محا�سبة ال�شركة عن زيادة ح�ص�صها في العمليات
الم�شتركة.
5 .5معيار المحا�سبة الدولي � 12ضرائب الدخل -تبعات �ضرائب الدخل الناتجة من مدفوعات الأدوات المالية الم�صنفة
كحقوق ملكية.
6 .6معيار المحا�سبة الدولي  23تكاليف االقترا�ض -تكاليف االقترا�ض الم�ؤهلة للر�سملة.
7 .7التف�سير رقم  - 23عدم التيقن حيال معالجة �ضريبة الدخل.
8 .8تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -9خ�صائ�ص المدفوعات مقدم ًا مع التعوي�ض ال�سالب.
9 .9تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي  - 28الح�ص�ص طويلة الأجل في ال�شركات الزميلة والم�شاريع الم�شتركة.
1010تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم  « 19تعديالت الخطط او االخت�صار او الت�سوية.
ولم تنفذ المجموعة التطبيق المب ِّكر لأي معيار �أو تف�سير �أو تعديل �آخر �صدر لك َّنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
¿بيان بالقروض

فيم��ا يل��ي بيان بتفا�صيل القرو�ض طويلة وق�صيرة الأجل التي ح�صلت عليها ال�ش��ركة و�ش��ركاتها التابعة في طور عملياتها
و�أن�شطتها االعتيادية:
ال�سعودي:
(�أ) قر�ض �صندوق التنمية ال�صناع ّية
ّ
ال�سعودي لتمويل التو�سعات في م�صانع
�سبق و�أن ح�صلت ال�شركة على قرو�ض طويلة الأجل من �صندوق التنمية ال�صناع ّية
ّ
ب�لاط ال�س��يراميك والبور�س�لان والأدوات ال�صحية و�س��خانات المي��اه الكهربائية وم�ش��روع م�صنع الط��وب الأحمر وذلك
ب�ضمان رهن كافة الموجودات الثابتة لهذه الم�صانع.
المبلغ بالألف ريال �سعودي.
ا�سم اجلهة املانحة
للقر�ض

مبلغ �أ�صل
القر�ض

�صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي

٢٦٥٫٦٥٤

املديونية
املبالغ املدفوعة �سداد ًا املبلغ املتبقي من
ُمدَّة القر�ض
الإجمال ّية لل�شركة
القر�ض
للقر�ض خالل ال�سنة
طويل �أجل

-

٢٦٥٫٦٥٤
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(ب) قرو�ض بنوك محلية (طويلة وق�صيرة الأجل)
ح�صلت ال�ش��ركة على ت�س��هيالت قرو�ض طويلة وق�صيرة الأجل بطريقة المرابحة الإ�س�لامية من قبل بنوك تجارية محلية
لتمويل �أعمال التو�س��عة في الم�صانع وب�ضمان �س��ندات لأمر ل�صالح البنوك .ويتم �سداد هذه القرو�ض على �أق�ساط ن�صف
�سنوية غير مت�ساوية القيمة.
المبلغ بالألف ريال �سعودي.
ا�سم اجلهة املانحة
للقر�ض

مبلغ �أ�صل
القر�ض

املبالغ املدفوعة �سداد ًا املبلغ املتبقي من
ُمدَّة القر�ض
القر�ض
للقر�ض خالل ال�سنة

املديونية الإجمال ّية
لل�شركة

بنوك محلية

٢٣٧٫١٣٦

طويل �أجل

-

٢٣٧٫٦٤٦

٩١٩٫٤٣٦

بنوك محلية

٤١٦٫٦٤٦

ق�صير �أجل

-

٤١٦٫٦٤٦

٩١٩٫٤٣٦

بنوك خارجية

-

طويل �أجل

-

-

٩١٩٫٤٣٦

بنوك خارجية

-

ق�صير �أجل

-

-

٩١٩٫٤٣٦

(ج) �ضمان قر�ض (�شركة تابعة)
ت�ضم��ن ال�ش��ركة ( )36مليون ريال �س��عودي م��ن قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�س��عودي الممنوح �إلى �ش��ركة الخزف
للأنابي��ب (�ش��ركة تابع��ة) كما في  31دي�س��مبر 2018م .كما ت�ضمن ال�ش��ركة (المبلغ بعد االنخفا���ض) ( )30مليون ريال
�سعودي من قر�ض البنك ال�سعودي لال�ستثمار الممنوح �إلى ال�شركة التابعة (�شركة الخزف للأنابيب) كما في  31دي�سمبر
2018م.
الن َظام ّية املسددة وا ُملستحقة جلهات حكوم ّية والزكاة والضرائب وأي
¿بيان بقيمة املدفوعات ِ
ُمستحقات ُأخرى
2018م
البيان
الزكاة
ال�ضريبة
امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية
تكاليف ت�أ�شريات
وجوازات
ر�سوم مكتب العمل
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3.358.333
43.669

امل�ستحق حتى
نهاية الفرتة املالية
ال�سنوية ومل ي�سدد
-

-

21.014.103

-

-

-

3.657.178

-

-

-

22.386.185

-

-

-

امل�سدد

و�صف موجز لها

بيان الأ�سباب
-

¿الوضع الزكوي والضريبي

قامت �ش��ركة الخزف ال�س��عودية بتقديم �إقراراتها الزكوية ،و�س��داد دفعات الزكاة الم�س��تحقة عليها وح�صلت على �شهادة
ال��زكاة حت��ى عام 2017م .كما قامت �ش��ركة الخزف لالنابيب (�ش��ركة تابع��ة) بتقديم �إقراراتها الزكوية و�س��داد دفعات
الزكاة الم�س��تحقة عليها وح�صلت على �ش��هادة الزكاة حتى عام 2017م� .ش��ركة الخزف لال�ستثمار قامت برفع �إقراراتها
الزكوية لكل ال�سنوات حتى عام 2016م وقامت بت�سوية التزامات الزكاة وفق ًا لذلك.
¿املخاطر احملتملة ألعمال الشركة

�ضم��ن طبيع��ة كل �صناع��ة ف ��إنَّ هناك مخاطر متعددة قد تواجه ال�ش��ركة ،وتنفذ ال�ش��ركة خطط وبرام��ج للتعامل مع تلك
المخاط��ر مهم��ا كان م�س��تواها لتفاديه��ا �أو تقليل ت�أثيرها على عمليات ال�ش��ركة قدر الإمكان .وقد تم �إعادة ت�ش��كيل لجنة
تنفيذ ّي��ة للمخاط��ر وتطوي��ر علمه��ا وتنفيذ خط��ة للإع��داد والتعامل مع مختل��ف المخاطر .وم��ن المخاطر الت��ي ت�أخذها
ال�شركة في الح�سبان:
 -مخاط��ر ذات عالق��ة بالي��د العامل��ة مثل ارتف��اع تكاليف العمال��ة الخارجية ،و�صعوب��ة الح�صول عل��ى العمالة الفنيةالمدربة خ�صو�صا مع مناف�س��ة م�صانع دولية وجذبها لعمالة ال�ش��ركة ،وكذلك معدل الدوران للعمالة ال�س��عودية في
الم�صان��ع نظ��ر ًا لطبيعة ال�صناعة ،بالإ�ضافة الى نق�ص العمالة المدربة .وقد �أن�ش ��أت ال�ش��ركة مركز تدريب ت�س��عى
ال�سعودي للعمل في م�صانع ال�شركة.
لتحويله الى اكاديمية للتدريب ت�ساهم في اعداد ال�شباب
ّ
 -مخاطر ذات عالقة بوقود م�صانع ال�شركة وم�صادر الطاقة مثل الغاز والكهرباء واحتمال توقفها او ارتفاع ا�سعارهاحيث وفرت ال�شركة بدائل مختلفة مثل �إمكانية ا�ستخدام مواد �أخرى ومحطات كهرباء للطوارئ وغير ذلك.
 -مخاطر ذات عالقة بالمواد الأولية والخامة الداخلة في الت�صنيع �أو تذبذبات �أ�سعار المواد الخام وجميعها احتماالتواردة في عمليات ت�ش��غيل الم�صانع� ،إ ّال �أن ن�س��بة حدوثها �ضعيفة وتعمل ال�ش��ركة على تالفيها م�س��بق ًا والتعامل معها
في حال حدوثها.
 -مخاطر ا�س��تمرار الإغراق في ال�س��وق المحلية ،ال ب َّد من الأخذ بعين االعتبار المناف�س��ة الغير عادلة من المنتجاتالتي تغرق ال�س��وق المحلية وتباع ب�أ�س��عار �أقل من تكلفتها �أو �أقل من �أ�س��عار بيعها في الدول الأُخرى .تبذل ال�ش��ركة
منفردة �أو مع الم�صنعين المحليين الآخرين جهود ًا في التوا�صل مع الجهات الحكومية المعنية والتي �أبدت اهتمام ًا
كبي��ر ًا حي��ث �أ�ص��درت اللجن��ة الدائمة لمكافحة الممار�س��ات ال�ض��ارة في التج��ارة الدولية لدول مجل���س التعاون في
نوفمبر 2018م بقبول �شكوى مكافحة الإغراق التي تقدمت بها ال�صناعة الخليجية �ضد واردات دول مجل�س التعاون
من منتج بالط ال�سيراميك والبور�سالن ذات من�ش�أ ال�صين والهند وا�سبانيا.
 �-أم��ا المخاط��ر الناتجة ع��ن العمليات المالية فهي مخاطر م�س��تمرة ولكل ال�صناعات وت�ش��مل مخاط��ر ارتفاع فوائدالقرو���ض والت�س��هيالت البنكي��ة ،ومخاط��ر توفي��ر ال�س��يولة النقدي��ة ،ومخاط��ر االئتم��ان المقدمة لعمالء ال�ش��ركة،
ومخاطر تذبذب �أ�س��عار العمالت الأجنبية ،وقد احتاطت ال�ش��ركة لهذه المخاطر ،وترى الإدارة �أ َّنها جميع ًا مخاطر
غي��ر جوهري��ة .علم ًا �أنَّ ال�ش��ركة قامت ب�إبرام اتفاقي��ات مع عدد من البنوك المحلية لإع��ادة جدولة قرو�ض البنوك
القائم��ة .كم��ا تعم��ل �إدارة ال�ش��ركة عل��ى الت�أك��د م��ن توفر الأم��وال الكافي��ة لمقابل��ة �أية التزام��ات مالية ف��ي تاريخ
ا�س��تحقاقها ،وذلك عن طريق توفير ت�س��هيالت بنكية ،واجراء موائمة بين فترات تح�صيل �أر�صدة العمالء ،وفترات
�س��داد �أر�ص��دة الموردين حي��ث تم االتفاق مع جميع الموردين تقريب ًا لتمديد فترة �س��داد قيمة الم�ش��تريات ووجدت
تجاوب ًا كبيرا منهم.
 -تتف��ادى ال�ش��ركة مخاط��ر االئتمان عن طري��ق �إيداع �أموالها في بن��وك وم�صارف مالية ذات �س��معة عالية ،وال تتوقع�إدارة ال�شركة وجود مخاطر ائتمان هامة قد تنتج عن ذلك .كما �أن ال�شركة لها قاعدة عري�ضة من العمالء وتحر�ص
عل��ى الح�ص��ول على �ضمان��ات كافية منهم ،ومراقبة ومتابعة حركة ح�س��اباتهم .كما تراقب ال�ش��ركة تقلبات �أ�س��عار
العمالت وتتحوط عند الحاجة لذلك عن طريق تثبيت �أ�سعار العملة الأجنبية.
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ومراقبتها
سياسة الشركة في إدارة المخاطر ُ

تتولى لجنة المراجعة درا�سة ومراجعة �إدارة المخاطر في ال�شركة من خالل االطالع على مخرجات اللجنة الداخلية التي
ت��م ت�ش��كيلها من مختلف قطاعات ال�ش��ركة ،وتتول��ى �إدارة المراجعة الداخلية الت�أكد ما �إذا كان��ت �إدارة المخاطر مالئمة
وتعمل ب�شكل ف ّعال ،حيث �أن خطة العمل ال�سنوية لإدارة المراجعة الداخلية تُبنى على تقييم المخاطر
تقرير الحوكمة واإلفصاحات ذات العالقة
¿أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم احلالية والسابقة
ومؤهالتهم وخبراتهم.
.1أعضاء مجلس اإلدارة
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#

اال�سم

الوظائف احلالية الوظائف ال�سابقة

امل�ؤهالت

اخلربات

1

عبدالعزيز
بن
عبدالكريم
الخريجي

المدير التنفيذي
رئي�س مجل�س
الإدارة مجموعة ل�شركة الخريجي
لال�ستثمار
الخريجي

بكالوريو�س
علوم في
الإدارة

مجموعة �شركات الخريجي من - 2001

2

عبدالكريم نائب رئي�س
بن ابراهيم مجل�س الإدارة
الع�ضو المنتدب
النافع
ل�شركة الخزف
ال�سعودية

مدير عام �صندوق بكالوريو�س
التنمية ال�صناعية �إدارة اعمال
ومحا�سبة
ال�سعودي

.2018
�شركة ت�شب العربية للت�أمين التعاوني من
.2018 - 2009
بداية لتمويل المنازل من .2018 - 2015
�شركة االثراء المعرفي من - 2013
.2018

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي من
.2003 - 1981
رئي�س تنفيذي ل�شركة الخزف ال�سعودية
من 2003م 2015 -م.
مدير عام �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي من يوليو 2015م 2018 -م
الع�ضو المنتدب ل�شركة الخزف ال�سعودية
 -حالي ًا.

3

�سعد بن
ابراهيم
المعجل

رئي�س مجل�س
�إدارة �شركة
المعجل
للتجارة
والمقاوالت

الع�ضو المنتدب
ل�شركة المعجل
للتجارة
والمقاوالت

ماج�ستير
هند�سة
كيميائية

�إدارة �شركة المعجل للتجارة والمقاوالت
من  - 1976حتى الآن.
ع�ضوية مجل�س �إدارة الغرف التجارية
وال�صناعية بالريا�ض من .2016 - 1977
رئا�سة مجل�س امناء الريا�ض االقت�صادي
من .2016 - 2000
�إدارة ورئا�سة اللجنة ال�صناعية بغرفة
الريا�ض من .2016 -2012

4

�سامي بن
ابراهيم
العي�سى

مدير عام
المراجعة
الداخلية في
الم�ؤ�س�سة
العامة
للت�أمينات
االجتماعية

مدير عام الإدارة
العامة للرقابة
في الم�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات
االجتماعية

ماج�ستير
�إدارة
االعمال
التنفيذي

5

عبداهلل
بن محمد
جليغم

م�ساعد مدير
ال�ش�ؤون المالية
وم�ست�شار مالي
في �صندوق
اال�ستثمارات
العامة
الرئي�س
التنفيذي
ل�شركة امالك
العالمية
للتمويل
العقاري

م�ساعد مدير
ال�ش�ؤون المالية
وم�ست�شار مالي
في �صندوق
اال�ستثمارات
العامة
نائب الرئي�س
التنفيذي ل�شركة
امالك العالمية
للتمويل العقاري

بكالوريو�س
محا�سبة

مدير عام المراجعة الداخلية بالم�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية من 2012
 حتى الآن.مدير عام الرقابة بالم�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية من - 2010
.2011
مدير �إدارة الرقابة المالية بالم�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية من 2008
 .2010محا�سب ب�إدارة الرقابة المالية
بالم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
من .2008 - 2001
 26عام م�ست�شار مالي في �صندوق
اال�ستثمارات العامة

6

عبداهلل
بن تركي
ال�سديري

ماج�ستير
�إدارة دولية

نائب الرئي�س التنفيذي  -مدير تنفيذي
للتطوير اال�ستراتيجي في �شركة امالك
العالمية للتمويل العقاري من - 2011
.2013
مدير تنفيذي االئتمان والمخاطر في
�شركة امالك العالمية للتمويل العقاري
من .2011 - 2007
م�ساعد مدير عام ق�سم ال�شركات في
مجموعة �سامبا المالية من -1999
.2007

7

عبدالرحمن الرئي�س التنفيذي مدير بنك الخليج بكالوريو�س
في المملكة العربية �إدارة مالية
ل�شركة رافال
بن
عبدالقادر للتطوير العقاري ال�سعودية
باجنيد

� 18سنة في مجاالت البنوك ال�سعودية
وال�شركات القاب�ضة التجارية و�شركات
تطوير العقاري.
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8

يو�سف بن
�صالح �أبا
الخيل

-

ماج�ستير
علوم
�إدارة نظم
المعلومات

متقاعد

� 15سنة عمل في مركز المعلومات
الوطني.
�شغل عدة منا�صب في رئا�سة وع�ضوية
مجال�س الإدارة لعدة �شركات منها:
رئي�س مجل�س �إدارة �شركة ال�صناعات
الزجاجية الوطنية (زجاج) لمدة 6
�سنوات.
رئي�س مجل�س �إدارة �شركة �أك�سا للت�أمين
التعاوني ( )AXAلمدة � 9سنوات.
رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة العربية
للأنابيب لمدة � 6سنوات.
ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة ا�سمنت الق�صيم
لمدة � 6سنوات.

 .2أعضاء اللجان

اال�سم

 1عبدالكريم بن ابراهيم
النافع

الوظائف احلالية

امل�ؤهالت

*

*

*

*

�سعد بن ابراهيم المعجل *

*

*

*

*

*

*

*

عبداهلل بن محمد جليغم *

*

*

*

 5عبداهلل بن تركي
ال�سديري

*

*

*

*

 6عبدالرحمن بن
عبدالقادر باجنيد

*

*

*

*

 7يو�سف بن �صالح �أبا
الخيل

*

*

*

*

2

� 3سامي بن ابراهيم
العي�سى
4
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الوظائف
ال�سابقة

اخلربات

 8نا�صر بن عبداهلل العوفي متقاعد.

9

�أحمد بن �سليمان
المزيني

ماج�ستير
مدير �إدارة
ال�ش�ؤون المالية �إدارة اعمال
ومحا�سبة.
والإدارية
واال�ستثمار
في ال�شركة
ال�سعودية
لل�صناعات
الدوائية
والم�ستلزمات
الطبية.

�شغل عدة منا�صب في ع�ضوية
مجال�س الإدارة ورئا�سة اللجان
لعدة �شركات منها:
�شركة الراجحي للت�أمين التعاوني
�شركة الجوف الزراعية
�شركة اال�سمنت المتحدة ال�صناعية
�شركة ملكية لال�ستثمار
�شركة طيبة القاب�ضة
�شركة الجوف الزراعية
ال�شركة الأهلية للت�أمين

رئي�س تنفيذي درجة
م�ؤ�س�س
 �شركة ُملك ّية الماج�ستيروا�ست�شاري
في الإدارة
رئي�س  -كواليتي لال�ستثمار.
 جامعة�آند تايم
الفي�صل.
لال�ست�شارات
ع�ضو مجل�س
�إدارة منتدب
 ال�شركةال�سعودية
للأ�سماك
ع�ضو مجل�س
�إدارة � -شركة
الأهلية للت�أمين
التعاوني
رئي�س لجنة
المراجعة -
�شركة الأهلية
للت�أمين التعاوني
ع�ضو لجنة
المراجعة -
�شركة الجا�سرية
للتمويل
ع�ضو لجنة
المراجعة -
�شركة الخزف
ال�سعودية.

ما يربو عن  17عام ًا من الخبرة
العملية في منا�صب تنفيذية
وا�ست�شارية متعددة حيث كان �أحد
ال�شركاء الم�ؤ�س�سين وال�شريك
التنفيذي الم�س�ؤول عن قطاع
اال�ست�شارات المالية وتمويل
ال�شركات ل�شركة تيم ون �-إحدى
ال�شركات ال ُمرخ�صة من هيئة
ال�سوق المالية في المملكة العربية
ال�سعودية .وقبل ذلك عمل مدير ًا
للمحا�سبة المالية في بنك البالد،
و�سبق ذلك عمله لدى الهيئة العليا
لل�سياحة مدير ًا للتطوير التنظيمي
وكذلك مدير ًا لإدارة العمليات
المالية ومدير ًا لم�شروع تطبيق
نظام �إدارة موارد المن�ش�أة ،كما
عمِ ل في بداية حياته المهنية لدى
�شركة �أرن�ست ويونغ العالمية� .شغل
من�صب نائب المدير العام للمالية
والخدمات الم�ساندة لل�شركة
ال�سعودية لخدمات ال�سيارات
والمعدات (�سا�سكو) ونائب
الرئي�س التنفيذي لال�ستراتيجية
والمخاطر ل�شركة منافع القاب�ضة
كما قام بت�أ�سي�س و�شغل من�صب
الرئي�س التنفيذي ل�شركة ُملك ّية
لال�ستثمار �إحدى �شركات �إدارة
الأ�صول في المملكة العربية
ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى كونه
م�ؤ�س�س وا�ست�شاري رئي�س في
كواليتي �آند تايم لال�ست�شارات.
وحالي ًا ي�شغل من�صب ع�ضو مجل�س
الإدارة المنتدب لل�شركة ال�سعودية
للأ�سماك.
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اإلدارة التنفيذ ّية
#

 1عبدالكريم الع�ضو المنتدب مدير عام �صندوق بكالوريو�س
بن �إبراهيم ل�شركة الخزف التنمية ال�صناعية �إدارة
ومحا�سبة
ال�سعودي
ال�سعودية
النافع

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي من 1981
 .2003رئي�س تنفيذي ل�شركة الخزف ال�سعودية من
2003م 2015 -م.
مدير عام �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
من يوليو 2015م 2018 -م
الع�ضو المنتدب ل�شركة الخزف ال�سعودية -
حالي ًا.

ماج�ستير
نائب الرئي�س
حمد بن الرئي�س
للت�سويق والبرامج �إدارة �أعمال
عبدالعزيز التنفيذي
َال ال�شيخ ل�شركة الخزف في الهيئة العامة
لل�سياحة والتراث
ال�سعودية
الوطني

الرئي�س التنفيذي ل�شركة الخزف ال�سعودية(2016م 2018 -م).
 نائب الرئي�س للت�سويق والبرامج في الهيئةالعامة لل�سياحة والتراث الوطني (2013م
2016م).نائب الرئي�س الم�ساعد للت�سويق في الهيئةالعامة لل�سياحة والتراث الوطني (2011م
2013م).مدير عام البرامج والمنتجات ال�سياحيةفي الهيئة العامة لل�سياحة والتراث الوطني
(2008م 2011-م).
 مدير عام تطوير المنتجات في الهيئة العامةلل�سياحة والتراث الوطني (2004م 2008-م).
 مدير عام تطوير الأعمال ومدير عامم�صنع ال�سخانات في �شركة الخزف ال�سعودية
(2003م2004-م).
مدير عام الت�سويق والمبيعات في �شركةالخزف ال�سعودية (2002م 2003-م).
مدير الت�سويق في �شركة الخزف ال�سعودية(1995م 2002-م).
م�شرف البرامج لبرامج القطاع الأهلي.مدرب �إدارة الأعمال والت�سويق.من�سق التخطيط والت�سجيل لبرامج القطاعالأهلي (المبيعات والت�سويق ال�سفر وال�سياحة،
الفنادق ،عمليات البنوك والت�أمين).
من�سق التدريب للإدارة العليا في القطاعالأهلي.
في معهد الإدارة العامة.
م�ساعد مدرب (1990م1995/م).م�سجل برامج.في معهد الإدارة العامة(1983م1986/م).

2
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اال�سم

الوظائف
احلالية

الوظائف ال�سابقة

امل�ؤهالت

اخلربات

3

�إبراهيم
بن محمد
الحيدري

الرئي�س
التنفيذي
للمبيعات
والت�سويق في
�شركة الخزف
ال�سعودية

بكالوريو�س
نائب الرئي�س
�إدارة عامة/
للمبيعات
والت�سويق ل�شركة دبلوم عالي
الخزف ال�سعودية في الت�سويق

الرئي�س التنفيذي للمبيعات والت�سويق في�شركة الخزف ال�سعودية2009( .م -م�ستمر)
 نائب الرئي�س التنفيذي للمبيعات والت�سويق٢٠١٨ - ٢٠٠٩م
م�ساعد المدير العام ل�شركة الخزفال�سعودية (2007م 2009-م).
مدير عام المبيعات والت�سويق في �شركةالخزف ال�سعودية (2004م2007-م).
مدير عام المبيعات في �شركة�إبراهيم الجفالي و�إخوانه (مي�شالن)
(2001م2004-م).
مدير مبيعات المنطقة الو�سطى في �شركة�إبراهيم الجفالي و�إخوانه (مي�شالن)
(1997م2001-م).
مدير مبيعات الجملة في �شركة الخزفال�سعودية (1993م1997-م).
مندوب مبيعات الم�شاريع والت�صدير في�شركة الخزف ال�سعودية (1991م1993-م).

4

عيد بن
عبداهلل
العنزي

نائب الرئي�س
التنفيذي
لل�ش�ؤون الفنية
في �شركة
الخزف
ال�سعودية

بكالوريو�س
نائب الرئي�س
التنفيذي ل�ش�ؤون علوم /
تخ�ص�ص
ال�سيراميك-في �شركة الخزف جيولوجيا
ال�سعودية

نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الفنية في�شركة الخزف ال�سعودية (2018م -م�ستمر).
نائب الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون -ال�سيراميك-
في �شركة الخزف ال�سعودية (2017م
2018م).مدير عام م�صانع البالط في �شركة الخزفال�سعودية (2013م2017-م).
مدير م�صنع البالط في �شركة الخزفال�سعودية (2009م2013-م).
مدير �إنتاج في �شركة الخزف ال�سعودية(2004م2009-م).
رئي�س �إنتاج في �شركة الخزف ال�سعودية(2001م2004-م).
مهند�س �إنتاج في �شركة الخزف ال�سعودية(2001م2001-م).
�ضابط �إنتاج في �شركة الخزف ال�سعودية(1999م2001-م).
جيولوجي متدرب في �شركة الخزفال�سعودية (1998م1999-م).
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م�ست�شار مالي في
بنك البالد

 5خالد بن
�صالح
الطريفي

الرئي�س
التنفيذي
لل�ش�ؤون
المالية في
�شركة الخزف
ال�سعودية

 7محمد بن
عبداهلل
المقبل

مدير عام مناجم
مدير عام
م�صنع الطوب ال�صحراء في
�شركة الخزف
الأحمر في
�شركة الخزف ال�سعودية
ال�سعودية

الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون المالية في �شركةماج�ستير
�إدارة �أعمال الخزف ال�سعودية2017( .م -م�ستمر).
م�ست�شار مالي في بنك البالد(2014م2017-م).
مدير الميزانية والتخطيط فيهيئة االت�صاالت وتقنية المعلومات
(2003م2014-م).
مدير الميزانية والتخطيط في م�صرفالراجحي (2002م2003-م).
مراجع �أول للتدقيق والتحليل المالي في�صندوق التنمية ال�صناعي (.)2000-1997
محا�سب في �شركة (�إرن�ست  -يونغ)(1993م.)1997-
بكالوريو�س -مدير عام م�صنع الطوب الأحمر في �شركة
في التخطيط الخزف ال�سعودية2011( .م -م�ستمر).
المدني
ع�ضو منتدب مكلف في �شركة الخزفوالإقليمي
للأنابيب2017( .م -م�ستمر).
مدير عام مناجم ال�صحراء في �شركة الخزفال�سعودية (2010م 2016-م).
مدير تطوير الأعمال في �شركة الخزف
ال�سعودية (2009م 2010-م).
رئي�س فريق االئتمان في �صندوق التنميةال�صناعية ال�سعودي (2000م 2009-م).

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو ًا في مجالس إداراتها
الحالية والسابقة أو من ُم ِد ْيريها

ا�سم الع�ضو
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�أ�سماء ال�شركات
التي يكون
ع�ضو جمل�س
الإدارة ع�ضو ًا
يف جمال�س
�إداراتها احلالية
�أو من مديريها

داخل
اململكة/
خارج
اململكة

عبدالعزيز بن
عبدالكريم
الخريجي

�شركة ت�شب
العربية للت�أمين
التعاوني

عبدالكريم بن
ابراهيم النافع

�شركة توزيع الغاز
الطبيعي
�شركة ا�سمنت
داخل
المتحدة
المملكة
ال�صناعية
�شركة الخزف
للأنابيب.

داخل
المملكة

الكيان القانوين
الكيان القانوين �أ�سماء ال�شركات
(م�ساهمة
التي يكون ع�ضو
(م�ساهمة
داخل
مدرجة/
جمل�س الإدارة
مدرجة/
اململكة/
م�ساهمة
ع�ضو ًا يف
م�ساهمة
خارج
غري مدرجة/
غري مدرجة /جمال�س �إداراتها
اململكة
ذات م�س�ؤولية
ذات م�س�ؤولية ال�سابقة �أو من
حمدودة)..../
مديريها
حمدودة)..../
مدرجة

غير مدرجة

�شركة بداية
لتمويل المنازل داخل
�شركة الخريجي المملكة
لال�ستثمار

�شركة النقل
البحري.

داخل
المملكة

غير مدرجة

مدرجة

�سعد بن ابراهيم
المعجل

ال�شركة العربية
للأنابيب.
�شركة ا�سمنت
المنطقة
ال�شرقية.
�شركة اليمامة
لل�صناعات
الحديدية.
�شركة الخزف
للأنابيب.

داخل
المملكة

مدرجة

�شركة الت�صنيع
وخدمات
الطاقة.
�شركة اليمامة
للرخام
والجرانيت.
داخل
ال�شركة
المملكة
المتحدة
لل�صناعات
التعدينية.

م�ساهمة مقفلة

�سامي بن ابراهيم
العي�سى

-

-

-

-

-

-

عبداهلل بن محمد
جليغم

-

-

-

-

-

-

عبداهلل بن تركي
ال�سديري

�شركة بيوت ليان.
�شركة ت�سلية.
�شركة �سبكيم
داخل
المجموعة
المملكة
ال�سعودية
لال�ستثمار
ال�صناعي

عبدالرحمن بن
عبدالقادر باجنيد

-

-

يو�سف بن �صالح
�أبا الخيل

ال�شركة العربية
للأنابيب.
�شركة �أك�سا
للت�أمين التعاوني
(.)AXA

داخل
المملكة

غير مدرجة
غير مدرجة
مدرجة
مدرجة

-

-

-

-

-

-

-

مدرجة

ال�شركة الوطنية
لل�صناعات
داخل
الزجاجية
�شركة ا�سمنت المملكة
الق�صيم
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املالي 2018م
¿اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام
ّ
عدد االجتماعات ( )6اجتماعات
رقم
)2018/04/01(205
رقم
)2018/03/11(204
رقم
)2018/02/07(203
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

�سعد بن ابراهيم المعجل

ع�ضو

ü

ü

ü

ü

ü

ü

�سامي بن ابراهيم
العي�سى

ع�ضو

ü

ü

ü

ü

ü

ü

عبداهلل بن محمد جليغم

ع�ضو

ü

ü

ü

ü

ü

ü

عبداهلل بن تركي
ال�سديري

ع�ضو

ü

ü

ü

ü

ü

ü

عبدالرحمن بن
عبدالقادر باجنيد

ع�ضو

ü

*

ü

ü

ü

ü

يو�سف بن �صالح �أبا
الخيل

ع�ضو

*

*

*

بداية تعيينه
كع�ضو ثامن
ü

ü

تاريخ �آخر اجتماع للجمعية العامة2018/04/26 :م
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رقم
)2018/05/30(206

رئي�س مجل�س الإدارة
عبدالعزيز بن عبدالكريم (من  2018/10/01وحتى
نهاية دورة المجل�س في
الخريجي
)2019/03/31
نائب رئي�س المجل�س
(من  2018/10/01وحتى
عبدالكريم بن ابراهيم
نهاية دورة المجل�س في
النافع
)2019/03/31

رقم
)2018/12/05(208
رقم
)2018/09/19(207

الع�ضو

طبيعة الع�ضوية

ü

( )٤اإلجراءات التي اتخذها المجلس إلحاطة أعضائه بمقترحات ُ
المساهمين
وملحوظاتهم

يتخ��ذ مجل���س الإدارة ع��دد ًا من الإج��راءات لإحاطة �أع�ضائه وبخا�صة م��ن غير التنفيذيين علم ًا بمقترحات الم�س��اهمين
وملحوظاته��م حي��ال ال�ش��ركة و�أدائه��ا من خ�لال اجتماعات مجل���س الإدارة �أو الجمعي��ة العامة ،ومن ذل��ك وجوب ح�ضور
ع�ض��و مجل���س الإدارة اجتماع��ات الجمعي��ة العامة ،ويهدف هذا الإج��راء للإجابة على ا�ستف�س��ارات الم�س��اهمين ،وتلقي
مقترحاته��م وملحوظاته��م حي��ال ال�ش��ركة و�أدائه��ا .كم��ا �أنَّ النظ��ام الأ�سا���س لل�ش��ركة يكفل للم�س��اهمين ف��ي اجتماعات
الجمعية العامة اال�ش��تراك في المداوالت والنقا�ش��ات ،ولتعزيز التوا�صل من م�س��اهمي ال�ش��ركة اعتمد المجل���س �سيا�س��ة
و�إجراءات الإف�صاح التي ت�ضمن �إجراءات تكفل للم�ساهمين حق اال�ستف�سار وطلب المعلومات والإجابة على ا�ستف�ساراتهم
بما ال ي�ضر بم�صالح ال�شركة.
( )٥مسؤوليات مجلس اإلدارة ووظائفه األساسيّ ة

يتولى مجل���س الإدارة جميع ال�صالحيات وال�س��لطات الالزمة لإدارة ال�ش��ركة ،وحدد النظام الأ�سا�س م�س�ؤولياته ومكاف�آت
�أع�ضاء مجل�س الإدارة تحديد ًا وا�ضح ًا ،وقد �أدى مجل�س الإدارة المهام الموكلة �إليه بم�س�ؤولية وح�سن نية وجدية واهتمام،
وكان��ت قرارات��ه مبني��ة عل��ى معلومات وافي��ة ،ويمثل ع�ض��و مجل���س الإدارة جميع الم�س��اهمين ويلتزم بم��ا يحقق م�صلحة
ال�شركة عموم ًا.
كما يقوم المجل���س بتعريف �أع�ضائه الجدد بعمل ال�ش��ركة ،والت�أكد من توفير ال�ش��ركة معلومات وافيه عن �ش ��ؤونها لجميع
الأع�ض��اء م��ن خ�لال ع��دة �آليات تت�ضم��ن االطالع عل��ى محا�ض��ر االجتماعات و�إج��راءات متابع��ة الق��رارات والتو�صيات
ال�ص��ادرة م��ن المجل���س ونتائج �أعمال اللج��ان المنبثقة من المجل���س والتقارير الدورية التي ت�صدرها �إدارة ال�ش��ركة عن
ن�شاطها بالإ�ضافة �إلى معلومات كاملة من التعامالت اال�ستثنائية غير المعتادة �أو التي يتم تبادلها مع جهات �أخرى.
وم��ن �أه��م الوظائ��ف الأ�سا�س��ية الت��ي يتولى مجل���س الإدارة القيام بها ه��ي :اعتماد التوجيه��ات اال�س��تراتيجية والأهداف
الرئي�س��ية والإ�ش��راف عل��ى تنفيذه��ا ،و�ض��ع اال�س��تراتيجية ال�ش��املة وخط��ط العم��ل الرئي�س��ة و�سيا�س��ة �إدارة المخاط��ر
و ُمراجعته��ا وتوجيهه��ا ،و�ض��ع �أنظم��ة و�ضواب��ط للرقابة الداخلية والإ�ش��راف عليها� ،إعداد �سيا�س��ات ومعايي��ر و�إجراءات
وا�ضح��ة ومح��ددة للع�ضوي��ة في مجل���س الإدارة وو�ضعها مو�ضع التنفيذ ،و�ضع �سيا�س��ة مكتوبة تنظ��م العالقة مع �أ�صحاب
الم�صال��ح م��ن �أج��ل حمايتهم وحفظ حقوقهم ،ت�ش��مل عل��ى �آليات تعوي���ض �أ�صحاب الم�صالح ،و�آلية ت�س��وية ال�ش��كاوى �أو
الخالف��ات �إ�ضاف � ًة �إل��ى �آلي��ات ُمنا�س��بة لإقامة عالقات جي��دة مع الغي��ر والمحافظة على �س��رية المعلوم��ات المتعلقة به،
وقواع��د ال�س��لوك المهن��ي للمديري��ن والعاملي��ن في ال�ش��ركة بحي��ث توافق المعايي��ر المهني��ة والأخالقية ال�س��ليمة وتنظم
العالقة بينهم وبين �أ�صحاب الم�صالح ،و ُم�ساهمة ال�شركة االجتماع ّية ،و�ضع نظام حوكمة خا�ص بال�شركة ال يتعار�ض مع
�أح��كام الئح��ة الحوكمة ال�صادرة من الجهة المخت�صة ،و�ضع �أهداف الأداء و ُمراقبة التنفيذ والأداء ال�ش��امل ،والمراجعة
الدور ّية للهياكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها.
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( )٦اللجان ُ
المنبثقة عن مجلس اإلدارة

¿اللجنة التنفيذية

�أ�صدر مجل�س الإدارة الئحة اللجنة التنفيذ ية ب ُموجب القرار رقم [  ] 205وتاريخ 1439 / 07 / 15هـ الموافق / 04 / 01
 2018م .وتتكون اللجنة من عدد من �أع�ضاء مجل�س الإدارة على �إال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة ،و ُمدة ع�ضوية كل ع�ضو
ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات وعلى �أال تتجاوز ُمدة ع�ضويته في مجل�س الإدارة.
وتتول��ى اللجن��ة جميع المهام والم�س ��ؤوليات التي تدخ��ل في نطاق �أغرا�ضها و ُيحددها مجل���س الإدارة ،ومن بين ذلك على
�س��بيل المث��ال مراجعة ال�سيا�س��ات والأهداف اال�س��تراتيجية لل�ش��ركة والإ�ش��راف عليها ودرا�س��ة المقترح��ات والتو�صيات
للم�ش��اريع المطروحة للنقا���ش و�إبداء المرئيات حيالها والتو�صيات قبل عر�ضها على مجل�س الإدارة ،كما تتولى اللجنة مع
الإدارة التنفيذية و�ضع الخطط الالزمة لمراقبة الأداء المالي ،الإنتاجي ،العملي بما يكفل �إعطاء �أف�ضل النتائج ،ودرا�سة
الفر�ص اال�ستثمارية التي تعر�ض على ال�شركة.
¿أعضاء اللجنة
عين مجلس اإلدارة األعضاء اآلتية أسماؤهم في اللجنة التنفيذية اعتبار ًا من 2016/04/06م:

 -الأ�ستاذ /عبد اهلل بن محمد جليغم

رئي�س ًا

 -اال�ستاذ /عبدالكريم بن ابراهيم النافع

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

 -الأ�ستاذ /عبد الرحمن بن عبد القادر باجنيد

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

 الأ�ستاذ /عبد اهلل بن تركي ال�سديري -الأ�ستاذ /يو�سف بن �صالح �أبا الخيل
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يو�سف بن �صالح �أبا الخيل
(�إن�ضم لمجل�س الإدارة بعد انتخابه كع�ضو
ثامن من قبل الجمعية العامة الغير عادية التي
انعقدت في يوم الخمي�س 2018/04/26م)

عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد

عبداهلل بن تركي ال�سديري

عبدالكريم بن ابراهيم النافع
(بداية ع�ضوية في اللجنة من 2018/10/01
وحتى نهاية دورة مجل�س الإدارة في
)2018/03/31

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو

*

ü

ü

*

*

ü

ü

*

*

ü

ü

*

*

ü

*

*

*

ü

ü

*

ü

û

�أول
اجتماع
بعد
تعيينه
ع�ضو

ü

*

*

ü

*

*

ü
ü

ü

*

*

ü

ü

ü

ü

�أول
اجتماع
بعد
تعيينه
ع�ضو

ü

ü

ü

ü

*

ü

ü

*

ü

ü

رقم 719
(2018/12/19م)

ü

ü

ü

ü

رقم 718
(2018/11/21م)

ü

رقم 717
(2018/10/31م)

ü

رقم 716
(2018/10/03م)
ü

رقم 715
(2018/08/29م)
ü

رقم 714
(2018/07/25م)
ü

رقم 713
(2018/06/27م)

رئي�س اللجنة

عدد االجتماعات ( )12اجتماع
رقم 712
(2018/05/23م)
ü

رقم 711
(2018/04/30م)
ü

رقم 710
(2018/03/29م)
ü

رقم 709
(2018/02/28م)
ü

رقم 708
(2018/01/24م)

عبداهلل بن محمد جليغم

الع�ضو

طبيعة
الع�ضوية

وقد عقدت اللجنة خالل عام ٢٠١٨م عدد ( )١٢اجتماع ًا وكانت نسبة الحضور (:)٪٨٧
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¿جلنة ا ُملراجعة

وفق ًا لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة ع�ضويتهم وا�س��لوب عملها الم�صادق عليه من الجمعية العامة العادية المنعقدة
ف��ي 1994/04/17م والجمعي��ة العامة العادي��ة المنعقدة في 2007/04/01م والجمعية العامة غي��ر العادية المنعقدة في
2017/04/19م ،تُ�ش��كل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة من غير �أع�ضاء مجل���س االدارة التنفيذيين وذلك بناء
على اقتراح مجل���س االدارة على ا ّال يقل عددها عن ثالثة وال يزيد عن خم�س��ة لمدة ال تزيد عن ثالث �س��نوات وال تقل عن
�سنة واحدة ،ويجوز �إعادة تعيينهم لمدد مماثلة .وتنتهي ع�ضوية اللجنة بانتهاء المدة المقررة لمجل�س االدارة .ويكون من
بين �أع�ضاء اللجنة ع�ضو مخت�ص بال�شئون المالية والمحا�سبية.
وم��ن مه��ام لجن��ة المراجع��ة الرئي�س��ية الت�أكد من م��دى كفاية وفاعلي��ة �إجراءات الرقاب��ة الداخلية ،والتحقق من �س�لامة
و�صح��ة القوائ��م المالي��ة ،والتوجيه باختيار المحا�س��بين القانونيين وفق �ضوابط محددة ،ومراجع��ة القوائم المالية الربع
�س��نوية وال�س��نوية قبل ن�ش��رها ،ودرا�س��ة التقارير والمالحظات التي يقدمها كل من المحا�س��ب القانوني وادارة المراجعة
الداخلي��ة ،واعتم��اد �أي عمل خ��ارج نطاق �أعمال المراجعة التي يكلفون بها �أثناء قيامه��م ب�أعمال المراجعة ،وابداء الر�أي
والتو�صية ب�ش�أن القوائم المالية الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على مجل�س الإدارة.
وق��د وافق��ت الجمعي��ة العام��ة المنعقدة ف��ي 2016/04/19م على ت�ش��كيل لجن��ة المراجع��ة الحالية التي اقترحها مجل���س
الإدارة اعتبار ًا من 2016/04/06م .وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2018م:
عدد الإجتماعات (� )7إجتماعات
الأول (2018-2-27م)

الثاين (2018-3-22م)

الثالث (2018-3-26م)

الرابع (2018-5-1م)

اخلام�س (2018-7-26م)

ال�ساد�س (2018-10-25م)

ال�سابع (2018-10-30م)

نا�صر العوفي

رئي�س اللجنة

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

�سامي العي�سى

ع�ضو

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

�أيمن الغامدي

ع�ضو م�ستقيل

ü

ü

ü

ü

ü

*

*

�أحمد المزيني

ع�ضو

*

*

*

*

*

ü

ü

الع�ضو
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¿جلنة ا ُملكافآت والترشيحات

تتك��ون لجن��ة المكاف ��آت والتر�ش��يحات بقرار من مجل���س الإدارة من عدد م��ن الأع�ضاء ال يقل عددهم ع��ن ثالثة وال يزيد
عن خم�س��ة يختارهم مجل���س الإدارة من الأع�ضاء غير التنفيذيين على �أن يكون من بينهم ع�ضو م�س��تقل على الأقل .و ُم َّدة
ع�ضوية اللجنة ثالث �س��نوات تنتهي بنهاية دورة مجل���س الإدارة .وتكون ُم َّدة ع�ضو مجل���س الإدارة المنتخب �ضمن �أع�ضاء
اللجنة مرتبطة ب ُم َّدة ع�ضويته في المجل�س .ويجوز �إعادة تعيين اللجنة بعد انتخاب مجل�س �إدارة جديد في بداية كل دورة
من دورات المجل�س.
وم��ن مه��ام اللجنة اقتراح �سيا�س��ات ومعايي��ر وا�ضحة للع�ضوية في مجل���س الإدارة والإدارة التنفيذية ،والتو�صية لمجل���س
الإدارة بتر�ش��يح �أع�ض��اء في��ه و�إعادة تر�ش��يحهم وفق � ًا لل�سيا�س��ات والمعايير المعتمدة ،و�إعداد �سيا�س��ة وا�ضح��ة لمكاف�أة
�أع�ض��اء مجل���س الإدارة واللج��ان المنبثقة عن المجل���س والإدارة التنفيذية والمراجعة الدورية ل�سيا�س��ة المكاف�آت وتقييم
م��دى فعاليته��ا ف��ي تحقيق االهداف المتوخاة منه��ا ،والتو�صية لمجل���س الإدارة بمكاف�آت اع�ضاء مجل���س الإدارة واللجان
المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بال�شركة وفق ًا لل�سيا�سة المعتمدة.
عين مجلس اإلدارة األعضاء اآلتية أسماؤهم في لجنة المكافآت والترشيحات اعتبار ًا من 2016/04/06م:

 الأ�س��تاذ /عبدالعزي��ز ب��ن عبدالكري��م رئي�س � ًا م��ن بداي��ة دورة مجل���س الإدارة ف��ي 2016/04/06م -2018/11/04م)
الخريجي
 المهند�س� /سعد بن ابراهيم المعجلع�ضو ًا
 -الأ�ستاذ� /سامي بن ابراهيم العي�سى

ع�ضو ًا

 -الأ�ستاذ /عبداهلل بن تركي ال�سديري

رئي�س � ًا ابت��دا ًء م��ن 2018/11/04م حت��ى نهاي��ة دور المجل���س ف��ي
2019/03/31م)
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وقد عقدت اللجنة خالل عام 2018م عدد ( )5اجتماعات ،وبلغت نسبة الحضور ()%93
عدد الإجتماعات (� )5إجتماعات
رقم 2018/02/07( 36م)

رقم 2018/03/15( 37م)

�سعد بن ابراهيم المعجل

رقم 2018/03/31( 38م)

رئي�س اللجنة
عبداهلل بن تركي ال�سديري (من � 2018/11/04إلى نهاية دورة
مجل�س الإدارة في )2018/03/31

رقم 2018/10/21( 39م)

رئي�س اللجنة
(من بداية دورة مجل�س الإدارة في
� 2016/04/06إلى )2018/11/04

ü

ü

ü

ü

*

*

*

*

رقم 2018/11/28( 40م)

الع�ضو

عبدالعزيز بن عبدالكريم
الخريجي

طبيعة الع�ضوية

*
اول اجتماع بعد تعيينه
ع�ضو

ع�ضو

ü

ü

ü

ü

ü

�سامي بن ابراهيم العي�سى ع�ضو

ü

ü

ü

ü

ü

¿اللجنة االستراتيجية

تتك��ون لجن��ة اال�س��تراتيجية م��ن ثالثة �أع�ض��اء يختارهم مجل���س الإدارة من بين �أع�ضائ��ه ،وتنتهي ع�ضويته��م في اللجنة
بانتهاء المدة المقررة لمجل���س الإدارة ،ويجوز اعادة تعيينهم في اللجنة لمدد متماثلة .وللجنة �أن ت�س��تعين بمن تراه من
مدراء وموظفي ال�شركة في �سبيل تحقيق اهدافها.
م��ن مه��ام اللجن��ة �إعداد خطة ا�س��تراتيجية لل�ش��ركة متو�س��طة وطويلة الأمد بهدف نمو ال�ش��ركة وتطوير ج��ودة منتجاتها
ودرا�س��ة الفر�ص اال�س��تثمارية المتاحة وتقوية الو�ضع التناف�س� ّ�ي لل�شركة والتو�صية باال�س��تحواذ على ُمن�ش�آت تزاول اعمال
�شبيهة ب�أعمال ال�شركة �أو التي تعاونها على تحقيق �أغرا�ضها ،والعمل على مراقبة المخاطر.
عين مجلس اإلدارة األعضاء اآلتية أسماؤهم في اللجنة االستراتيجية اعتبار ًا من 2016/04/06م:
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.1

اال�ستاذ /عبدالكريم بن ابراهيم النافع

رئي�س ًا

.2

اال�ستاذ /عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

ع�ضوا

.3

اال�ستاذ /عبداهلل بن تركي ال�سديري

ع�ضوا

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2018م عدد ( )4اجتماعات ،وبلغت نسبة الحضور ()%100
عدد الإجتماعات (� )4إجتماعات
رقم 2018/04/04( 6م)

رقم 2018/04/26( 7م)

رقم 2018/05/29( 8م)

رقم 2018/09/15( 9م)

رئي�س اللجنة

ü

ü

ü

ü

عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

ع�ضو

ü

ü

ü

ü

عبداهلل بن تركي ال�سديري

ع�ضو

ü

ü

ü

ü

الع�ضو

عبدالكريم بن ابراهيم النافع

طبيعة الع�ضوية

( )٧وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانه وأعضائه

تقوم لجنة المكاف�آت والتر�شيحات حالي ًا بتحديد جوانب ال�ضعف والقوة في مجل�س الإدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع
م�صلحة ال�ش��ركة ،وتقيم اللجنة اع�ضاء مجل���س الإدارة� ،أما لجنة المكاف�آت والتر�ش��يحات فيتم تقييمها عن طريق رئي���س
مجل�س الإدارة.
ّ
التنفيذية
( )٨مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة

لكل م��ن �أع�ضاء مجل���س الإدارة و�أع�ض��اء اللجنة وخم�س��ة من كبار
تو�ض��ح الج��داول �أدن��اه تفا�صي��ل ال ُمكاف ��آت المدفوعة ٍ
المالي.
التنفيذي وال ُم ِد ْير
التنفيذيين ممن تلقوا �أعلى المكاف�آت من ال�شركة ومن بينهم الرئي�س
ّ
ّ
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 -1عبد الكريم بن �إبراهيم النافع

ثالث ًا :الأع�ضاء التنفيذيين

المجموع

 - 3عبداهلل بن محمد جليغم

� - 2سامي بن �إبراهيم العي�سى

� - 1سعد بن �إبراهيم المعجل

ثاني ًا :الأع�ضاء غير التنفيذيين

المجموع

 - 4يو�سف �صالح �أباالخيل

200

600

200

200

200

700

100

200

200

18

54

18

18

18

60

9

15

18

18

24

84

36

33

15

111

15

30

42

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117

210

50

130

30

230

21

42

94

74

405

-

-

-

-

-

-

-

-

764

948

304

381

263

1.101

145

287

354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

املجموع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الأ�سهم املمنوحة (يتم
�إدخال القيمة)
خطط حتفيزية طويلة
الأجل
خطط حتفيزية ق�صرية
الأجل

-

املكاف�آت املتغرية (بالآالف)

-

-

-

764

948

304

381

263

-

-

-

-

-

- 1.101

145

287

354

-

-

-

بدل امل�صروفات (بالآالف)

-

-

-

-

-

-

-

316

املجموع الكلي (بالآالف)

-

مكاف�أة نهاية اخلدمة
(بالآالف)

-

مكاف�آت دورية
-

ن�سبة من الأرباح
316

املجموع
-

مكاف�أة رئي�س املجل�س
�أو الع�ضو املنتدب �أو
�أمني ال�سر �إن كان من
الأع�ضاء
مكاف�أة الأعمال الفنية
والإدارية واال�ست�شارية
-

مزايا عينية

200

املكاف�آت الثابتة (بالآالف)
جمموع بدل ح�ضور
جل�سات اللجان
بدل ح�ضور جل�سات
املجل�س

 - 3عبدالرحمن بن عبد القادر باجنيد

�أو ًال :الأع�ضاء الم�ستقلين
 - 1عبد العزيز بن عبد الكريم
الخريجي
 - 2عبداهلل بن تركي ال�سديري

¿ ُمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

مبلغ معني
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¿ ُمكافآت أعضاء اللجان
بيان

املكاف�آت الثابتة (عدا بدل
ح�ضور اجلل�سات)

املجموع

بدل ح�ضور اجلل�سات

¿أعضاء جلنة املراجعة
�سامي العي�سى

100.000

21.000

121.000

نا�صر العوفي

100.000

21.000

121.000

ايمن الغامدي

58.333

15.000

73.333

�أحمد المزيني

41.667

6.000

47.667

المجموع

300.000

63.000

363.000

¿أعضاء جلنة املكافآت والترشيحات
عبدالعزيز الخريجي

24.000

12.000

36.000

�سعد المعجل

30.000

15.000

45.000

�سامي العي�سى

30.000

15.000

45.000

عبداهلل ال�سديري

6.000

3.000

9.000

المجموع

90.000

45.000

135.000

¿أعضاء جلنة االستراتيجية
عبدالكريم النافع

50.000

12.000

62.000

عبدالعزيز الخريجي

50.000

12.000

62.000

عبداهلل ال�سديري

50.000

12.000

62.000

المجموع

150.000

36.000

186.000

¿أعضاء اللجنة التنفيذية
عبداهلل جليغم

50.000

36.000

86.000

عبدالكريم النافع

16.667

12.000

28.667

عبداهلل ال�سديري

37.500

27.000

64.500

عبدالرحمن باجنيد

41.667

30.000

71.667

يو�سف �أباالخيل

20.833

15.000

35.833

المجموع

166.667

120.000

286.667

الإجمالي

706.667

255.000

961.667
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¿ ُمكافآت اإلدارة التنفيذ ّية
الرواتب و
التعوي�ضات

بيان

املكاف�آت
الدورية و
ال�سنوية

البدالت

اخلطط
التحفيزية

�أخرى

الرئ�س التنفيذي
المدير التنفيذي المالي
نائب الرئي�س التنفيذي للمبيعات
والت�سويق

3.668.863

1.318.817

61.396

-

1.768.644

نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون
الفنية
مدير عام م�صنع الطوب االحمر
ّ
العامة ُ
للمساهمين
( )٩اجتماعات الجمعيات

المالي 2018م تم عقد جمعية عا ّمة لل ُم�س��اهمين في 1439/08/10ه �ـ ال ُموافق 2018/04/26م ،وفيما يلي
خ�لال الع��ام
ّ
�أ�سماء �أع�ضاء مجل�س الإدارة الحا�ضرين في الجمعية.

م

اال�سم

اجتماع اجلمعية العامة
2018/04/26م

 1عبدالكريم بن ابراهيم النافع

ü

� 2سعد بن ابراهيم المعجل

ü

 3عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي

ü

 4عبداهلل بن محمد جليغم

ü

� 5سامي بن ابراهيم العي�سى

ü

 6عبداهلل بن تركي ال�سديري

ü

 7عبدالرحمن بن عبدالقادر باجنيد
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�سجل احل�ضور

لم يتمكن من ح�ضور اجتماع الجمعية ب�سبب ظروفه الخا�صة

( )١٠وصف ألي مصلحة أعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم

¿وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم
يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو ٍأي من شركاتها التابعة وأي تغيير يف تلك املصلحة أو تلك
احلقوق خالل السنة املال ّية 2018م
ت�سل�سل

بداية العام
عدد
الأ�سهم

ا�سم من تعود له امل�صلحة
�أو الأوراق التعاقدية �أو
حقوق االكتتاب

نهاية العام
عدد
الأ�سهم

�أدوات
الدين

�صايف
التغيري

�أدوات
الدين

ن�سبة
التغيري

�أو ًال� :أع�ضاء جمل�س الإدارة
()1

()2

�سعد بن ابراهيم المعجل

301.333

الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية و يمثلها:

- 8.099.029

�سامي بن �إبراهيم العي�سى -

-

-

()٣٠١٫٣٣٣

()%100

-

- 9.718.834

١٫٦١٩٫٨٠٥

%20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

540.049

%20

()4

عبداهلل بن محمد جليغم

-

-

-

-

-

-

()5

عبد العزيز بن عبد الكريم
الخريجي

10.000

-

12.000

-

2.000

%20

()6

عبداهلل بن تركي ال�سديري 1.000

-

1.200

-

200

%20

()7

عبدالرحمن بن عبدالقادر
باجنيد

1.000

-

1.200

-

200

%20

()8

يو�سف �صالح �أباالخيل

108.430

-

122.116

-

13.686

%13

و (عبد الكريم بن ابراهيم
النافع)
�صندوق اال�ستثمارات
- 2.700.249
العامة ويمثله:
-

()3

- 3.240.298

ثاني ًا� :أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة
()9

�سعد بن ابراهيم المعجل -
الق�صر
الزوجة والأوالد ّ

5.000

-

6.000

-

1.000

%20

()10

يو�سف بن �صالح �أبالخيل -
الزوجة والأوالد الق�صر

٨٫٠٠٠

-

١٤٫٤٠٠

-

6.400

%80
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¿وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم
يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو ٍأي من شركاتها التابعة وأي تغيير يف تلك املصلحة أو تلك
احلقوق خالل السنة املال ّية 2018م
ت�سل�سل

ا�سم من تعود له امل�صلحة
�أو الأوراق التعاقدية �أو حقوق
االكتتاب

بداية العام
عدد
الأ�سهم

�أدوات
الدين

نهاية العام
عدد
الأ�سهم

�أدوات
الدين

�صايف
التغيري

ن�سبة
التغيري

�أو ًال :كبار التنفيذيين
ال يوجد
ثاني ًا� :أقارب كبار التنفيذيين
ال يوجد
( )١١وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة

الطرف ذو عالقة

نوع عالقته بال�شركة

نوع ال�صفقة

ُمدَّتها

قيمتها

ال يوجد
( )١٢بيان باألعمال والعقود التي تكون الشركة طرفا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد
أعضاء المجلس أو لكبار التنفيذيينأو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم:

ال توجد لأي ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي �أو المدير المالي �أي م�صلحة جوهرية (مبا�شرة �أو غير
مبا�شرة) في �أعمال �أو عقود تمت لح�ساب ال�شركة خالل عام 2018م با�ستثناء ما هو مو�ضح �أدناه:
تتعام��ل ال�ش��ركة �ضم��ن �أعماله��ا التجاري��ة العادية مع �أط��راف ذات عالقة حيث تقوم ب�ش��راء الغاز من �ش��ركة توزيع الغاز
الطبيع��ي (�ش��ركة زميلة م�س��تثمر فيه��ا) كما تتعامل مع �ش��ركة الخزف للأنابيب (�ش��ركة تابعة م�س��تثمر فيها) بتعامالت
متنوع��ة ـ علم � ًا ب�أن��ه يت��م التعام��ل مع الأط��راف ذات العالقة بنف���س �ش��روط التعامل التجاري��ة مع الأط��راف الأخرى غير
المرتبطة مع ال�شركة .وفيما يلي �أر�صدة وتفا�صيل المعامالت مع االطراف ذات العالقة خالل عام 2018م:
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الطبيعي (شركة زميلة)
¿شركة توزيع الغاز
ّ
طبيعة العمل مبلغ العمل �أو ُمدَّة العمل �أو
العقد
العقد
�أو العقد
 35.5مليون غير محددة عبارة عن عقود ومعامالت
�أوامر �شراء
تجارية م�ستمرة تتم في
المدة
ريال
�سياق الأعمال العادية ووفق ًا
غير محددة
توزيعات ارباح
لل�شروط التجارية ال�سائدة
� 397ألف ريال
المدة
م�ستلمة
ودون �أي تعامالت تف�ضيلية.
�شروط العمل �أو العقد

ا�سم الع�ضو /كبار التنفيذيني �أو �أي
�شخ�ص ذي عالقة
يمثل �شركة الخزف ال�سعودية في
مجل�س �إدارة �شركة توزيع الغاز
الطبيعي الأ�ستاذ /عبد الكريم بن
ابراهيم النافع (ع�ضو مجل�س ادارة
�شركة الخزف ال�سعودية)

¿شركة اخلزف األنابيب (شركة تابعة)
طبيعة العمل
�أو العقد

مبلغ العمل �أو
العقد

ُمدَّة العمل �أو
العقد

قرو�ض
ومبيعات
منتجات

١٥٫٨مليون
ريال

�سنة قابلة
للتجديد

�شروط العمل �أو العقد

ا�سم الع�ضو /كبار التنفيذيني �أو �أي
�شخ�ص ذي عالقة

عبارة عن عقود ومعامالت
تجارية م�ستمرة تتم في �سياق الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
الأعمال العادية ووفق ًا لل�شروط االجتماعية
المهند�س� /سعد ابراهيم المعجل
التجارية ال�سائدة ودون �أي
تعامالت تف�ضيلية.

( )١٣وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم

�ص المادّة ( )54من ال ِن َظام الأ�سا�س لل�شركة يتم توزيع �أرباح ال�شركة ال�صافية �سنو ّي ًا على النحو التالي:
طبق ًا ل َن ّ
1 .1يجن��ب ( )%10م��ن �صافي الأرباح لتكوين االحتياطي النظامي لل�ش��ركة ويجوز �أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف
هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ( )%30من ر�أ�س المال المدفوع.
2 .2للجمعي��ة العام��ة العادية بنا ًء على اقتراح مجل���س الإدارة �أن تجنب ن�س��بة مئوية من �صاف��ي الأرباح لتكوين احتياطي
اتفاقي عام.
ُ
3 .3للجمعي��ة العام��ة �أن تق��رر تكوين احتياطيات �أخرى وذل��ك بالقدر الذي يحقق م�صلحة ال�ش��ركة �أو يكفل توزيع �أرباح
ثابتة قدر الإمكان على الم�ساهمين.
4 .4يوزع من الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين بن�سبة ال تقل عن خم�سة ( )5بالمائة من ر�أ�س مال ال�شركة المدفوع.
للجمعية العامة �أن تق ّر توزيع �أرباح ب�ش��كل �س��نوي �أو ن�صف �أو ربع �س��نوية ،ويجوز تفوي�ض مجل���س االدارة في ذلك .وتدفع
الأرب��اح المق��رر توزيعها على الم�س��اهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجل���س الإدارة وفق � ًا لل�ضوابط والتعليمات
ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المال ّية.
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( )١٤حقوق ُ
المساهمين

¿حقوق التصويت:

ت�س��هل ال�ش��ركة ممار�س��ة الم�س��اهم لحق��ه ف��ي الت�صوي��ت ،وتتجن��ب و�ض��ع �أي �إجراء قد ي ��ؤدي �إل��ى �إعاقة ا�س��تخدام حق
الت�صوي��ت ،كم��ا تتحق��ق م��ن �أن وكاالت الم�س��اهمين لح�ض��ور اجتم��اع جمعية الم�س��اهمين كتابي��ة و�أنها من غي��ر �أع�ضاء
مجل���س الإدارة ولـ��غير موظفي ال�ش��ركة ،وقد ن�ص النظام الأ�سا�س لل�شركة على وجوب ا�ستخدام الت�صويت التراكمي عند
الت�صويت النتخاب مجل�س الإدارة.
¿تسهيل ممارسة املساهمني حلقوقهم وحصولهم على املعلومات:

تمييز
(�أ) توف��ر ال�ش��ركة جمي��ع المعلوم��ات بال�ش��كل الكام��ل لعم��وم الم�س��اهمين وفق � ًا لمعايي��ر الإف�صاح م��ن دون ٍ
بينه��م تمكنه��م م��ن ممار�س��ة حقوقهم عل��ى �أكمل وج��ه ،و ُيحر�ص �أن تك��ون هذه المعلوم��ات وافية ودقيق��ة ومحدّثة
بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة ،وذلك في عدد من و�س��ائل الن�ش��ر (موقع ال�شركة الإلكتروني وموقع تداول
وال�صحف المحل ّية) بالإ�ضافة �إلى تقارير ال�شركة ال�سنوية.
(ب) لم يتم ا�س��تخدام و�س��ائل التقنية الحديثة لالت�صال بالم�س��اهمين لإعالمهم بموعد انعقاد الجمعيات العامة
وذلك لعدم توفر عناوين الم�ساهمين لدى ال�شركة التي يمكن من خاللها ا�ستخدام و�سائل التقنية.
(ج) تعل��ن ال�ش��ركة ع��ن موعد انعق��اد الجمع ّية العا ّمة ومكانها وج��دول �أعمالها قبل الموعد بــ �ـ  21يوم ًا على الأقل،
ويتم ن�ش��ر الدعوة في جريدة يومية �أو موقع ال�س��وق المالية ال�س��عودية «تداول» �أو موقع ال�ش��ركة الإلكتروني ،ويجوز
توجيه الدعوة في الميعاد المذكور �إلى جميع الم�ساهمين بخطابات م�سجلة �أو عبر و�سائل التقنية الحديثة.
(د) اتاحت ال�شركة للم�ساهمين الت�صويت الآلي على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة ،وفق ًا لل�ضوابط ذات
العالقة.

¿حقوق املساهمني يف أرباح األسهم:

يكون للم�س��اهمين حقوق ًا في الأرباح ال�صافية ال�س��نوية طبق ًا لما هو من�صو�ص عليه في �سيا�س��ة ال�شركة في توزيع الأرباح
ويتم اطالع الم�ساهمين على هذه ال�سيا�سة في اجتماعات الجمعية العامة لل�شركة.
¿التواصل مع املساهمني واملستثمرين:

تلتزم ال�شركة بتحقيق مبد�أ العدالة في توفير المعلومات المنا�سبة في الوقت المنا�سب ،لغر�ض م�ساعدة الم�ستثمرين على
اتخ��اذ الق��رارات اال�س��تثمارية بناء على معلومات �صحيحة ووافية ،حيث تطلعهم على �أداء ال�ش��ركة و�أن�ش��طتها من خالل
التقرير ال�سنوي لمجل�س �إدارتها ،وكذلك اطالعهم ب�شكل م�ستمر على �أي تطور مهم قد يطر�أ ويكون لها ت�أثير على و�ضعها
المال��ي و�أعماله��ا بما ال ي�ؤثر على قدرتها التناف�س��ية .وتلتزم ال�ش��ركة بتنفيذ ال�سيا�س��ات والإج��راءات الخا�صة بالإف�صاح
وفق ًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.
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( )١٥عدد طلبات الشركة لسجل ُ
المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها حسب
اآلتي:

عدد طلبات ال�شركة ل�سجل امل�ساهمني

تاريخ الطلب

�أ�سباب الطلب

()1

2018/01/02م

�إجراءات ال�شركات

()2

2018/04/19م

�إجراءات ال�شركات

()3

2018/04/26م

الجمعية العامة

()4

2018/10/21م

�أخرى  -عالقات الم�ستثمرين

()5

2018/10/28م

�أخرى  -عالقات الم�ستثمرين

()6

2018/12/31م

�أخرى  -عالقات الم�ستثمرين

( )١٦المراجعة الخارجية

�أق � ّرت الجمع ّية العا ّمة ل ُم�س��اهمي ال�ش��ركة خ�لال اجتماعها المنعقد بتاري��خ 1439/08/10هـ ال ُمواف��ق 2018/04/26م
اختيار �ش��ركة الدكتور محمد العمري و�ش��ركاه للقيام ب�أعمال ال ُمراجعة والتدقيق لح�سابات ال�شركة عن العام 2018م بما
في ذلك البيانات المال ّية الربع �سنوية مقابل �أتعاب �سنوية قدرها ( )٥٠٠٫٠٠٠ريال.
ومبررات التو�صية باختيار ال�ش��ركة المذكورة تعود �إلى خبراتهم المهنية الوا�س��عة في تطبيق المعايير الدولية عند تدقيق
ح�سابات ال�شركة المماثلة وال�صناعية التي يقومون بمراجعتها وتعود اي�ض ًا لكونهم تقدموا بعر�ض يت�ضمن فريق ًا مقترح ًا
من ذوي الخبرة المميزة في المرحلة االنتقالية لتطبيق المعايير الدولية وبتكاليف معقولة.
( )١٧نتائج ُ
المراجعة السنوية لفعاليّ ة إجراءات الرقابة الداخليّ ة ومدى كفاية نظام
الرقابة الداخليّ ة

تم اعداد نظام الرقابة الداخلية على اسس سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خالل ما يلي:
1 .1وجود �إدارة متخ�ص�صة في اعمال المراجعة ت�سمى (�إدارة المراجعة الداخلية).
2 .2وجود لجنة المراجعة التي ترفع تقاريرها الى المجل�س.
3 .3تقوم �إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها الدورية الى لجنة المراجعة والتي بدورها ترفع تقاريرها الى مجل���س
الإدارة .يت��م مراجع��ة وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقاب��ة الداخلية من قبل �إدارة المراجعة الداخلية كما يتم
مراجعة بع�ض جوانب الرقابة الداخلية ب�شكل دوري من قبل المراجعين الخارجيين .ولدى لجنة المراجعة القناعة
التام��ة ب ��أن ه��ذه ال��دورة تعك���س فعالية اج��راءات الرقابة الداخلي��ة لدى ال�ش��ركة وال توجد اية مالحظ��ات جوهرية
يقت�ضي التنبيه �إليها.
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( )١٨العقوبات

يو�ضحالجدول�أدناهالغراماتالتيتمفر�ضهاعلىال�شركة،وقدتماالعترا�ضعليهااللتزامال�شركةب ُمتطلباتالجهاتالرقاب ّية.
العقوبة /اجلزاء/
التدبري االحرتازي/
القيد االحتياطي

 153,614ريال

 10,000ريال

�أ�سباب املخالفة

اجلهة
املوقعة
للمخالفة

�سبل عالجها وتفادي وقوعها يف امل�ستقبل

المخالفة غير �صحيحة ،وتم االعترا�ض عليها ،ذلك �أنه
الهيئة
غرامة الت�أخير
العامة لزكاة تم �سداد مبلغ ال�ضريبة خالل المهلة المحددة في تاريخ
في دفع ال�ضريبة
2018/04/30م ،وتم �إرفاق ما يثبت ذلك من ك�شوفات بنك ّية.
والدخل

غرامة عدم
االلتزام بذكر
عنوان على
الفاتورة

المخالفة غير �صحيحة ،وتم االعترا�ض عليها ،ذلك �أن ال�شركة
الهيئة
ملتزمة بذكر العنوان على الفاتورة ح�سب المادة ( )53من
العامة لزكاة
الالئحة التنفيذية ل�ضريبة القيمة الم�ضافة ال�صادرة من
والدخل
هيئة الزكاة والدخل.

(ُ )١٩
المساهمات االجتماعيّ ة

�إيمان ًا من ال�شركة ب�أهمية دور القطاع الخا�ص في ال ُمجتمع وخدمته ،ف�إ َّنها ت�سعى �إلى خلق مجموعة من برامج الم�س�ؤولية
االجتماع ّية ،ف�ض ًال عن ُم�س��اهمتها في مجال الخيري وذلك عن طريق ال ُم�س��اهمة في �إن�ش��اء و�إقامة الم�س��اجد ومدار���س
المالي عبر القن��وات القانون ّية لعدد من الجمعيات الخيرية وفي �إطار
تحفي��ظ الق��ر�آن وتوفير احتياجاتها ،وتقديم الدعم
ّ
الأنظمة ال�سارية ،ورعاية برامج لجان التنمية االجتماع ّية.
( )٢٠خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية

ت�ؤم��ن ال�ش��ركة ب�أهمي��ة ر�ؤية المملكة  ،2030وما �س��وف ينتج عنها من نمو اقت�صادي و�صناع��ي وتوطين لل�صناعة المحلية
ونق��ل التقني��ة .وا�س��هام ًا ف��ي تحقي��ق ر�ؤية  ،2030ف�إن ال�ش��ركة ت�س��عى جاهدة �إل��ى زيادة القيم��ة الم�ضافة م��ن منتجاتها
بتوظي��ف المزي��د م��ن منتجات وم��واد المحتوى المحلي بالإ�ضاف��ة �إلى رفع العائد عل��ى االقت�صاد الوطن��ي ،خ�صو�ص ًا و�أن
ال�ش��ركة تمث��ل �أح��د الم�ص��ادر المهم��ة لتن��وع م�صادر االقت�ص��اد الوطني غي��ر النفطي ومن ه��ذا المنطلق قامت ال�ش��ركة
بو�ضع ر�ؤية ا�س��تراتيجية خم�س��ية  2023 - 2019وتم ر�صد ثالثين مبادرة تو�س��عية وتطويرية لمنتجات ال�ش��ركة على �سبيل
المثال ال الح�صر تخطط ال�ش��ركة لتو�س��يع �ش��بكة معار�ض ال�ش��ركة وذلك عبر فتح معار�ض ذات طابع ع�صري توفر فيها
خدم��ات تتج��اوز عر�ض منتجات ال�ش��ركة المتميزة وتقديم خدمات الت�صميم واال�ست�ش��ارات الفني��ة للعميل النهائي ،ومن
وجه��ة �أخرى بد�أت ال�ش��ركة بتنفي��ذ خطة طويلة المدى لزيادة �صادراتها وتعزيز قدراتها الت�س��ويقية في الأ�س��واق الدولية
الم�س��تهدفة ،ولمواكبة ذلك التو�س��ع قامت ال�ش��ركة بو�ضع خطط ا�س��تباقية ا�س��تعداد ًا للنمو المتزايد واالزدهار العمراني
لمواكبة م�ش��اريع الر�ؤية القادمة� ،إ�ضاف ًة �إلى حر�صها على توفير فر�ص وظيفية لل�ش��باب وال�ش��ابات ال�سعوديين في مختلف
مجاالت �أن�شطة ال�شركة.
ورغم الظروف االقت�صادية الم�ؤقتة التي تمر بها �أ�سواق ال�شركة المحلية واالقليمية� ،إال �أن ال�شركة ما�ضية قدم ًا في تنفيذ
خطط ا�س��تثمارية واال�س��تثمار في تقنيات متقدمة وتطوير منتجات جديدة تلبي االحتياجات المتطورة للأ�س��واق المحلية
واالقليمية والدولية ،والتي تعتقد �أنه �سوف يكون لها �أثر �إيجابي.
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ً
وفقا لالئحة الحوكمة للعام 2018م
( )٢١إقرارات

م
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21

الإقرار /الت�أك ّيد:
ال يوجد �أي تحفظات �أو لفت انتباه من ُمراجع الح�سابات على القوائم المال ّية ال�سنوية لل�شركة وفق ًا لتقريره عن العام
2018م.
لم ُيو�صي مجل�س الإدارة خالل العام 2018م بتغيير ُمراجع الح�سابات قبل انتهاء الفترة ال ُمعين من �أجلها.
ال توجد تو�صيات من لجنة ال ُمراجعة يوجد تعار�ض بينها وبين قرارات مجل�س الإدارة� ،أو التي رف�ض المجل�س الأخذ بها
ب�ش�أن تعيين ُمراجع ح�سابات ال�شركة وعزله وتحديد �أتعابه وتقييم �أدائه �أو تعيين ال ُمراجع الداخلي.
ال يوجد �أي اختالف عن معايير ال ُمحا�سبة ال ُمعتمدة من الهيئة ال�سعود ّية لل ُمحا�سبين القانونيين.
لم يقم ال ُمراجع الخارجي لل�شركة خالل العام 2018م بتقديم �أي خدمات ذات طبيعة ا�ست�شار ّية لل�شركة ولم يتلق �أي
�أتعاب في هذا الخ�صو�ص.
لم يحدث �أن ت�سلمت ال�شركة من ال ُمراجع الخارجي لل�شركة طلب ًا بانعقاد الجمعية العا ّمة خالل ال�سنة المال ّية
ال ُمنتهية ،ولم يتم انعقادها.
تم اختيار المكان والوقت ال ُمالئمين لم�شاركة �أكبر عدد من الم�ساهمين في اجتماع الجمعية العامة ،و�أنَّ المو�ضوعات
المعرو�ضة على الجمعية م�صحوبة بمعلومات كافة تمكن ال ُم�ساهمين من اتخاذ قراراتهم.
تم تمكين ال ُم�ساهمين من ُمناق�شة المو�ضوعات المدرجة في جدول �أعمال الجمعية العامة ،وتوجيه الأ�سئلة عنها
القانوني والإجابة عنها .كما تم اتاحت الفر�صة للم�ساهمين للم�شاركة الفعالة
�إلى �أع�ضاء مجل�س الإدارة وال ُمحا�سب
ّ
والت�صويت في اجتماعات الجمعية العامة للم�ساهمين واحاطتهم علم ًا بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات و�إجراءات
الت�صويت من خالل الدعوة �إلى الجمعية العامة طبق ًا للمتطلبات ال ِن َظام ّية.
تلتزم ال�شركة بتمكين ال ُم�ساهم من االطالع على مح�ضر اجتماعات جمعية الم�ساهمين في مقر ال�شركة ،كما تلتزم
بتزويد الجهات المخت�صة  -وخالل ال ُمدَّد ال ِن َظام ّية  -بن�سخة من مح�ضر اجتماعات جمعية ال ُم�ساهمين ،كما تلتزم
ب�إعالم ال�سوق بنتائج جمعية ال ُم�ساهمين فور انتهائها.
لم تقدم ال�شركة �أي قر�ض نقدي من �أي نوع لأع�ضاء مجل�س �إدارتها ،كما لم ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع
الغير.
ُت�ؤكد ال�شركة على �أنَّ �أي ع�ضو مجل�س �إدارة غير تنفيذي غير متفرغ لإدارة ال�شركة وال ُي�شارك في الأعمال اليوم ّية لها.
لم يتم تنفيذ �أي عقوبة �أو جزاء �أو تدبير احترازي �أو قيد احتياطي مفرو�ض على ال�شركة من الهيئة �أو من �أي جهة
�إ�شرافية �أو تنظيمية �أو ق�ضائية �أُخرى عدا ما هو وارد في هَ َذا التقرير.
ت�ؤكد ال�شركة ب�أنها لم ت�ضع �أي �إجراء �أو قيد ي�ؤدي �إلى �إعاقة ال ُم�ساهم لح ّقه في الت�صويت ،ويتمتع ال ُم�ساهم بكافة
حقوقه المن�صو�ص عليها في ال ِن َظام الأ�سا�س والئحة الحوكمة �سواء العامة منها وتلك المرتبطة باجتماع الجمعية
العا ّمة وغيرها.
ت�ؤكد ال�شركة �أ َّنه لم يحدث و�أن ت�سلمت من ُم�ساهمين يملكون ( )%5من ر�أ�س المال �أو �أكثر طلب ًا بانعقاد الجمعية
العا ّمة �أو �إ�ضافة بند �إلى جدول �أعمالها �أو �أكثر عند �إعداده خالل العام ولم يتم انعقادها.
ت�ؤكد ال�شركة ب�أنها ال تطبق برامج منح العاملين لأ�سهم ًا �أو ن�صيب ًا من الأرباح التي تُحققها وبرامج التقاعد وذلك
خالل العام 2018م ،كما ال يوجد �أي ا�ستثمارات �أو احتياطيات �أُن�شئت لم�صلحة موظفي ال�شركة خالل العام 2018م.
لم يتلق رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة �أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأع�ضاء �أو �أكثر خالل ال�سنة
المال ّية المنتهية في 2018م
لم يقم مجل�س الإدارة ب�إبرام القرو�ض التي تتجاوز �آجالها الثالث �سنوات ،ولم يتم بيع عقارات ال�شركة ولم يتم ب�إبراء
� ٍأي من مديني ال�شركة من التزاماتهم خالل العام 2018م.
لم ي�صدر مجل�س الإدارة �أي تفوي�ض عام �أو غير ُمحدد خالل العام 2018م.
ال توجد �أ�سهم و�أدوات دين �صادرة لل�شركات التابعة لل�شركة.
ال توجد �أي م�صلحة في فئة الأ�سهم ذات الأحقية في الت�صويت (عدا �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة وكبار التنفيذيين
و�أقربائهم) �أبلغوا ال�شركة بتلك الحقوق ب ُموجب المادّة ( )68من قواعد طرح الأوراق المال ّية وااللتزامات ال ُم�ستمرة،
و�أي تغيير في تلك الحقوق خالل ال�سنة المالية الأخيرة.
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ال توجد �أي م�صلحة و�أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�ضاء مجل�س الإدارة و�أقربائهم في �أ�سهم �أو �أدوات دين
ال�شركة �أو � ٍأي من ال�شركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.
ال توجد �أي م�صلحة و�أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين و�أقربائهم في �أ�سهم �أو �أدوات دين ال�شركة �أو
� ٍأي من ال�شركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.
ال توجد �أ�سهم خزينة محتفظ بها من قبل ال�شركة لأي غر�ض من الأغرا�ض وبالتالي ال توجد تفا�صيل عن
ا�ستخداماتها.
ال توجد فئات و�أعداد �أي �أدوات دين قابلة للتحويل و�أي �أوراق مالية تعاقدية �أو مذكرات حق اكتتاب �أو حقوق م�شابهة
�أ�صدرتها �أو منحتها ال�شركة خالل ال�سنة المالية مع �إي�ضاح �أي عو�ض ح�صلت عليه ال�شركة مقابل ذلك.
ال توجد �أي حقوق تحويل �أو اكتتاب بموجب �أدوات دين قابلة للتحويل �أو �أوراق مالية تعاقدية� ،أو مذكرات حق اكتتاب،
�أو حقوق م�شابهة �أ�صدرتها �أو منحتها ال�شركة.
ال يوجد �أي ا�سترداد �أو �شراء �أو �إلغاء من جانب ال�شركة لأي �أدوات دين قابلة لال�سترداد ،وقيمة الأوراق المالية
المتبقية� ،سوا ًء كانت �أوراق مالية مدرجة ا�شترتها ال�شركة� ،أو ا�شترتها �شركاتها التابعة.
ال يوجد �أي ترتيبات �أو اتفاق تنازل بموجبه �أحد �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة �أو �أحد كبار التنفيذيين عن �أي مكاف�آت.
ال يوجد �أي ترتيبات �أو اتفاق تنازل بموجبه �أحد م�ساهمي ال�شركة عن �أي حقوق في الأرباح.
ال يوجد �أي انحراف بين ال ُمكاف�آت الممنوحة و�سيا�سة ال ُمكاف�آت.
تابع مجل�س الإدارة عمل اللجان ُمتابعة دورية للتحقق من قيامها بالأعمال ال ُموكلة �إليها.
تلتزم ال�شركة بتطبيق الئحة تعار�ض الم�صالح التي �سبق اقرارها من قبل مجل�س االدارة.
ي�ؤكد مجل�س الإدارة:
1ـ �إنَّ �سجالت الح�سابات �أعدّت بال�شكل ال�صحيح.
2ـ �إنّ نظام الرقابة الداخلية �أع ّد على �أ�س�س �سليمة ون ّفذ بفاعلية.
3ـ �إ َّنه ال يوجد �أي �شك ب�ش�أن قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها.

( )٢٢أحكام الئحة حوكمة الشركات

�أقر مجل���س الإدارة الئحة حوكمة ال�ش��ركة في 2018/04/01م ال ُمتوافقة مع �أحكام الأنظمة ذات العالقة والئحة الحوكمة
ال�صادرة عن هيئة ال�س��وق المال ّية و�أف�ضل ال ُممار�س��ات ،وتطبق ال�ش��ركة جميع الأحكام الواردة في الئحة حوكمة ال�شركات
ال�صادرة عن مجل���س هيئة ال�س��وق المال ّية ب ُموج��ب القرار رقم ( )2017-16-8وتاري��خ 1438/05/16هـ وال ُمعدلة بقرار
مجل���س هيئة ال�س��وق المال ّية رقم ( )2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ با�س��تثناء الأحكام اال�ستر�ش��ادية الواردة �أدناه
المالي 2018م
وذلك خالل العام
ّ
:
رقم املادة/
الفقرة

ن�ص املادة/الفقرة

()39

التدريب (ا�ستر�شادية)

()41

التقييم (ا�ستر�شادية)

()70

ت�شكيل لجنة �إدارة المخاطر
(ا�ستر�شادية)

()71
()72

اخت�صا�صات لجنة �إدارة المخاطر
(ا�ستر�شادية)
اجتماعات لجنة �إدارة المخاطر
(ا�ستر�شادية)

�أ�سباب عدم التطبيق
تقوم ال�شركة بتطبيق المادّة جزئي ًا من خالل تنفيذ برامج
لأع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية المعينين حديث ًا
للتعريف ب�سير عمل ال�شركة وان�شطتها.
تقوم لجنة المكاف�آت والتر�شيحات حالي ًا بتحديد جوانب ال�ضعف
والقوة في مجل�س الإدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع م�صلحة
ال�شركة ،وتقيم اللجنة اع�ضاء مجل�س الإدارة� ،أما لجنة المكاف�آت
والتر�شيحات فيتم تقييمها عن طريق رئي�س مجل�س الإدارة.
ال يرى مجل�س الإدارة �ضرورة ت�شكيل اللجنة في الوقت الحالي
بناء على حجم العمل والمهام الحالية خا�ص ًة و�أنّ لجنة المراجعة
�ضمن مهامها درا�سة نظم و�ضوابط الرقابة الداخلية وتقوم
بمراجعة المخاطر المتعلقة ب�أعمال ال�شركة والتو�صية للمجل�س
بال�سيا�سات والإجراءات الالزمة ومراجعتها ب�شكل دوري.
يوجد لجنة داخلية
يوجد لجنة داخلية
لدى ال�شركة برامج تطوير وتحفيز الم�شاركة والأداء للعاملين
في ال�شركة ،وت�ستمع �إلى �آراء العاملين في ال�شركة ومناق�شتهم
في الم�سائل والمو�ضوعات التي تخ�ص بيئة العمل ،كما خ�ص�صت
ُمن�ش�أة الجتماع من يرغب من العاملين في ال�شركة ،كما �أنها في
�صدد اعتماد برنامج منح �أ�سهم لكبار الموظفين في ال�شركة.
ت�ؤمن ال�شركة ب�أهمية الدور االجتماعي في خدمة المجتمع وت�أثيره
االيجابي على �أعمال ال�شركة وكوادرها ،وبادرت ال�شركة في دعم
العديد من برامج الم�سئولية االجتماعية التي ت�ساهم في خدمة
المجتمع.
تحر�ص ال�شركة على دعم مبادرات العمل االجتماعي والم�ؤ�س�سات
والجمعيات الخيرية.

()85

تحفيز العاملين (ا�ستر�شادية)

()87

الم�سئولية االجتماعية (ا�ستر�شادية)

()88

مبادرات العمل االجتماعي
(ا�ستر�شادية)

()3/89

�أن يت�ضمن الموقع الإلكتروني لل�شركة
جميع المعلومات المطلوب االف�صاح
عنها ،واي بيانات �أو معلومات �أخرى
تن�شر من خالل و�سائل االف�صاح
الأخرى( .ا�ستر�شاديه)

تقوم ال�شركة حالي ًا بتطبيقها تدريجي ًا وفي طور ادراج جميع
متطلبات الحوكمة في الموقع االلكتروني.

()95

ت�شكيل لجنة حوكمة ال�شركات
(ا�ستر�شاديه)

يقوم مجل�س �إدارة ال�شركة ولجانه بمراقبة وتطبيق الئحة الحوكمة
والتحقق من فعاليتها.
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العامة العاد ّية
¿اقتراحات جدول أعمال اجلمع ّية
ّ

بعد ا�س��تعرا�ض �إنجازات ال�ش��ركة خالل ال�سنة المالية المنتهية في 2018/12/31م ،وكذلك القوائم المالية والح�سابات
الختامية لل�شركة ،يطرح مجل�س الإدارة البنود التالية لجدول �أعمال الجمعية العامة:
1 .1الت�صويت على تقرير مجل�س الإدارة عن ال�سنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2 .2الت�صويت على تقرير مراجع ح�سابات ال�شركة عن ال�سنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3 .3الت�صويت على القوائم المالية الموحدة المدققة عن ال�سنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4 .4الت�صويت على الأعمال والعقود التي �س��تتم بين ال�ش��ركة و�ش��ركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2019م (�شركة زميلة)
وان ممثل �ش��ركة الخزف ال�س��عودية في مجل�س �إدارة �شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2018م الأ�ستاذ /عبدالكريم
بن ابراهيم النافع ويتمثل ن�ش��اطها الرئي�س��ي في �ش��راء الغاز وتوزيعه على الم�صانع في المدينة ال�صناعية الثانية
بالريا�ض ،بلغت الم�شتريات من �شركة توزيع الغاز الطبيعي (�شركة زميلة) خالل ال�سنة المالية 2018م مبلغ ٣٥٫٩
مليون ريال.
5 .5الت�صوي��ت عل��ى الأعم��ال والعقود التي �س��تتم بين ال�ش��ركة و�ش��ركة الخزف للأنابيب وهي �ش��ركة تابع��ة ،وان ممثلي
�ش��ركة الخ��زف ال�س��عودية في �ش��ركة الخزف للأنابيب ع��ام 2018م كال من الأ�س��تاذ /عبدالكريم ب��ن ابراهيم النافع و
المهند���س /عيد العنزي والمهند���س /محمد المقبل ويتمثل ن�ش��اطها الرئي�س��ي في ت�صنيع وبيع االنابيب الفخارية .بلغت
التعام�لات مع �ش��ركة الخزف للأنابيب (�ش��ركة تابعة) خالل ال�س��نة المالية 2018م مبلغ ١٥٫٨ملي��ون ريال ،و�إن اع�ضاء
مجل�س الإدارة التالية ا�سما�ؤهم هم اطراف ذو عالقة ب�شركة الخزف للأنابيب وهم:
�أ -الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ب -المهند�س� /سعد بن ابراهيم المعجل.
6 .6الت�صويت على تو�صية لجنة المراجعة ب�ش ��أن اختيار مراجع الح�س��ابات لل�ش��ركة من بين المر�ش��حين من قبل لجنة
المراجع��ة وذل��ك لفح���ص وتدقيق القوائم المالي��ة الأولية للربع الثاني والثالث من الع��ام المالي ٢٠١٩م والأول من
الع��ام ٢٠٢٠م ومراجع��ة وتدقي��ق القوائ��م المالية ال�س��نوية كما في نهاية الع��ام المال��ي ٢٠١٩م� ،إ�ضافة �إلى فح�ص
القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد اتعابة.
7 .7الت�صويت على �إبراء ذمة �أع�ضاء مجل�س الإدارة عن �أعمالهم للفترة من 2018/01/01م �إلى 2018/12/31م.
وفي الختام ينتهز مجل���س الإدارة هذه المنا�س��بة لي�ش��كركم على تلبيتكم لهذه الدعوة ،كما يتوجه بال�ش��كر الى حكومتنا
الر�ش��يدة وعلى ر�أ�س��ها خادم الحرمين ال�ش��ريفين و�س��مو ولي عهده الأمين على الت�ش��جيع الذي تلقاه ال�صناعة الوطن ّية،
وي�ؤكد على دعم ال�ش��ركة وم�س��اندتها لتحقيق ر�ؤية المملكة  ،2030واال�س��تفادة من ما توفره من دعم لل�صناعة المحل ّية،
�إ�ضاف ًة �إلى �سعي ال�شركة الى تنمية �صادراتها لت�ساهم في دور ال�صناعة في زيادة دخل االقت�صاد غير النفطي.
كما يعرب المجل���س عن �ش��كره لإدارة ال�ش��ركة وموظفيها على جهودهم المخل�صة وكذلك الى عمالء ال�ش��ركة في داخل
المملكة وخارجها على ا�ستمرار دعمهم وثقتهم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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�شركة الخزف ال�سعودية
�شركة م�ساهمة �سعودية

القوائم المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018م
وتقرير المراجع
المستقل

الفهرس
تقرير المراجع المستقل

الصفحات
٥٤ - ٤٩

قائمة المركز المالي الموحدة

٥٦

قائمة األرباح أوالخسائر والدخل الشامل اآلخ ر الموحدة

٥٧

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

٥٨

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

٥٩

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

١٠٨ - ٦٠

| 49

| التقرير السنوي | | ٢٠١8

ANNUAL REPORT

| 50 |

| 51

| التقرير السنوي | | ٢٠١8

ANNUAL REPORT

| 52 |

| 53

| التقرير السنوي | | ٢٠١8

ANNUAL REPORT

| 54 |

�شركة الخزف ال�سعودية
�شركة م�ساهمة �سعودية

القوائم المالية
الموحدة
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2018م
وتقرير المراجع
المستقل

�شركة الخزف ال�سعودية
�شركة م�ساهمة �سعودية
قائمة المركز المالي الموحدة
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

كما في 31ديسمبر
إيضاح

2018م

2017م

الأ�صول

الأ�صول غير المتداولة

عقارات� ،آالت ومعدات� ،صافي
�أ�صول غير ملمو�سة� ،صافي
ا�ستثمارات في �شركات زميلة
�أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
مجموع الأ�صول غير المتداولة

الأ�صول المتداولة

مخزون� ،صافي
مدينون تجاريون و �أخرى� ،صافي
نقد وما في حكمه
مجموع الأ�صول المتداولة

10
11
12
15

1.811.386
929
8.941
11.649
1.832.905

1.712.645
1.775
25.067
10.894
1.750.381

16
17
18

706.211
279.112
48.008
1.033.331
2.866.236

707.067
372.404
79.296
1.158.767
2.909.148

مجموع األصول

حقوق الملكية وااللتزامات

حقوق الملكية

ر�أ�س المال
احتياطي نظامي
احتياطي القيمة العادلة
�أرباح مبقاة
�إجمالي حقوق الملكية العائد لم�ساهمي ال�شركة
حقوق غير م�سيطرة
مجموع حقوق الملكية
االلتزامات
االلتزامات غير المتداولة
قرو�ض طويلة االجل
التزام مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين
مجموع االلتزامات غير المتداولة
االلتزامات المتداولة
قرو�ض ق�صيرة االجل
الجزء المتداول من قرو�ض طويلة االجل
دائنون تجاريون و�أخرى
مخ�ص�ص الزكاة ال�شرعية
مجموع االلتزامات المتداولة
مجموع االلتزامات

19
19
19

600.000
218.336
6.695
590.535
1.415.566
42.653
1.458.219

500.000
218.336
5.965
906.148
1.630.449
1.630.449

20
21

352.966
71.352
424.318

225.366
69.385
294.751

20
20
22
8

113.080
566.470
295.452
8.697
983.699
1.408.017
2.866.236

224.498
465.794
291.312
2.344
983.948
1.278.699
2.909.148

14

مجموع حقوق الملكية وااللتزامات
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الرئيس التنفيذي

العضو المفوض

�شركة الخزف ال�سعودية
�شركة م�ساهمة �سعودية
قائمة الأرباح �أو الخ�سائر والدخل ال�شامل الآخر الموحدة
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
إيضاح
6
7

المبيعات
تكلفة المبيعات
مجمل الدخل
ايرادات ت�شغيلية اخرى
مخ�ص�ص خ�سائر ائتمانية متوقعة
م�صروفات بيعية وت�سويقية
م�صاريف �إدارية وعمومية
الخ�سارة الت�شغيلية
(خ�سائر)�/أرباح بيع عقارات� ،آالت ومعدات
تكاليف التمويل� ،صافي
الح�صة من �صافي (خ�سارة)  /ربح ال�شركات زميلة
�صافي الخ�سارة قبل الزكاة
الزكاة ال�شرعية
�صافي الخ�سارة لل�سنة

7
27
7
7

7
12
8

2018م

2017م

1.028.048
()920.244
107.804
12.381
()15.420
()175.429
()89.746
()160.410
()28
()47.537
()2.971
()210.946
()9.658
()220.604

1.139.726
()971.457
168.269
10.742
()345
()167.962
()73.691
()62.987
5.628
()40.316
721
()96.954
()100
()97.054

الدخل الشامل اآلخر
بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحق ًا ضمن األرباح أوالخسائر

�إعادة احت�ساب التزام مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين
�أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر-
�صافي التغير في القيمة العادلة
الدخل ال�شامل الأخر
�إجمالي الدخل ال�شامل الآخر
خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية والمخف�ضة من �صافي خ�سارة (ريال)
�صافي الخ�سارة تن�سب �إلى :
م�ساهمي ال�شركة
حقوق الملكية غير الم�سيطرة
�إجمالي الخ�سارة ال�شاملة الأخرى تن�سب �إلى:
م�ساهمي ال�شركة
حقوق الملكية غير الم�سيطرة

19

1.307

2.712

19

730
2.037
()218.567
()3.58

97
2.809
()94.245
()1.62

()214.577
()6.027

()97.054
-

()212.540
()6.027

()94.245
-

9

�إن الإي�ضاحات المرفقة من (� )1إلى ( )29ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقر�أ معها
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500.000
500.000

500.000
100.000
600.000

رأس المال

218.336
218.336

218.336
218.336

الرئيس التنفيذي

5.868
97
97
5.965

5.965
730
730
6.695

احتياطي القيمة
احتياطي نظامي
العادلة

1.050.490
()97.054
2.712
()94.342
()50.000
906.148

903.805
()214.577
1.307
()213.270
()100.000
590.535

أرباح مبقاة

1.774.694
()97.054
2.809
()94.245
()50.000
1.630.449

1.628.106
()214.577
2.037
()212.540
1.415.566

-

()6.027
()6.027
48.680
42.653

الحقوق غير
المسيطرة

1.774.694
()97.054
2.809
()94.245
()50.000
1.630.449

1.628.106
()220.604
2.037
()218.567
48.680
1.458.219

اإلجمالي

العضو المفوض

إجمالي حقوق
الملكية العائد
لمساهمي الشركة

�إن الإي�ضاحات المرفقة من (� )1إلى ( )29ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقر�أ معها�شركة الخزف ال�سعودية

المدير التنفيذي للمالية

الر�صيد كما في  1يناير 2017م
�صافي ربح ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل الآخر
�إجمالي الدخل ال�شامل
توزيعات الأرباح (�إي�ضاح رقم ) 3-19
الر�صيد كما في  31دي�سمبر 2017م

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م

الر�صيد كما في  1يناير 2018م
�صافي خ�سارة ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل الآخر
�إجمالي الدخل ال�شامل
�أثر الإ�ستحواذ على �شركة الخزف للأنابيب
توزيعات الأرباح (�إي�ضاح رقم ) 3-19
الر�صيد كما في  31دي�سمبر 2018م

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

�شركة الخزف ال�سعودية
�شركة م�ساهمة �سعودية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
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�شركة الخزف ال�سعودية
�شركة م�ساهمة �سعودية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
الأن�شطة الت�شغيلية
�صافي الخ�سارة قبل الزكاة
تعديالت:
ا�ستهالكات
اطفاء الأ�صول غير الملمو�سة
مخ�ص�ص خ�سائر ائتمانية متوقعة
مخ�ص�ص مخزون راكد و بطيء الحركة
مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين� ,صافي
تكاليف التمويل � ،صافي
ح�صة المجموعة من �صافي ربح (/خ�سارة) �شركات زميلة
خ�سائر م�شتقات مالية
خ�سائر (/ارباح) بيع ممتلكات عقارية� ،آالت ومعدات
التغيرات في المخزون
مدينون تجاريون و�أخرى
دائنون تجاريون و�أخرى
الزكاة ال�شرعية المدفوعة
�صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
�إ�ضافات عقارات� ,آالت ومعدات
الإ�ستحواذ على ال�شركة التابعة � ,صافي
المح�صل من بيع ممتلكات عقارية� ،آالت ومعدات
توزيعات من �أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الأخر
توزيعات �أرباح م�ستلمة من �شركات زميلة
�صافي التدفقات النقدية (الم�ستخدمة في) الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
�صافي المح�صل من القرو�ض ق�صيرة الأجل
�صافي المح�صل (/المدفوع) من قرو�ض طويلة الأجل
تكاليف تمويل مدفوعة
توزيعات �أرباح نقدية مدفوعة
�صافي التدفقات النقدية (الم�ستخدمة في) الأن�شطة التمويلية
(النق�ص)  /الزيادة في النقد وما في حكمه خالل ال�سنة
النقد وما في حكمه في بداية ال�سنة
النقد وما في حكمه في نهاية ال�سنة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017م
2018م
()210.946

()96.954

204.046
846
15.420
14.876
2.032
46.446
2.971
28
9.410
85.545
()15.909
154.765
()3.305
151.460

203.946
2.235
345
40.102
()5.128
38.570
()721
188
()5.628
49.653
()49.335
()10.442
166.831
()14.718
152.113

()64.139
()66.387
168
451
396

()63.598
13.543
396

()129.511

()49.659

()111.418
99.940
()41.759
()53.237
()31.288
79.296
48.008

21.498
10.284
()29.639
()50.000
()47.857
54.597
24.699
79.296
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�شركة الخزف ال�سعودية
�شركة م�ساهمة �سعودية
�إي�ضاحات حول القوائم المالية الموحدة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2018م
(المبالغ ب�آالف الرياالت ال�سعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
1 .1التكوين والنشاط

�ش��ركة الخزف ال�س��عودية (ال�شركة) هي �شركة م�س��اهمة �سعودية ت�أ�س�ست بموجب المر�سوم الملكي رقم (م )16/وتاريخ
1397/04/25ه �ـ المواف��ق 1977/04/14م ،وم�س��جلة ف��ي مدين��ة الريا���ض بالمملكة العربية ال�س��عودية بموجب ال�س��جل
التجاري رقم  1010014590وتاريخ 1398/02/15هـ الموافق 1978/01/24م.
تتمث��ل الن�ش��اطات الرئي�س��ة لل�ش��ركة في �صنع وبيع منتج��ات ال�س��راميك والأدوات ال�صحية وم�ش��تقاتها .بالإ�ضافة �إلى �أن
ال�شركة تقوم ب�إ�ستيراد الآالت والمعدات من الملحقات ذات ال�صلة وغيرها.
تت�ضم��ن ه��ذه القوائ��م المالي��ة �أ�صول والتزام��ات ونتائج �أعمال ال�ش��ركة وفروعها ،كم��ا تت�ضمن �أ�ص��ول والتزامات ونتائج
ال�شركة التابعة لها �شركة الخزف لال�ستثمار (�شركة ذات م�س�ؤولية محدودة) و�شركة الخزف للأنابيب (�شركة م�ساهمه
مقفلة).
يقع المركز الرئي�س��ي لل�ش��ركة في الريا�ض ،طريق الملك فهد ،حي العليا� ،ص.ب  3893الريا�ض  11481المملكة العربية
ال�سعودية.
تبد�أ ال�سنة المالية لل�شـركة مـن بدايـة �شهـر يناير وتنتهي بنهاية �شهـر دي�سمبر مـن كل �سنة ميالدية
فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة:

االسم

بلد التأسيس

النشاط الرئيسي

نسبة الملكية %
ديسمبر ديسمبر
2018م 2017م

�شركة الخزف للإ�ستثمار المملكة العربية ال�سعودية اال�ستيراد والت�صدير وخدمات الت�سويق %95
وتجارة الجملة والتجزئة.
�شركة الخزف للأنابيب
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المملكة العربية ال�سعودية اال�ستيراد والت�صدير وتجارة الجملة
والتجزئة للأنابيب

%61.12

%95
%50

تمارس الشركة نشاطها من خالل السجل الرئيس والسجالت الفرعية التالية:
رقم السجل
الفرعي

تاريخ السجل هـ موقع الفرع رقم السجل لفرعي تاريخ السجل هـ

موقع الفرع

١٠١٠٢١٦٢٣٩

 1427/01/16هـ

الريا�ض

١١٣١٠٠٧٣٩٩

 1408/11/06هـ

بريدة

1010928163

 1439/03/19هـ

الريا�ض

٣٣٥٠٠١٨٨٨٨

 1428/01/24هـ

حائل

١٠١٠١٨٠٩٨٣

 1423/07/23هـ

الريا�ض

١١٢٨٠٠٧٠٧٢

 1428/03/19هـ

عنيزة

١٠١٠٢١٧٣٠٤

 1427/02/20هـ

الريا�ض

٢٠٥٠٠١٧٨٣٦

 1408/08/16هـ

الدمام

١٠١٠٢١٧٣٠٧

 1427/02/20هـ

الريا�ض

٥٨٥٥٠١٨٥١٥

 1420/01/15هـ

خمي�س م�شيط

1010410337

 1435/06/10هـ

الريا�ض

4031101336

 1439/01/29هـ

مكة المكرمة

٢٢٥٢٠٢٣٦٠٦

 1415/09/19هـ

الأح�ساء

٣٥٥٠٠٠٧٤٦٣

 1408/08/17هـ

تبوك

٤٠٣٢٠١١٤٦٦

 1408/09/04هـ

٤٦٥٠٠٢٦٢٠٦

 1418/08/23هـ

٢٠٥١٠٣٢٥٨٨

 1427/04/17هـ

الخبر

٤٠٣٠٠٤٠٧٤٧

 1404/01/13هـ

الطائف
المدينة
المنورة
جدة

٥٩٠٠٠١٠٩٢٦

 1427/06/21هـ

جازان

٥٩٥٠٠٢١٧٠٣

 1433/04/26هـ

نجران

٢٠٥٥٠٠٧٥٨٣

 1427/05/09هـ

الجبيل

1010217302

 1427/02/20هـ

الخرج

1110000544

 1432/06/06هـ

�ضرماء

2050093084

 1434/08/25هـ

الدمام

1132010819

 1437/06/13هـ

الر�س

4032050268

 1437/07/11هـ

الطائف

4030290458

 1437/10/28هـ

جدة

2 .2أسس المحاسبة

ت��م �إع��داد ه��ذه القوائ��م المالية الموح��دة وفق ًا للمعايي��ر الدولية للتقري��ر المالي المعتمد ف��ي المملكة العربية ال�س��عودية
واال�صدارات الالحقة لها والمعتمدة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.
�إن �إع��داد القوائ��م المالي��ة الموحدة وفق ًا للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب ا�س��تخدام بع�ض التقديرات المحا�س��بية
المهمة ،كما يتطلب من �إدارة المجموعة ممار�س��ة الأحكام في تطبيق ال�سيا�س��ات المحا�س��بية للمجموعة� ،سيتم الإف�صاح
عن الأحكام و التقديرات الهامة المتبعة في �إعداد القوائم المالية الموحدة في �إي�ضاح(.)4
تم �إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على �أ�سا���س التكلفة التاريخية ،ماعدا التزامات مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين
و ق��د ت��م احت�س��ابها على القيم��ة الحالية لاللتزامات الم�س��تقبلية و�أدوات حقوق الملكية بالقيم��ة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر وقد تم قيا�سها بالقيمة العادلة.
تعر�ض القوائم المالية بالريال ال�سعودي الذي يمثل عملة الن�شاط للمجموعة وعملة العر�ض .وقد تم تقريب جميع المبالغ
�إلى �أقرب �ألف مالم ي�شار �إلى خالف ذلك.
ت��م �إع��ادة عر���ض بع���ض ارقام المقارنة بما يتما�ش��ي م��ع عر�ض القوائ��م المالية لل�س��نة الحالية المنتهية في  31دي�س��مبر
2018م.
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3 .3المعايير و التفسيرات والتعديالت الجديدة والمعايير الصادرة

¿
¿
¿
¿
¿
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1.1.3المعايير والتف�سيرات والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة
قامت المجموعة بتطبيق المعايير والتف�سيرات والتعديالت الجديدة التالية اعتبار ًا من  1يناير 2018م:
¿املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( - )15الإيرادات من العقود مع العمالء وملزيد من التفا�صيل راجع �إي�ضاح
رقم(.)6
¿التعديالت على املعيار الدويل للتقرير املايل رقم ( )2ت�صنيف وقيا�س معامالت الدفع على �أ�سا�س ال�سهم
¿تف�سري رقم  22ال�صادر عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقرير املايل -املعامالت بعملة �أجنبية والعو�ض
امل�ستلم �أو املدفوع مقدم ًا.
¿التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )40التحويالت من � /إىل ا�ستثمارات عقارية.
¿دورة التح�سينات ال�سنوية للمعايري الدولية للتقرير املايل 2014م2016-م املعيار الدويل للتقرير املاىل رقم
(« )1تطبيق املعايري الدولية للتقرير املايل لأول مرة» التعامل مع الأمور ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ()28
اال�ستثمارات يف املن�ش�آت الزميلة وامل�شروعات امل�شرتكة.
 2.2.3المعايير والتف�سيرات والتعديالت الجديدة ال�صادرة ولكنها غير فعالة بعد
فيما يلي المعايير والتعديالت الجديدة للمعايير والتي تكون �س��ارية المفعول للفترات ال�س��نوية التي تبد�أ في �أو بعد 1
يناير 2019م وي�س��مح بالتطبيق المبكر لها .تنوي المجموعة اعتماد هذه المعايير والتف�س��يرات والتعديالت الجديدة
والمعدلة ،عندما ت�صبح فعاله.
 .1.2.3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( - )16الإيجارات
�أ�صدر المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16في يناير 2016م ليحل محل معيار المحا�سبة الدولي رقم (« )17عقود
الإيج��ار»  ،تف�س��يرات لجن��ة تف�س��يرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (« )4تحدي��د ما �إذا كان ترتيب ينطوي
على عقد �إيجار» وتف�س��ير لجنة تف�س��يرات المعايير رقم (« )15عقود الإيجار الت�ش��غيلي  -الحوافز» ،وتف�س��ير لجنة
تف�س��يرات المعايي��ر رق��م (« )27تقيي��م جوهر المعامالت التي ت�أخذ ال�ش��كل القانوني لعقد الإيج��ار» .يحدد المعيار
الدول��ي للتقري��ر المال��ي ( )16كيفية الإثبات والقيا���س ،والعر���ض والإف�صاح عن عقود الإيجار و يوف��ر المعيار �إطار
نموذج محا�سبة واحد للم�ست�أجر �شبيه بمعيار المحا�سبة الدولي ( )17الخا�ص بمحا�سبة الإيجارات التمويلية.
ي�ش��مل المعي��ار �إعفائي��ن لعقود االيج��ار ذات القيمة المنخف�ضة الم�س��تاجرة و عق��ود الإيجار الق�صي��رة الأجل ( اي
عقود مدتها � 12ش��هرا �أو �أقل ) .وفي تاريخ بدء عقد الإيجار يقر الم�س��ت�أجر بالإلتزام بت�س��ديد مدفوعات الإيجار (
�أي الإلتزام بالإيجار) و الأ�صل الذي يمثل الحق في ا�ستخدام الموجودات الأ�سا�سية خالل فترة الإيجار ( �أي اال�صول
المتعلقة بالحق في ا�ستخدام ) .
مف�صل بم�صروفات الفائدة على التزام بالإيجار و نفقات اال�س��تهالك
�س��يتطلب من الم�س��ت�أجرين الإعتراف ب�ش��كل ّ
على �أ�صول الحق في اال�ستخدام.
�س��يطلب من الم�س��ت�أجرين �أي�ضا �إعادة قيا�س التزامات الإيجار عند حدوث �أحداث معينة ( مثل تغيير مدة الإيجار،
�أو تغيير مدفوعات الإيجار الم�ستقبلية نتيجة لتغيير في الم�ؤ�شر �أو المعدل الم�ستخدم لتحديد تلك المدفوعات).
�سيعترف الم�ستاجر عموما بمبلغ اعاده قيا�س التزام بااليجار باعتباره تعديال للأ�صل المتعلق بالحق في اال�ستخدام.
�س��يوا�صل الم�ؤج��رون ت�صني��ف جمي��ع عق��ود الإيج��ار با�س��تخدام نف���س مب��د�أ الت�صني��ف كما ه��و الحال ف��ي المعيار
المحا�س��بي المذك��ور ف��ي المعيار  17و التميـ��ز بين نوعي��ن من عقود الإيجار الت�ش��غيلية و التمويلية .وي�س��ري المعيار
للفترات ال�س��نوية التـ��ي تبد�أ في  1يناير  2019م او بعده .مع ال�س��ماح بالتطبيق المبكر للمن�ش ��أت الـ��ي تطبق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  15االيرادات من العقود مع العمالء.
و يمكن للم�ستاجر ان يختار تطبيق المعيار با�ستخدام اثر رجعي كامل او بنهج رجعي معدل.

تقييم أثر التحول:

لقد اختارت المجموعة عدم التطبيق على ان يطبق في تاريخ التطبيق االلزامي في  1يناير 2019م.
و تعت��زم المجموع��ة لإعتماد المعيار الجديد التطبيق باثر رجعي معدل مع و�س��ائل عمليةاختيارية وعليه �سينعك���س �أي اثر
بتاريخ التحول في الأرباح المبقاة كما في  1يناير 2019م.
و بموج��ب طريق��ة التعدي��ل ب�أثر رجعي معدل ,يكون للم�س��تاجر حق اختيار االيجار على �أ�سا���س كل حال��ة ايجار على حدى
لقيا�س ذلك اال�صل المتعلق بحق اال�ستخدام في �أي من :
 �-إثبات الأ�صل بمبلغه الدفتري كما لو كان المعيار تم تطبيقه منذ تاريخ بداية عقد الإيجار ولكن مخ�صوم ًا با�ستخداممعدل االقترا�ض للم�ست�أجر في تاريخ التطبيق الأولي؛ �أو
 �-إثبات الأ�صل بتاريخ التطبيق الأولي بمبلغ م�ساوي اللتزام عقد الإيجار مع ّد ًال بمبلغ �أي دفعات �إيجار مدفوعة مقدم ًااو م�ستحقة تتعلق بذلك الإيجار وبالتالي لن يكون هناك �أثر على االرباح المبقاة.
و خ�لال ع��ام 2018م �أج��رت المجموعة تقييما مف�صال لالثر المترتب على المعيار الدول��ي للتقرير المالي( ،)16وتتوقع
الإدارة ان يكون الأثر من تطبيق المعيار الدولي  16كما يلي:
األثر على قائمة المركز المالي الموحدة ( الزيادة  /النقص) كما في  31ديسمبر 2018م:

الزيادة في حق ا�ستخدام الأ�صول و التزام الإيجار بمبلغ  77,7مليون ريال �سعودي
 .2.2.3المعايير والتعديالت �أخرى
المعايير الجديدة �أو المعدلة التالية ال تتوقع الإدارة �أن يكون لها ت�أثير كبير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
 -تعدي�لات عل��ى المعي��ار الدول��ي للتقري��ر المال��ي رق��م (« )9الأدوات المالي��ة» تتعل��ق بخ�صائ���ص الدفع الم�س��بق معالتعوي�ض ال�سلبي (تاريخ ال�سريان  1يناير .)2019
تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم (« )28اال�ستثمارات في المن�ش�آت الزميلة والم�شروعات الم�شتركة»تتعلق بن�سب اال�ستثمار طويلة الأجل في ال�شركات الزميلة والم�شروعات الم�شتركة (تاريخ ال�سريان  1يناير .)2019
 -تعدي�لات على معيار المحا�س��بة الدولي رق��م (« )19مزايا العاملين» تتعلق بتعديالت الخطة ،تقلي�صها �أو ت�س��ويتها(تاريخ ال�سريان  1يناير .)2019
 -تح�س��ينات عل��ى المعيار الدول��ي للتقرير المالي رقم (« )3تجمي��ع الأعمال» تتعلق بالح�صة المحتفظ بها �س��ابق ًا فيالعملية الم�شتركة (تاريخ ال�سريان  1يناير .)2019
 -تح�سينات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« )11الترتيبات الم�شتركة» تتعلق بالح�صة المحتفظ بها �سابقاًفي العملية الم�شتركة (تاريخ ال�سريان  1يناير .)2019
 -تح�س��ينات على معيار المحا�س��بة الدولي رقم (�« )12ضريبة الدخل» تتعلق ب�أثار �ضريبة الدخل لمدفوعات الأدواتالمالية الم�صنفة على �أنها حقوق ملكية (تاريخ ال�سريان  1يناير .)2019
 -تح�س��ينات على معيار المحا�س��بة الدولي رقم (« )23تكلفة االقتـ��را�ض « تتعلق بتكلفة االقتـ��را�ض الم�ؤهلة للر�س��ملة(تاريخ ال�سريان  1يناير .)2019
 -المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« )17عقود الت�أمين»(تاريخ ال�سريان  1يناير .)2021- -التف�سير الدولي (« )23عدم التيقن ب�ش�أن معامالت �ضريبة الدخل»(تاريخ ال�سريان  1يناير .)2019
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4 .4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطل��ب �إع��داد القوائ��م المالي��ة الموح��دة وفق ًا للمبادئ وال�سيا�س��ات المحا�س��بية المطبقة ،ا�س��تخدام �أح��كام وتقديرات
وافترا�ض��ات ت�ؤث��ر في قي��م الإي��رادات والم�صروفات والأ�ص��ول والإلتزامات والإي�ضاح��ات المرفقة بجان��ب الإف�صاح عن
االلتزامات الطارئة� .إن عدم التيقن بخ�صو�ص هذه االفترا�ضات والتقديرات قد ي�ؤدي لنتائج تتطلب تعدي ًال جوهري ًا على
القيم الدفترية للأ�صول وااللتزامات المت�أثرة في الفترات الم�ستقبلية.
فيما يلي الإفترا�ضات والتقديرات الأ�سا�سية المتعلقة بالم�ستقبل والم�صادر الرئي�سية الأخرى لعدم الت�أكد كما في تاريخ
قائم��ة المرك��ز المال��ي الموحدة والتي ت�ش��كل مخاطر عالية قد ت�ؤدي �إل��ى تعديالت جوهرية في القي��م الدفترية للأ�صول
وااللتزام��ات خالل ال�س��نة المالية التالية .هذا وتعتمد المجموعة ف��ي افترا�ضاتها وتقديراتها على معايير متاحة لها عند
�إعداد القوائم المالية الموحدة وهذه االفترا�ضات والتقديرات حول التطورات الم�ستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات ال�سوق
والظروف الخارجة عن �سيطرة المجموعة ومثل هذه التغيرات على الإفترا�ضات يتم �إي�ضاحها عند حدوثها.
�أ -مبد�أ الإ�ستمرارية
لي���س ل��دى �إدارة المجموع��ة �أي �ش��ك يذكر ح��ول قدرة المجموعة على اال�س��تمرار ،وعلي��ه فقد تم �إع��داد القوائم المالية
الموحدة على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية.
ب -العمر المقدر للعقارات ،الآالت والمعدات
يتم ا�ستهالك تكلفة العقارات ،الآالت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرها بنا ًء على اال�ستخدام المتوقع
والتق��ادم ل��كل منه��ا ،وبرنامج ال�صيان��ة للأ�صول بالإ�ضافة �إلى التق��ادم التقني واعتبارات القيمة الم�س��تردة للأ�صل� .إن
�إدارة المجموعة لم تقدر �أية قيمة متبقية للأ�صول على اعتبار �أنها غير هامة.
ج  -مخ�ص�ص مخزون تالف وبطئ الحركة
يثب��ت المخ��زون ب�س��عر التكلفة �أو �صاف��ي القيمة القابلة للتحقق �أيهم��ا �أقل .تتم التعديالت لتخفي���ض تكلفة المخزون �إلى
�صاف��ي القيم��ة القابل��ة للتحق��ق � -إذا لزم ذل��ك .تت�ضمن العوامل الم�ؤثرة عل��ى هذه التعديالت التغي��رات في الطلب على
المخزون ،والتغيرات التكنولوجية وتدهور النوعية و�أمور الجودة .وبنا ًء على ذلك ،تقوم المجموعة بدرا�س��ة هذه العوامل
و�أخذه��ا ف��ي االعتب��ار الحت�س��اب مخ�ص���ص مخزون تال��ف وبطئ الحرك��ة .يتم دوري ًا مراجع��ة �أية تعديالت ق��د تنتج عن
االختالف في هذه العوامل.
د -الإيرادات من العقود مع العمالء
تب��اع ال�س��لع م��ع الح��ق ف��ي االرج��اع و خ�صم الكمي��ة ,في بع���ض الح��االت التي ت ��ؤدي �إلى اعتب��ارات متغيرة .عن��د تقدير
االعتبارات المتغيرة  ،يجب علي المجموعة ا�ستخدام �إما طريقه القيمة المتوقعة �أو طريقه المبلغ الأكثر احتماال ا�ستنادا
�إلى الطريقة التي تتنبا ب�شكل �أف�ضل بمقدار االعتبار الذي �سيتم الح�صول عليه.
ق��ررت المجموع��ة طريق��ة القيم��ة المتوقع��ة ه��ي الطريقة المنا�س��بة ال�س��تخدامها ف��ي تقدير االعتب��ارات المتغي��رة لبيع
المنتجات الخزفية مع حق العودة ،نظر ًا للعدد الكبير لعقود العمالء التي لها خ�صائ�ص مماثلة.
مقيدا.
قب��ل ت�ضمي��ن �أي مبل��غ متغير في �س��عر المعاملة ،ت�أخذ المجموع��ة بعين االعتبار ما �إذا كان مبل��غ الإعتبار المتغير ً
وق��ررت المجموع��ة �أن تقدي��رات االعتب��ارات المتغي��رة لي�س��ت مقي��دة بن��اء على خبرته��ا التاريخي��ة وتوقعاته��ا التجارية
والظروف االقت�صادية الحالية.
هـ -مخ�ص�ص الخ�سائر االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة التجارية
ت�ستخدم المجموعة م�صفوفة مخ�ص�صات لح�ساب الخ�سائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة .ت�ستند معدالت
المخ�ص�ص��ات �إل��ى الأي��ام الما�ضية ب�س��بب مجموعات متنوعة من �ش��رائح مختلفة من العمالء لها �أنماط خ�س��ارة مماثلة
(بمعنى �آخر  ،ح�سب الجغرافيا ونوع المنتج ونوع العميل).
ت�ستند م�صفوفة المخ�ص�صات ب�شكل �أ�سا�سي �إلى معدالت التاخر عن ال�سداد التاريخية لل�شركة .تقوم المجموعة بمعايرة
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الم�صفوفة لتعديل تجربة خ�س��ارة االئتمان التاريخية مع معلومات م�س��تقبلية .على �س��بيل المثال� ،إذا كان من المتوقع �أن
تتده��ور الظ��روف االقت�صادي��ة المتوقعة (�أي الناتج المحلي الإجمالي) خالل العام المقب��ل ،مما قد ي�ؤدي �إلى زيادة عدد
ح��االت التاخ��ر عن ال�س��داد في قطاع الت�صنيع ،يتم تعديل معدالت التاخر عن ال�س��داد .ف��ي تاريخ كل تقرير  ،يتم تحديث
معدالت التاخر عن ال�سداد التاريخية المالحظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات الم�ستقبلية.
يعتبر تقييم العالقة بين المعدالت االفترا�ضية الملحوظة التاريخية والظروف االقت�صادية المتوقعة والخ�س��ائر االئتمانية
المتوقعة تقديرا هاما .ان قيمة الخ�سائر االئتمانية المتوقعة ح�سا�سة للتغيرات في الظروف والحالة االقت�صادية المتوقعة.
وق��د ال تك��ون تجرب��ه المجموع��ة التاريخية لفق��دان االئتمان والتنب ��ؤ بالظروف االقت�صادي��ة �أي�ضا ممثل��ه للتق�صير الفعلي
للعميل في الم�ستقبل.
وـ -التقييم االكتواري اللتزام مكاف�آت نهاية الخدمة للموظفين
يتم تحديد تكلفة مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج مزايا الموظفين المحددة غير الممولة التي يتم قيا�سها
با�س��تعمال التقييم الإكتواري .ي�ش��مل التقييم الإكتواري العديد من االفترا�ضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في
الم�س��تقبل .وت�ش��مل هذه االفترا�ضات تحديد معدل الخ�صم ،والزيادات الم�س��تقبلية في الرواتب ،ومعدل دوران العاملين.
ونظ��ر ًا لتعقي��د التقييم وطبيعته طويلة الأجل ف�إن التزامات مزايا الموظفين غير الممولة �ش��ديد الح�سا�س��ية للتغيرات في
هذه االفترا�ضات .لذا تتم مراجعة جميع االفترا�ضات مرة �أو �أكثر في ال�سنة الواحدة عند ال�ضرورة.
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ز -قيا�س القيمة العادلة
القيم��ة العادلة هي القيمة التي �س��يتم ا�س��تالمها لبيع �أح��د الأ�صول� ،أو دفعها لتحويل �أي م��ن االلتزامات �ضمن معامالت
منتظمة بين المتعاملين بال�س��وق في تاريخ القيا���س في ظل ظروف ال�س��وق ال�س��ائدة (مثل ال�س��عر الحا�ضر -على �س��بيل
المثال) بغ�ض النظر �إن كان ذلك ال�س��عر ملحوظ ًا ب�صورة مبا�ش��رة �أو مقدر با�س��تعمال �أ�س��لوب تقييم �آخر .ي�س��تند قيا�س
القيمة العادلة �إلى االفترا�ض ب�أن بيع الأ�صول �أو االلتزامات �سيتم �إما:
من خالل ال�سوق الرئي�سية للأ�صول �أو االلتزامات� ،أومن خالل ال�سوق الأكثر منفعة للأ�صول �أو االلتزامات في ظل غياب ال�سوق الرئي�سيةيجب �أن تكون ال�سوق الرئي�سية �أو الأكثر منفعة متاحة �أمام المجموعة للو�صول �إليها.
يتم قيا�س القيمة العادلة با�ستعمال االفترا�ضات التي ي�ستخدمها الم�شاركين في ال�سوق عند ت�سعير الأ�صول �أو االلتزامات
على افترا�ض �أن الم�شاركين في ال�سوق يعملون بما يحقق �أف�ضل م�صالح اقت�صادية لهم.
ي�أخذ قيا���س القيمة العادلة للأ�صول غير المالية في الح�س��بان قدرة الم�ش��اركين في ال�س��وق على توفير منافع اقت�صادية
با�س��تخدام الأ�صول فيما يحقق �أف�ضل منفعة منها �أو ببيعها �إلى م�ش��ترك �آخر من الم�ش��اركين في ال�سوق ال�ستخدامه فيما
يحقق �أف�ضل منفعة منه .ت�س��تخدم المجموعة �أ�س��اليب تقييم تتنا�س��ب مع الظروف والأحوال القائمة وتتوافر لها بيانات
كافي��ة لقيا���س القيم��ة العادلة وتعظيم ا�س��تخدام المعطي��ات الملحوظة ذات العالق��ة وتقلي�ص ا�س��تخدام المعطيات غير
الملحوظة �إلى �أكبر حد.
�إن جمي��ع الأ�ص��ول وااللتزام��ات الت��ي تقا���س بالقيمة العادل��ة �أو يتم االف�صاح عن قيمته��ا العادلة في القوائ��م المالية يتم
ت�صنيفها وفق ًا لنطاق الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين �أدناه �إ�ستنادا �إلى معطيات م�ستوى �أدنى مدخل القيا�س والذي
يعتبر جوهري ًا لقيا�س القيمة العادلة ككل:
 -الم�س��توى االول :الأ�س��عار المعلنة (غير المعدلة) والمتداولة في الأ�سواق الن�شطة للأ�صول �أو االلتزامات المطابقةلتلك التي يتم قيا�سها.
 -الم�س��توى الثان��ي :المدخ�لات التي من الممكن مالحظتها �أو ر�صدها للأ�صول �أو االلتزامات ب�ش��كل مبا�ش��ر �أو غيرمبا�شر بخالف الأ�سعار المعلنة المدرجة �ضمن الم�ستوى الأول.
- -الم�ستوى الثالث :المدخالت التي ال يمكن ر�صدها �أو مالحظتها للأ�صول �أو االلتزامات.
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ي -ت�صنيف الإيجارات
ت�س��ت�أجر المجموعة عدد ًا من الأرا�ضي التي تقيم عليها م�صانعها وعدد من المعار�ض والم�س��تودعات بموجب عقود �إيجار
ت�ش��غيلي .وع��اد ًة م��ا تمت��د عقود الإيج��ار لفترة تتراوح بين  5الى � 30س��نة ،مع خيار تجديد الإيجار بع��د ذلك التاريخ .يتم
�إعادة التفاو�ض على دفعات الإيجار كل خم���س �س��نوات لتعك���س الإيجارات ح�س��ب ال�س��وق .وتن�ص بع�ض عقود الإيجار على
وجود دفعات �إيجار �إ�ضافية ت�س��تند �إليه التغيرات في م�ؤ�ش��رات الأ�س��عار المحلية .بالن�سبة لبع�ض عقود الإيجار الت�شغيلية،
ف�إن المجموعة مقيدة من الدخول في �أية عقود �إيجار من الباطن.
تعام��ل المجموع��ة �إيج��ارات مبان��ي الم�س��تودعات والأرا�ض��ي المقام��ة عليها عل��ى �أنها �إيجارات ت�ش��غيلية حي��ث �أن منافع
ومخاطر التملك تبقى مع مالك هذه الأرا�ضي والمباني.
ت��م ا�س��تئجار �أرا�ض��ي الم�صان��ع م��ن هيئة الم��دن ال�صناعية .يمتد عق��د الإيجار لمدة � 30س��نة مع خيار تجدي��د الإيجار.
وتزداد قيمة الإيجار ح�سب التغيرات في م�ؤ�شرات الأ�سعار المحلية .يتم معالجة عقد الإيجار على �أنه �إيجار ت�شغيلي.
5 .5ملخص بأهم السياسات المحاسبية

� 1.1.5أ�س�س توحيد القوائم المالية
ت�ش��تمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على القوائم المالية لل�ش��ركة وال�ش��ركات التابعة الخا�ضعة ل�س��يطرتها.
تتحق��ق ال�س��يطرة عندم��ا تك��ون المجموع��ة معر�ضة لعوائ��د مختلف��ة� ،أو لديها الحق فيه��ا ،لقاء ارتباطها بال�ش��ركة
الم�س��تثمر فيها ،ولديها القدرة على الت�أثير في هذه العوائد من خالل �س��يطرتها على ال�ش��ركة الم�ستثمر فيها .وعلى
وجه التحديد ،تتحقق ال�سيطرة للمجموعة على �شركة م�ستثمر فيها ،فقط عند تحقق العنا�صر الثالثة التالية:
 �-س��لطة على ال�ش��ركة الم�س��تثمر فيها (�أي ،وجود حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأن�شطة ذاتالأهمية الخا�صة بال�شركة الم�ستثمر فيها).
 -التعر�ض �إلى عوائد مختلفة� ،أو الحق فيها ،نظير ارتباطها في ال�شركة الم�ستثمر فيها. -القدرة على ا�ستخدام �سلطتها على ال�شركة الم�ستثمر فيها للت�أثير على عوائدها.وب�ش��كل ع��ام ،هن��اك افترا���ض ب�أنه ينت��ج عن امت�لاك �أغلبية حق��وق الت�صويت �س��يطرة .وت�أيي��د ًا له��ذا االفترا�ض،
وعندم��ا يك��ون ل��دى المجموعة �أق��ل من الأغلبية في حق��وق الت�صويت �أو حقوق مماثلة في ال�ش��ركة الم�س��تثمر فيها،
ف�إن المجموعة ت�أخذ بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف لتقويم ما �إذا كانت لديها �سلطة على ال�شركة الم�ستثمر
فيها ،وي�شمل ذلك:
 -الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق الت�صويت الآخرين في ال�شركة الم�ستثمر فيها. -الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية �أخرى التي تمنح المجموعة القدرة على توجية الأن�شطة. -حقوق الت�صويت الخا�صة بال�شركة و�أية حقوق ت�صويت محتملة.تق��وم المجموع��ة ب�إع��ادة تقيي��م م��ا �إذا كانت لديها �س��يطرة على ال�ش��ركة الم�س��تثمر فيه��ا �إذا ما �أ�ش��ارت الحقائق
والظ��روف �إل��ى وج��ود تغي��ر في عن�ص��ر �أو �أكثر من عنا�صر ال�س��يطرة الثالثة .يتم توحيد ال�ش��ركة الم�س��يطر عليها
عند بدء ممار�سة ال�سيطرة عليها ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان ال�سيطرة على ال�شركة الم�سيطر عليها من قبل
المجموعة.
ت��درج �أ�ص��ول والتزامات و�إيرادات وم�صاريف ال�ش��ركة الم�س��تحوذ عليها خالل الفترة في القوائ��م المالية الموحدة
اعتبار ًا من تاريخ انتقال ال�سيطرة �إلى المجموعة ولحين فقدان مثل هذه ال�سيطرة.
يعود الربح �أو الخ�سارة وكل بند من بنود الدخل ال�شامل الآخر �إلى الم�ساهمين في ال�شركة و�إلى حقوق الملكية غير
الم�سيطرة حتى �إذا ما �أدى ذلك �إلى �أن يكون ر�صيد حقوق الملكية غير الم�سيطرة عجز ًا.
يتم �إجراء الت�س��ويات على القوائم المالية لل�ش��ركات الم�س��يطر عليها �إذا تطلب الأمر ذلك لتتما�ش��ى مع ال�سيا�س��ات
المحا�س��بية لل�ش��ركة .يتم حذف كافة الأ�صول وااللتزامات وحقوق الملكية والدخل والم�صاريف والتدفقات النقدية
المتعلقة بالمعامالت بين ال�شركاء في ال�شركات الم�سيطر عليها بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
تتم المحا�سبة عن التغيرات في ملكية ال�شركة الم�سيطر عليها ،التي ال ينجم عنها فقدان لل�سيطرة ،كمعاملة حقوق
ملكية.
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في حالة فقدان المجموعة ال�سيطرة على ال�شركة الم�ستحوذ عليها ،ف�إنها:
 -تقوم بالتوقف عن �إثبات �أ�صول والتزامات ال�شركة الم�سيطر عليها بما في ذلك ( ال�شهرة ). -تقوم بالتوقف عن �إثبات حقوق الملكية غير الم�سيطرة ومكونات حقوق الملكية الأخرى.- -تقوم ب�إثبات �أي فائ�ض �أو عجز في الربح والخ�سارة.

- -تقوم بإثبات القيمة العادلة ألي استثمارمحتفظ به

في حال فقدان المجموعة ال�سيطرة على ال�شركة الم�ستحوذ عليها ف�إنها تقوم بالتوقف عن �إثبات �أ�صول والتزامات
ال�ش��ركة الم�س��يطر عليها بما في ذلك ( ال�ش��هرة ) وحقوق الملكية غير الم�س��يطرة ومكونات حقوق الملكية الأخرى
بينما يتم �إثبات �أي فائ�ض �أو عجز في الربح �أو الخ�سارة ويتم �إثبات القيمة العادلة لأي ا�ستثمار محتفظ به.
 2.2.5اال�ستثمارات في ال�شركات الزميلة
ال�ش��ركات الزميل��ة ه��ي تل��ك ال�ش��ركات التي يك��ون للمجموع��ة ت�أثير ه��ام عليه��ا .الت�أثير الهام ه��و ق��درة المجموعة على
الم�شاركة في ال�سيا�سات المالية والت�شغيلية لل�شركة الم�ستثمر فيها؛ ولكن هذا الت�أثير ال ي�صل لحد ال�سيطرة �أو ال�سيطرة
الم�ش��تركة على هذه ال�سيا�س��ات .تتم المحا�س��بة عن ا�س��تثمار المجموعة في ال�ش��ركات الزميلة با�ستخدام «طريقة حقوق
الملكي��ة» اعتب��ار ًا من التاريخ الذي ت�صبح فيه ال�ش��ركة الم�س��تثمر فيها �ش��ركة زميل��ة ولحين انتهاء ت�أثي��ر المجموعة على
ال�ش��ركة الزميلة .وعند اال�س��تحواذ على اال�س��تثمار في ال�ش��ركة الزميلة ،ت�س��جل �أية زيادة في تكلفة اال�س��تثمار عن ح�صة
المجموع��ة ف��ي �صاف��ي القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات القابلة للتحديد لل�ش��ركة الم�س��تثمر فيها ك�ش��هرة والتي تدرج
�ضمن القيمة الدفترية للإ�س��تثمار .ت�س��جل �أية زيادة في ح�صة المجموعة من �صافي القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات
القابلة للتحديد لل�ش��ركة الزميلة عن تكلفة اال�س��تثمار بعد �إعادة التقييم مبا�ش��رة في قائمة الأرباح �أو الخ�س��ائر والدخل
ال�شامل الآخر الموحدة في الفترة التي يتم اال�ستحواذ على اال�ستثمار فيها.
 3.3.5تبويب بنود الأ�صول وااللتزامات �إلى متداولة وغير متداولة
يت��م عر���ض الأ�ص��ول وااللتزامات بقائمة المرك��ز المالي الموحدة مبوب��ة �إلى متداولة وغير متداول��ة .تكون الأ�صول
متداولة عندما:
 -تحتفظ المجموعة بالأ�صول ب�شكل �أ�سا�سي لغر�ض المتاجرة. -تتوقع المجموعة تحقق الأ�صول خالل مدة �إثني ع�شر �شهر ًا بعد الفترة المالية. -تتوقع المجموعة تحقق الأ�صول �أو تنوي بيعها �أو ا�ستخدامها خالل دورة ت�شغيل عادية. -ت�صنف الأ�صول نقد ًا �أو ما في حكمه �إال �إذا كانت خا�ضعة لقيود على ا�ستبدالها �أو ا�ستخدامها لت�سوية التزاماتلمدة تزيد عن اثني ع�شر �شهر ًا بعد الفترة المالية.
وتبوب جميع الأ�صول الأخرى على �أنها �أ�صول غير متداولة.
تكون االلتزامات متداولة عندما:
 -يحتفظ بااللتزامات ب�شكل �أ�سا�سي لغر�ض المتاجرة. -يتوقع �أن ت�سوية االلتزامات خالل دورة ت�شغيل عادية. -تكون االلتزامات واجبة الت�سوية خالل اثني ع�شر �شهر ًا من بعد الفترة المالية. -ال يكون للمجموعة حق غير م�شروط في �أن ت�ؤجل ت�سوية االلتزامات لمدة تزيد على اثني ع�شر �شهر ًا بعد الفترةالمالية.
تبوب جميع االلتزامات الأخرى على �أنها غير متداولة.
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4.4.5الأ�صول غير الملمو�سة
 .1.4.5االعتراف والقيا�س
الأ�صول غير الملمو�س��ة هي تلك الأ�صول التي يتم اال�س��تحواذ عليها من قبل المجموعة ولها عمر �إنتاجي محدد
ويتم قيا�س��ها بالتكلفة التاريخية مطروح ًا منها االطفاء المتراكم و�أية خ�س��ائر متراكمة لالنخفا�ض في القيمة،
ان وجدت.
 .2.4.5النفقات الر�أ�سمالية الالحقة
تت��م ر�س��ملة النفق��ات الر�أ�س��مالية الالحقة فقط �إذا كان��ت ت�ؤدي لزي��ادة المنافع الم�س��تقبلية للموجود المحدد
المتعلق بها وغير ذلك من الم�صاريف يتم االعتراف بها في االرباح والخ�سائر حين تكبدها.
 .3.4.5االطفاءات
يتم احت�س��اب االطفاءات ل�ش��طب تكلفة الأ�صول غير الملمو�سة (مطروح ًا منها القيمة المتبقية المقدرة) وذلك
با�س��تخدام طريق��ة الق�س��ط الثابت خالل العمر الإنتاج��ي المقدر .يتم االعتراف بم�ص��روف االطفاء في قائمة
الأرباح �أو الخ�سائر والدخل ال�شامل الآخر .يقدر العمر الإنتاجي للأ�صول غير الملمو�سة على النحو التالي:
� 5سنوات
برامج كمبيوتر
تت��م مراجع��ة طريق��ة االطفاء والعمر الإنتاجي والقيمة المتبقية المقدرة في كل فت��رة تقرير مالي ،ويتم تعديلها �إذا دعت
الحاجة لذلك.
 5.5.5عقارات� ،آالت ومعدات
 .1.5.5الإثبات والقيا�س
تظهر الممتلكات العقارية والآالت والمعدات بالتكلفة مطروح ًا منها اال�ستهالك المتراكم و�أية خ�سائر متراكمة
لالنخفا���ض بالقيم��ة� ،إن وج��دت .تت�ضمن تكلفة اقتناء الأ�صول كافة التكاليف المتعلقة ب�ش��كل مبا�ش��ر بمعاملة
االقتن��اء .تت�ضم��ن تكلف��ة الأ�صول التي يتم ت�صنيعه��ا على تكلفة المواد والعمالة المبا�ش��رة وعلى كافة التكاليف
المبا�ش��رة الت��ي تجع��ل الأ�ص��ول جاهزة للغر�ض المع��دة له ،كما ي�ضاف �أي�ض � ًا تكلفة فك وتركي��ب ونقل الأ�صول
وتكلف��ة تهيئ��ة الموق��ع الذي �س��وف تو�ضع فيه بالإ�ضاف��ة �إلى تكاليف االقترا���ض المخ�ص�صة للأ�ص��ول الم�ؤهلة
للر�سملة.
تت��م ر�س��ملة البرمجيات الم�ش��تراة التي تمثل ج��زءا ال يتجز�أ من وظائف المع��دات ذات ال�صلة �أي�ضا كجزء من
تل��ك المع��دات� .إذا كان ج��زء كبي��ر م��ن بند من بن��ود الممتل��كات العقاري��ة ،الآالت والمعدات له عم��ر �إنتاجي
مختلف فيتم اعتباره كعن�صر م�س��تقل من الممتلكات ،الآالت والمعدات .يتم االعتراف ب�أية ايرادات �أو خ�س��ائر
يت��م تكبده��ا نتيجة ا�س��تبعاد �أي بند من الممتل��كات العقارية والآالت والمعدات في الأرباح �أو الخ�س��ائر والدخل
ال�ش��امل الآخ��ر .تت��م ر�س��ملة تكلفة ا�س��تبدال �أي جزء من بن��ود العق��ارات ،الآالت والمعدات و�أي��ة نفقات الحقة
�أخ��رى عل��ى القيمة الدفترية عندم��ا يترتب عليها زيادة في المنافع الإنتاجية الم�س��تقبلية �إل��ى المجموعة ،و�أن
تكون تكلفتها قابلة للقيا���س ب�ش��كل موثوق .ويتم �ش��طب القيمة الدفترية للأ�صل الذي تم ا�س��تبداله .يتم �إثبات
بم�صاريف ال�صيانة اليومية للعقارات ،الآالت والمعدات في قائمة الأرباح والخ�سائر.
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 .2.5.5النفقات الر�أ�سمالية الالحقة
يتم �إثبات تكلفة ا�ستبدال جزء من بند من بنود العقارات ،الآالت والمعدات و�أية نفقات ر�أ�سمالية الحقة �أخرى
في القيمة الدفترية للبند �إذا كان:
¿ ¿من املحتمل �أن املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية �سوف تتدفق �إىل املجموعة من ذلك اجلزء امل�ضاف،
امل�صروف �أو النفقة.
¿ ¿ و�أن تكون تكلفتها قابلة للقيا�س ب�شكل موثوق .يتم �شطب القيمة الدفرتية للموجود الذي مت ا�ستبداله.
م�صاريف ال�صيانة اليومية للعقارات والآالت واملعدات ،الآالت واملعدات يتم االعرتاف بها يف قائمة الأرباح
�أو اخل�سائر.
 .3.5.5اال�ستهالك
يتم احت�س��اب اال�س��تهالك على �أ�سا���س تكلفة الأ�صول مطروحا منها القيمة المتبقية للأ�صول بعد انتهاء عمره
الإنتاج��ي (قيم��ة الخردة) با�س��تخدام طريقة الق�س��ط الثابت على مدار العمر الإنتاج��ي للأ�صل .وغالبا ما يتم
االعتراف بقيمة اال�ستهالك بالأرباح �أو الخ�سائر .الأرا�ضي ال يتم احت�ساب ا�ستهالك عليها.
العمر الإنتاجي المتوقع للعقارات ،الآالت والمعدات لل�سنة الحالية وال�سنوات المقارنة كاالتي:
البند
مباني
االت ،معدات وقطع غيار
�سيارات وو�سائل تحويل
�أثاث ومفرو�شات
تح�سينات على الم�ست�أجر

عدد السنوات
33.33 - 10
12.5 - 10
6.66 - 4
10 - 6.66
� 4أو المدة المتبقية من عقد الإيجار� ،إذا كانت �أقل

تت��م مراجع��ة القيم المتبقية (قيمة الخردة) والأعم��ار الإنتاجية المتبقية وطرق اال�س��تهالك في تاريخ �إ�صدار
التقرير المالي الموحد ويتم التعديل عليها ،ان دعت الحاجة.
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6.6.5انخفا�ض قيمة الأ�صول غير المالية
تق��وم المجموع��ة �س��نويا بتقيي��م ما �إذا كان هناك �أية م�ؤ�ش��رات عل��ى �أن �أي من �أ�صولها ،ق��د انخف�ضت قيمته .وفي
حال وجود �أية م�ؤ�ش��رات ف�إنه يتم تقدير القيمة القابلة لال�س��ترداد لهذه الأ�صول ويتم مقارنتها مع القيمة الدفترية
له��ذه الأ�صول .وفي حال ا�س��تحالة تقدير القيمة القابلة لال�س��ترداد لموجود ب�ش��كل منف�صل ع��ن باقي الأ�صول ف�إن
المجموعة تقوم بتقدير القيمة القابلة لال�سترداد لأ�صغر وحدة مدرة للنقد والتي تقوم بتوليد النقد من اال�ستخدام
الم�س��تمر له��ا والت��ي ال تعتمد عل��ى النقد المولد من �أ�صول �أخ��رى �أو �أية وحدة �أخرى تقوم بتولي��د النقد� .إن القيمة
القابلة لال�سترداد لأي �أ�صول �أو �أي وحدة مولدة للنقد تتمثل في القيمة االعلى بين القيمة الحالية (قيد اال�ستخدام)
�أو قيمتها العادلة مطروحا منها تكاليف البيع .عند تقدير القيمة الحالية يتم خ�صم التدفقات النقدية الم�ستقبلية
المقدرة من قيمتها الحالية با�س��تخدام معدل خ�صم منا�س��ب والذي يعك�س تقييمات ال�سوق الحالية للقيمة الزمنية
للنقود والمخاطر الخا�صة للأ�صل� .إذا قدرت القيمة القابلة لال�س��ترداد لأية �أ�صول �أو �أية وحدة مدرة للنقد بحيث
كان��ت �أق��ل م��ن القيم��ة الدفتري��ة للأ�صول  ،ف�إنه يترت��ب على ذلك �أن يكون هن��اك انخفا�ض في قيم��ة الأ�صول ويتم
االعتراف به فور ًا في الأرباح �أو الخ�سائر والدخل ال�شامل الآخر.
يتم تقييم خ�سائر الهبوط بالقيمة التي تم �إثباتها في فترات �سابقة في وقت �إ�صدار التقارير المالية الموحدة للت�أكد
من الم�ؤ�شرات التي تثبت �أن الخ�سائر قد انخف�ضت �أو لم تعد موجودة .يتم عك�س الخ�سائر في انخفا�ض القيمة �إذا
كان هناك تغير في التقديرات الم�س��تخدمة في تقدير القيمة القابلة لال�س��ترداد .يتم عك���س الخ�س��ائر الناتجة عن
انخفا���ض القيم��ة فقط الى حد القيمة الدفترية للأ�صول بحيث ال تتج��اوز القيمة الدفترية ال�صافية مطروح ًا منها
اال�ستهالكات �أو االطفاءات قبل �أن يكون هناك خ�سائر الهبوط في القيمة تم �إثباتها.
 7.7.5الأدوات المالية
 .1.7.5القيا�س الأولي للأدوات المالية
يت��م القيا���س الأول��ي لكافة الأدوات المالي��ة بالقيمة العادلة م�ضاف �إليها تكالي��ف المعاملة �إال في حالة الأ�صول
وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر.
 .2.7.5الت�صنيف
يتم ت�صنيف الأ�صول المالية بنف���س الوقت الذي تم به القيا���س الأولي� ،أي عندما ت�صبح المجموعة طرف من
�أط��راف التعاق��د للأدوات المالية� ،إذا توف��رت ظروف معينة فمن الممكن �إع��ادة ت�صنيف الأ�صول مرة �أخرى
الحق � ًا .يت��م ت�صني��ف جميع الأ�صول المالي��ة �ضمن فئتين� :إما �أ�ص��ول مالية مقدرة بالقيمة المطف ��أة �أو �أ�صول
مالية مقدرة بالقيمة العادلة .عندما يتم قيا���س الأ�صول المالية بالقيمة العادلة ف�إن الربح والخ�س��ارة �إما يتم
االعتراف بها �ضمن �صافي الربح �أو الخ�سارة �أو يتم االعتراف بها في الدخل ال�شامل الآخر.
ت�صن��ف جمي��ع االلتزامات المالية عدا ال�ضمانات المالية و�إلتزامات القرو�ض �إما بالتكلفة المطف�أة �أو بالقيمة
العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر.

| 71

| التقرير السنوي | | ٢٠١8

ANNUAL REPORT

 .3.7.5القيا�س الالحق للأ�صول المالية
يتم ت�صنيف الأ�صول المالية بنا ًء على:
 -١نموذج الأعمال الذي تتبناه المجموعة لإدارة مجموعة �أ�صول مالية.
 -٢اختبارخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي .

يت��م قيا���س الأ�ص��ول المالية ،ب�إ�س��تثناء اال�س��تثمارات ف��ي �أدوات حق��وق الملكي��ة ،بالتكلفة المطف ��أة عندما (�أ)
يحتف��ظ به��ذه الأ�صول �ضمن نموذج �أعم��ال هدفه الإحتفاظ بمجموعة �أ�صول مالي��ة بغر�ض تح�صيل التدفقات
النقدية التعاقدية و (ب) ين�ش�أ عن ال�شروط التعاقدية للموجود المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة ،والتي
ت�شتمل على �سبيل الح�صر دفعات تتكون من المبلغ الأ�صلي والعائد على المبلغ الأ�صلي القائم.
ويتم ا�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي في احت�ساب التكلفة المطف�أة للأ�صل المالي.
يت��م قيا���س اال�س��تثمارات ف��ي �أدوات حق��وق الملكي��ة بطريق��ة القيمة العادل��ة وتظهر ف��ي قائمة المرك��ز المالي
الموح��دة .ويت��م �إثبات التغير في القيمة في الأرباح �أو الخ�س��ائر ،ب�إ�س��تثناء �أدوات حقوق الملكية المقتناة والتي
تختارها المجموعة لتظهر التغير في قيمتها �ضمن قائمة الدخل ال�شامل.
 .4.7.5القيا�س الالحق لاللتزامات المالية
يت��م قيا���س االلتزام��ات المالي��ة المحتف��ظ به��ا للمتاج��رة بالقيمة العادل��ة من خالل الأرب��اح والخ�س��ائر وباقي
االلتزامات المالية الأخرى يتم قيا�سها بالتكلفة المطف�أة.
 .5.7.5ا�ستبعاد الأ�صول المالية
عندما يتم تحديد الأ�صول المالية التي �س��يتم ا�س��تبعادها ،يتم القيام بعمل تقييم �إذا ما كان قد تم تحويل تلك
الأ�صول المالية و�إذا ثبت ذلك �سيتم تقييم فيما لو �أن تلك الأ�صول قد انطبقت عليها �شروط اال�ستبعاد.
يتم تحويل الأ�صول عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق التعاقدية ال�ستالم تدفق نقدي مقابله� ،أو �إذا قامت
المجموع��ة باالحتف��اظ بالح��ق التعاقدي للح�صول عل��ى تدفق نقدي من الأ�صول  ،ولك��ن قامت بااللتزام بتمويل
هذه التدفقات النقدية لطرف ثالث.
عندم��ا تق��رر المجموع��ة �أن الأ�ص��ول قد تم تحويله��ا فانها يجب �أن تح��دد فيما لو �أن جميع الحق��وق والمخاطر
المرتبطة بملكية الأ�صول قد تم تحويلها �أم ال� .إذا قامت المجموعة فعلي ًا بتحويل المخاطر والحقوق المرتبطة
بملكي��ة الأ�صول ب�ش��كل جوه��ري فيجب عندها �أن يتم �إلغ��اء الإثبات (اال�س��تبعاد)� .إذا حافظت المجموعة على
المخاطر والحقوق المرتبطة بملكية الأ�صول ب�شكل جوهري فيجب على المن�ش�أة اال�ستمرار باالعتراف بالأ�صول
وعدم ا�ستبعادها.
�إذا ل��م تق��وم المجموع��ة بتحوي��ل المخاطر والحق��وق المرتبط��ة بملكية الأ�صول ب�ش��كل جوهري و�أي�ض � ًا لم تقم
بالإحتفاظ بها ب�شكل جوهري ،فيجب على المجموعة �أن تحدد ما �إذا كانت قد احتفظت بال�سيطرة على الأ�صول
المالي��ة �أو ال� .إذا ل��م تق��م المجموع��ة بال�س��يطرة عل��ى الأ�ص��ول ف�إنها يج��ب �أن تلغ��ي الإثبات (ا�س��تبعاده) و�إذا
احتفظ��ت المجموع��ة بال�س��يطرة فيجب عليها �أن تو�صل االعت��راف بالأ�صول المالية بمقدار �إرتباطها الم�س��تمر
فيه.
عن��د �إلغاء االعتراف بالأ�صول المالية �س��وا ًء كان جزئي ًا �أو كلي��ا ف�إنه يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية
(بتاريخ �إلغاء االعتراف) والمقابل النقدي الم�س��تلم (بما في ذلك �أي �أ�صل جديد يتم الح�صول عليه مطروحا
منه �أي التزام جديد يتم تحمله) �ضمن ح�ساب الأرباح والخ�سائر.
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� .6.7.5إلغاء �إثبات االلتزامات المالية
يت��م ا�س��تبعاد االلتزام��ات المالي��ة م��ن قائمة المرك��ز المال��ي الموحدة عندم��ا يتم ت�س��ويتها� ،أي عند ا�س��تيفاء
االلتزامات المحددة في العقد �أو �إلغا�ؤها �أو �إنتهاء �أجلها.
�إن الف��رق بي��ن القيم��ة الدفترية لاللتزامات المالية (�أو جزء من االلتزامات المالية) الم�س��ددة �أو المحولة �إلى
طرف �آخر والعو�ض (المقابل) النقدي المدفوع بما في ذلك �أية �أ�صول غير نقدية منقولة �أو �أية التزامات يتم
تحملها ،ينبغي �إثباتها في ح�ساب الأرباح والخ�سائر.

 .7.7.5الم�شتقات المالية
يت��م قيا���س جميع الم�ش��تقات بم��ا فيها تلك المرتبط��ة با�س��تثمارات �أدوات حقوق ملكية غير مدرجة في ال�س��وق
بالقيمة العادلة .ويتم �إثبات التغير في قيمتها في قائمة الأرباح والخ�سائر و الدخل ال�شامل الآخر ب�شكل مبا�شر
تح��ت بند �إيرادات ت�ش��غيلية �أخرى وي�س��تثنى من ذلك الم�ش��تقات التي تختارها المجموع��ة وتحتفظ بها لغايات
التحوط ك�أدوات تحوط .ال تمتلك المجموعة في الوقت الحالي �أية م�شتقات ك�أدوات تحوط.
� .8.7.5إعادة الت�صنيف
يع��اد ت�صني��ف الأ�صول المالية فقط �إذا تم تغيير الغر�ض من النموذج الم�س��تخدم لإدارة مجموعة �أ�صول مالية
وال يعود النموذج الم�ستخدم �سابق ًا مطبق ًا.
�إذا تواف��رت �ش��روط �إع��ادة الت�صنيف ،فيتم تطبيقها من تاريخ �إعادة الت�صنيف وه��و �أول يوم من �أول فترة يتم
فيه��ا �إع��داد التقارير المالية الموحدة بعد التغيير في نم��وذج الأعمال .وعليه ال تقوم المجموعة بتعديل الأرباح
�أو الخ�سائر �أو العموالت التي �سبق االعتراف بها.
 .9.7.5االنخفا�ض في القيمة
نم��وذج االنخفا���ض ف��ي القيم��ة المطب��ق بالمجموع��ة مبني عل��ى نم��وذج (الخ�س��ائر المتوقعة) كما ه��و مو�ضح
بالمعيار رقم ( )9من المعايير الدولية للتقرير المالي.
الخ�سائر الإئتمانية المتوقعة يتم قيا�سها من خالل مخ�ص�ص الخ�سائر بقيم ت�ساوي:
-خ�سائر ائتمانية متوقعة لمدة � 12شهر (خ�سائر ائتمانية متوقعة ناتجة عن �أحداث والتي يمكن حدوثها خالل ال� 12شهر الالحقة لتاريخ �إعداد التقارير المالية).
-خ�س��ائر ائتماني��ة متوقع��ة على طول عم��ر الأدوات المالية (خ�س��ائر ائتمانية متوقعة وناتجة ع��ن جميع الأحداثالمحتملة الحدوث الحق ًا خالل كامل عمر الأدوات المالية).
يتم �إثبات مخ�ص�ص الخ�سائر المتعلق بالخ�سائر االئتمانية المتوقعة خالل كامل عمر الأدوات المالية �إذا كانت
مخاطر الإئتمان الخا�ص بالأدوات المالية قد ازدادت ب�ش��كل كبير منذ تاريخ الإثبات المبدئي وكذلك بالن�س��بة
للذمم التجارية التي ال تحتوي على عنا�صر تمويل مهمة .تقوم المجموعة �أي�ضا ب�إثبات خ�س��ائر على مدى كامل
عم��ر جمي��ع الأ�صول و� /أو الذمم التجارية التي تحتوي على عنا�صر تمويل مادية (مهمة) وذلك ح�س��ب المعيار
رقم ( )9من المعايير الدولية للتقرير المالي.
�أما بالن�س��بة لكافة الأدوات المالية الأخرى ،فيتم قيا���س الخ�س��ائر االئتمانية المتوقعة بقيمة م�س��اوية للخ�سائر
الإئتمانية المتوقعة لمدة � 12شهر.
ت�ستخدم المجموعة الو�سائل العملية عند تقدير الخ�سائر الإئتمانية على طول عمر الأداة المالية ،ونتيجة لذلك
ف�إنه يتم احت�س��اب الخ�س��ائر الإئتمانية على طول عمر الأداة المالية بالن�س��بة للذمم التجارية من خالل تقييم
القدرة على ا�سترداد الذمة لكل عميل بناءا على �إجمالي القيمة الدفترية.
 .10.7.5ت�سوية (مقا�صة) الأدوات المالية
يت��م عم��ل مقا�ص��ة للأ�ص��ول وااللتزام��ات ويت��م عر�ض القيم��ة ال�صافي��ة بقائمة المرك��ز المال��ي الموحد فقط
عندم��ا يك��ون هناك متطلب قانوني يوجب على المجموعة عمل مقا�صة للقيم التي تم االعتراف بها بحيث تقوم
المجموعة بت�سويتهم بال�صافي �أو القيام ب�إثبات الأ�صول وت�سوية االلتزامات في نف�س الوقت.
 8.8.5المخزون
يت��م قيا���س المخ��زون بالتكلف��ة �أو�صاف��ي القيمة القابلة للتحق��ق ايهما �أقل .يتم احت�س��اب تكلفة المخ��زون بناء على
مب��د�أ طريق��ة متو�س��ط التكلف��ة المرجحة والت��ي تت�ضمن جمي��ع التكاليف التي ت��م تكبدها للح�صول عل��ى المخزون
وتكلف��ة الت�صني��ع �أو التحوي��ل و�أية م�صاريف �أخرى يتم تكبدها لجعل المخ��زون بو�ضعه ومكانه الحاليين .وفي حالة
المخ��زون ت��ام ال�صنع والمخزون تحت الت�صنيع يتم تحميل التكاليف بن�س��بة منا�س��بة من نفق��ات الإنتاج مبنية على
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الطاق��ة الت�ش��غيلية العادي��ة� .صافي القيمة القابلة للتحقق هي �س��عر البيع المتوقع في ال�س��وق مطروحا منها تكاليف
البيع المتوقعة.
 9.9.5مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
 .1.9.5برنامج الإ�شتراكات (الم�ساهمات) المحددة
يت��م تحميل الم�صاريف ب�إلتزامات الم�س��اهمات الخا�صة بخطط اال�ش��تراكات طالما يت��م توفير الخدمات ذات
ال�صلة .وتُدرج الم�ساهمات المدفوعة م�سبق ًا تحت بند الأ�صول بالقدر الذي يمكن فيه تنفيذ اال�سترداد النقدي
�أو تخفي�ض الدفعات الم�ستقبلية.
 .2.9.5برنامج المزايا (المنافع) المحددة
يت��م احت�س��اب �صاف��ي التزامات المجموعة فيما يتعل��ق ببرامج المزايا المحددة من خ�لال تقدير قيمة المنافع
الم�ستقبلية التي ا�ستحقها الموظفون في ال�سنة الحالية وال�سنوات ال�سابقة وف ًقا لنظام العمل والعمال ال�سعودي
ويتم اقتطاع هذا المبلغ بالإ�ضافة �إلى خ�صم القيمة العادلة لأي �أ�صول خا�صة بهذا البرنامج.
يتول��ى خبي��ر �إكت��واري م�س��تقل وم�ؤهل احت�س��اب التزام��ات المزايا المحددة ب�صورة �س��نوية با�س��تخدام طريقة
تقدير المبالغ الم�ستحقة ح�سب الوحدة.
تُدرج نتائج �إعادة قيا���س التزامات المنافع المحددة ،والتي تت�ضمن المكا�س��ب والخ�س��ائر الإكتوارية ،والعوائد
على �أ�صول البرنامج (با�ستثناء الفوائد) على الفور �ضمن قائمة الدخل ال�شامل الأخر .وتحدد المجموعة �صافي
م�صروفات الفوائد (الدخل) على �صافي التزامات المنافع المحددة للفترة بتطبيق معدل الخ�صم الم�ستخدم
لقيا�س التزامات المنافع المحددة في بداية ال�سنة �إلى �صافي التزامات المنافع المحددة (الأ�صول) القائمة
�آن��ذاك ،م��ع الأخ��ذ بعين االعتب��ار �أية تغيي��رات في �صاف��ي التزامات المناف��ع المحددة (الأ�ص��ول) خالل تلك
الفترة نتيجة للم�ساهمات والمدفوع من هذه المنافع .ويتم �إدراج �صافي م�صاريف الفوائد والم�صاريف الأخرى
المتعلقة بخطط المنافع المحددة �ضمن بند الربح �أو الخ�سارة.
1010.5الزكاة
يت��م �إثبات ا�س��تحقاقات الزكاة كالتزامات بنا ًء على القوانين والت�ش��ريعات ال�صادرة م��ن الهيئة العامة للزكاة والدخل
بالمملكة العربية ال�س��عودية .ان التعديالت الناتجة عن الربوطات النهائية للزكاة� ،إن وجدت ،ت�س��جل في ال�س��نة التي
تمت فيها تلك الربوطات الزكوية.
 1111.5الإيرادات
يتم �إثبات الإيرادات من العقود مع العمالء حين تنتقل ال�س��يطرة على الب�ضائع �إلى العميل بالمبلغ الذي يعك���س المبلغ
ال��ذي تتوق��ع المجموعة ا�س��تحقاقه مقابل تلك ال�س��لع �أو الخدمات بعد العوائد والخ�ص��م التجاري وخ�صم الكمية .يتم
بي��ع الب�ضاع��ة للعمي��ل م��ع �أحقي��ة �إعادة الب�ضاع��ة خالل فت��رة محددة .ت�س��تخدم المجموع��ة طريقة القيم��ة المقدرة
لتقدي��ر الب�ضائ��ع التي لم ت�س��ترجع .بد ًال من الإيرادات تعترف المجموعة بخ�صم ا�س��ترداد بالن�س��بة للب�ضائع المتوقع
ا�سترجاعها .بالإ�ضافة لذلك يتم تقدير ا�سترجاع الأ�صول (تعديل المقابل لتكلفة المبيعات) وذلك لأحقية العميل في
ا�س��ترجاع الب�ضاع��ة .تمن��ح المجموعة تخفي���ض للكمية لبع�ض العمالء بمج��رد تجاوز كمية الب�ضاعة الم�ش��تراة خالل
الفترة المتفق عليها الحد المذكور بالعقد .تقوم المجموعة باثبات الإيرادات من هذه المبيعات ح�س��ب �س��عر ال�صفقة
المح��دد بالعق��د مطروح � ًا من��ه الخ�صومات المقدرة .الخب��رات المتراكمة لتقدي��ر وتحديد القيم��ة المتوقعة للخ�صم
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ويتم االعتراف بااليراد فقط �إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل جد ًا �أال يحدث انعكا�س كبير يتم اعتراف بخ�صم
الإ�س��ترداد (الم��درج في الذمم الدائن��ة التجارية والأخرى) للتخفي�ض المتوقع على المبالغ الم�س��تحقة الدفع للعمالء
فيما يتعلق بالمبيعات التي تم �إجراءها خالل العام .ال يعتبر �أي عن�صر من عنا�صر التمويل مهم لأن المبيعات تتم �إما
نقد ًا �أو بحد ائتماني مدته  90يوم والذي يتفق مع ممار�سات ال�سوق.
 1212.5عقود الإيجار
عقود الإيجار الت�شغيلية
عق��د الإيج��ار ال��ذي يحتفظ فيه الم�ؤج��ر بكافة المخاطر ومنافع الأ�ص��ول التي تم ت�أجيرها (تحت عق��د الت�أجير) يتم
ت�صنيفه كعقد ايجار ت�شغيلي.
يتم �إثبات المبالغ المدفوعة بموجب عقود الإيجار الت�شغيلية كم�صروف في قائمة الأرباح �أو الخ�سائر والدخل ال�شامل
الآخر على مدار فترة الإيجار على �أ�سا�س الق�سط الثابت (با�ستثناء تكاليف الخدمات مثل الت�أمين وال�صيانة).
 1313.5تكاليف الإقترا�ض
تتم ر�س��ملة تكاليف االقترا�ض المتعلقة باال�س��تحواذ �أو �إن�ش��اء �أو �إنتاج �أ�صول م�ؤهلة للر�سملة والتي تحتاج لفترة كبيرة
م��ن الوق��ت لت�صب��ح جاه��ز ًة لال�س��تخدام المعد ل��ه �أو للبي��ع كجزء من تكلف��ة هذا الأ�ص��ول .يتم تحميل كام��ل تكاليف
الإقترا���ض الأخ��رى عل��ى الم�صاريف في الفترة الت��ي تحدث فيها .ت�ش��تمل تكاليف االقترا�ض عل��ى الفوائد والتكاليف
الأخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقترا�ض الأموال.
 1414.5المخ�ص�صات
يتم �إثبات المخ�ص�صات عند ن�ش��وء التزامات على المجموعة �س��وا ًء كانت هذه االلتزامات قانونية �أو ا�ستداللية نتيجة
لح��دث �س��ابق ،وكان م��ن المحتمل �أن تلزم المجموعة ت�س��وية هذه االلتزام��ات و�إمكانية عمل تقدي��ر موثوق لمبلغ هذه
االلتزام��ات .المبل��غ المعت��رف به كمخ�ص�ص هو �أف�ضل تقدير لاللتزامات الحالية المطلوب ت�س��ويتها في نهاية الفترة
الت��ي تغطيه��ا القوائ��م المالية ،م��ع الأخذ بعين االعتبار المخاط��ر وحالة عدم الت�أكد (ال�ش��كوك) التي قد تحيط بهذه
االلتزامات.
 1515.5المعامالت بالعمالت الأجنبية
يت��م تحوي��ل المعام�لات بالعم�لات الأجنبية �إلى الريال ال�س��عودي ،حي��ث يعتبر الريال ال�س��عودي هو العمل��ة الوظيفية
(عملة الن�شاط) للتعامالت بالمجموعة وذلك وفقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة في تاريخ المعامالت.
يت��م تحوي��ل الأ�صول وااللتزامات المالية النقدية المقيمة بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�س��عودي ب�س��عر ال�صرف في
تاريخ القوائم المالية الموحدة� ،أما البنود غير النقدية التي يتم قيا�س��ها على �أ�سا���س التكلفة التاريخية بعملة �أجنبية
فيت��م تحويلها ل�س��عر ال�صرف في تاريخ العملية ،وب�ش��كل عام يتم �إثبات فروقات العم�لات الأجنبية في قائمة الربح �أو
الخ�سارة الموحدة.
 1616.5الم�صاريف
م�صاري��ف البي��ع والت�س��ويق ه��ي تل��ك الم�صاري��ف التي تت�ضم��ن رواتب و�أج��ور موظفي المبيع��ات والتوزي��ع والحمالت
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الت�سويقية ،والتكاليف المتعلقة بعملية البيع وغيرها من الم�صاريف المماثلة .جميع الم�صاريف الأخرى التي ال تتعلق
بالإنت��اج �أو المبيع��ات يت��م اعتبارها كم�صروفات �إداري��ة وعمومية .ويتم توزيع الم�صاريف الم�ش��تركة بين الم�صاريف
البيعية والم�صروفات العمومية با�ستخدام �أ�سا�س ثابت.
 1717.5االحتياطي النظامي
تم�ش��يا م��ع متطلب��ات نظام ال�ش��ركات في المملكة العربية ال�س��عودية والنظام الأ�سا�س��ي لل�ش��ركة يت��م تكوين احتياطي
نظامي بن�س��بة  % 10من �صافي الدخل ال�س��نوي ويجوز التوقف عن هذا التكوين حينما يبلغ ر�صيد االحتياطي  %30من
ر�أ�س مال المجموعة المدفوع� ،إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ك�أرباح
 1818.5ربحية ال�سهم
تقدم المجموعة بيانات ربحية ال�س��هم الأ�سا�س��ية لأ�س��همها العادية .يتم احت�س��اب العائد على ال�س��هم الواحد بق�س��مة
الربح �أو الخ�س��ارة العائدة على حملة الأ�س��هم العادية لل�ش��ركة على المتو�س��ط المرجح لعدد الأ�س��هم العادية القائمة
خالل ال�سنة.
 1919.5قيا�س القيمة العادلة
القيم��ة العادل��ة ه��ي المبل��غ الذي من الممكن ا�س��تالمه مقابل بيع �أ�ص��ول �أو من الممكن دفعه مقاب��ل تحويل التزامات
ب�ش��كل �أ�سا�س��ي بي��ن الم�ش��اركين بال�س��وق بتاري��خ التقييم� ،س��وا ًء بوجود ذلك ال�س��وق المنظ��م �أو حتى غياب��ه وح�صول
المجموع��ة عل��ى اال�س��تفادة الق�صوى من هذا ال�س��وق في ذل��ك التاريخ� .إن القيمة العادلة لاللتزامات تعك���س مخاطر
عدم الوفاء بهذه االلتزامات.
تتطلب مجموعة من ال�سيا�سات والإف�صاحات المحا�سبية للمجموعة القيام بقيا�س القيم العادلة للأ�صول وااللتزامات
المالية وغير المالية.
تقوم المجموعة بقيا���س القيمة العادلة لأداة مالية با�س��تخدام ال�س��عر المدرج في ال�س��وق الن�شط الخا�ص بهذه الأداة،
ويعتبر ال�سوق ن�شط ًا بحال كانت تعامالت الأ�صول �أو االلتزامات تتم فيه بعدد وتكرار كافي بحيث يعطي معلومات عن
القيم ب�شكل م�ستمر.
وف��ي ح��ال ل��م يك��ن للأداة التي �س��يتم قيا���س القيمة العادلة لها �س��عر مدرج في �س��وق ن�ش��ط ،ف ��إن المجموعة �س��تقوم
با�س��تخدام �إح��دى ط��رق التقييم التي �س��تعظم ا�س��تخدام المدخ�لات التي يمك��ن مالحظتها والح�ص��ول عليها وتقليل
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االعتماد على تلك التي ال يمكن مالحظتها� .إن �أ�سلوب �أو طريقة التقييم المختارة يقوم بدمج كل العوامل التي كان من
الممكن �أن ي�أخذها الم�شاركين بال�سوق في عين االعتبار عند عملية تقييم ال�سعر.
�إذا كانت الأ�صول وااللتزامات تقا���س بالقيمة العادلة ولها �س��عر عر�ض و�س��عر طلب ف�إن المجموعة تقوم بقيا�س القيمة
العادلة للأ�صول ب�سعر العر�ض وتقوم بقيا�س القيمة العادلة لاللتزامات ب�سعر الطلب.
�إن �أف�ض��ل دلي��ل عل��ى قيم��ة الأداة المالية العادلة عند الإثبات المبدئي بها هو الثم��ن الذي تمت فيه ال�صفقة �أي الثمن
الذي تم دفعه �أو ا�ستالمه مقابلها.
�إذا ق��ررت المجموع��ة �أن القيم��ة العادلة ف��ي االعتراف المبدئي للأداة المالية تختلف ع��ن الثمن الذي تم فيه العملية
ولم يتم �إثبات القيمة العادلة على �أ�سا���س ال�س��عر المعرو�ض في ال�س��وق الن�ش��ط لموجودات �أو التزامات مماثلة وال عن
طري��ق �أ�سا���س مبن��ي على �أ�س��لوب تقيي��م يمكن من خالل��ه الحكم على �أية مدخ�لات غير ملحوظة ب�أنه��ا غير جوهرية
بالن�س��بة للتقيي��م ،عنده��ا يتم القيا���س المبدئي للأداة المالية بالقيم��ة العادلة بعد تعديلها لت�أجي��ل الفرق بين القيمة
العادل��ة ف��ي االعتراف المبدئي وبين قيم��ة المعاملة .وبعد ذلك ،يتم االعتراف لهذا الفرق �ضمن الأرباح �أو الخ�س��ائر
على �أ�سا�س منا�سب على طول عمر هذه الأداة.
6 .6االيرادات

 1 .1.6التغير في ال�سيا�سات المحا�سبية الهامه
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - )15الإيرادات من العقود مع العمالء
قام��ت المجموع��ة في �إعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (« )15الإيرادات من العقود مع العمالء» اعتبار ًا من
 1يناي��ر 2018م ،يح��ل المعي��ار الدولي للتقرير المال��ي رقم ( )15محل المعيار المحا�س��بي الدولي رقم (« )11عقود
الإن�ش��اءات» ،ومعيار المحا�س��بة الدولي (« )18الإيرادات» والتف�س��يرات المتعلقة به ،ومع �إ�س��تثناءات محدودة ،لجميع
الإيرادات النا�شئة عن العقود مع العمالء .ي�ضع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15نموذج مكون من  5خطوات
لمراع��اة الإن�ش��اءات الناتج��ة من العقود مع العمالء ويتطل��ب الإعتراف بالإيراد بالقيمة الت��ي تتوقع الجهة �أن تح�صل
عليه مقابل تقديم الب�ضاعة �أو الخدمة للعميل.
المعي��ار الدول��ي للتقري��ر المال��ي رق��م ( )15يطلب م��ن الهيئات ممار�س��ة الحكم  ،م��ع الأخذ بالإعتب��ار جميع الحقوق
والظروف ذات ال�صلة عند تطبيق كل خطوة من النموذج على العقود مع العمالء .كما يحدد المعيار التكاليف الإ�ضافية
للح�صول على العقد والتكاليف المبا�شرة المرتبطة بالعقد .بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،يتطلب المعيار الإف�صاح ال�شامل.
فيما يلي تفا�صيل ال�سيا�سات المحا�سبية الهامه الجديدة وطبيعة التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية ال�سابقة فيما
يتعلق في بيع المجموعة لل�سلع.
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طبيعة البضائع
والخدمات

الطبيعة  ،توقيت الوفاء بالتزامات
األداء و شروط الدفع الهامة

يح�صل العمالء على ال�س��يطرة على المنتجات
منتجات ال�سيراميك
عندم��ا يت��م ت�س��ليم الب�ضائ��ع �أو قبوله��ا ف��ي
والأدوات ال�صـحية
و�سـخانات المياه الكهربائية �أماك��ن عملهم �أو �إر�س��الها من الم�س��تودع .يتم
�إن�ش��اء الفواتي��ر ويت��م التعرف عل��ى الإيرادات
ف��ي ذلك الوقت .ع��اد ًة ما يتم دفع الفواتير في
يوم��ا لعم�لاء االئتمان .يتم �إن�ش��اء
غ�ض��ون ً 90
الفات��ورة و�إثباتها بال�صافي بعد خ�صم العوائد
القابل��ة للتطبيق والتي تتعلق بالبن��ود المباعة.
ال يت��م تقديم �أي نق��اط والء للعمالء  ،وبالتالي
ال توج��د �إي��رادات م�ؤجل��ة يت��م التع��رف عليه��ا
للعنا�صر المباعة.
�إن ت�أثي��ر ه��ذه التغيي��رات عل��ى بن��ود غي��ر
الإي��رادات هو تغيير في مطلوبات اال�س��ترداد ،
والتي يتم ت�ضمينها في الذمم الدائنة التجارية
والدائنة الأخرى.
بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،هناك �أ�صول جديدة للحق
في ا�ستعادة ال�سلع المعادة  ،والتي يتم تقديمها
كجزء من المخزون.

طبيعة التغير في السياسة
المحاسبية
وف ًق��ا للمعيار المحا�س��بي الدولي رقم 18
 ،ت��م الإقرار ب�إيرادات العقود مع العمالء
عن��د �إج��راء تقدي��ر معق��ول للعائ��دات ،
ب�ش��رط ا�س��تيفاء جميع المعايي��ر الأخرى
لالعت��راف بالإي��رادات� .إذا ل��م يك��ن من
الممك��ن �إج��راء تقدي��ر معق��ول  ،فقد تم
ت�أجيل �إثب��ات الإيرادات حتى انتهاء فترة
العائ��د �أو يمك��ن �إج��راء تقدي��ر معق��ول
للعائ��دات  ،وم��ع ذل��ك  ،بموج��ب المعيار
الدول��ي للتقاري��ر المالي��ة � ، 15س��يتم
االعت��راف بالإي��راد بع��د تعدي��ل العوائ��د
المتوقعة.
ﺑﺎﻟﻨ�ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗ�ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑ�ﺈﻋﺎدة
�أي ﺑﻨﺪ ،يت��م ﺗﺤﻘي��ق ا�ﻹﻳﺮادات ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ � ١٥إﻟﻰ
اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻤﻞ �أن ﻻ ﻳﺤﺪث اﻧﻌﻜﺎ���س
ﺟﻮه��ري ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ ا�ﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﺮاكم��ه
اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ .لذل��ك  ،يت��م تعدي��ل مبل��غ
الإيرادات المعترف به للعائدات المتوقعة
 ،والت��ي يت��م تقديرها بنا ًء عل��ى البيانات
التاريخي��ة .ف��ي مثل هذه الظ��روف  ،يتم
االعتراف بحق ا�س��ترجاع �أ�ص��ل الب�ضائع
المعادة.

اختارت المجموعة تطبيق المعدل ب�أثر رجعي الذي ي�سمح به المعيار الدولي للتقارير المالية  15عند اعتماد المعيار
الجديد يتطلب التطبيق المعدل ب�أثر رجعي � ً
أي�ضا االعتراف بالأثر التراكمـي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
 15عل��ى جمي��ع العق��ود كما ف��ي  1يناير  2018في حق��وق الملكية .بلغ الأثر م��ن التحول �إلى المعي��ار الدولي للتقرير
المال��ي رق��م  15الم�س��جل ف��ي الأرب��اح المبقاه ف��ي  1يناي��ر  2018مبلغ  2.3مليون ريال �س��عودي نتيج��ة الزيادة في
مطلوبات اال�سترداد بقيمة  7.3مليون ريال �سعودي والزيادة في �أ�صول حق االرجاع بقيمة  5مليون ريال �سعودي.
لقد �أكملت المجموعة تقييم جميع م�صادر االيراد والم�صادر لتقييم قابلية تطبيق هذه الإيرادات وف ًقا لمقت�ضيات
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم  .15ا�ستنتج التقييم النهائي �إلى �أنه �سيكون هناك ت�أثير غير جوهري
على قائمة الربح �أو الخ�س��ارة والدخل ال�ش��امل الآخر الموحدة للمجموعة كما في  31دي�سمبر  .2018و�سوف ت�ستمر
المجموعة في مراجعة وتقييم كل منتج وخدمة جديدة  ،و�سيتم تقييم �أي ت�أثير لهذه المنتجات والخدمات و الك�شف عنها.
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 2.2.6ت�صنيف الإيرادات
ت�س��تمد المجموع��ة �إيراداته��ا م��ن نق��ل الب�ضائع عن��د نقطة زمنية مح��دده في خط��وط الإنتاج الرئي�س��ية والمناطق
الجغرافية التالية:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م

�إيرادات القطاع
�إيرادات القطاعات الم�شتركة
�إيرادات من عمالء خارجيين
الأ�سواق الجغرافية الأ�سا�سية
محلي
�أجنبي
توقيت الإعتراف بالإيرادات
في نقطة زمنية محدده

بالط السيراميك
واألدوات الصحية
794.156
16.310
777.846

سخانات
المياه
246.067
246.067

أنابيب
الخزف
4.135
4.135

إجمالي
1.044.358
16.310
1.028.048

713.875
63.971
777.846

165.641
80.426
246.067

4.135
4.135

883.651
144.397
1.028.048

777.846

246.067

1.028.048

4.135

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م

�إيرادات القطاع
�إيرادات القطاعات الم�شتركة
�إيرادات من عمالء خارجيين
الأ�سواق الجغرافية الأ�سا�سية
محلي
�أجنبي
توقيت الإعتراف بالإيرادات
في نقطة زمنية محدده

بالط السيراميك
واألدوات الصحية

سخانات
المياه

أنابيب
الخزف

إجمالي

854.521
18.923
835.598

304.128
304.128

-

1.158.649
18.923
1.139.726

774.991
60.607
835.598

211.037
93.091
304.128

-

986.028
153.698
1.139.726

835.598

304.128

1.139.726

-

| 79

| التقرير السنوي | | ٢٠١8

ANNUAL REPORT

 3.3.6ر�صيد العقود
يو�ضح الجدول التالي معلومات حول �أ�صول و�إلتزامات العقود المبرمة مع العمالء:
كما في  31ديسمبر
ذمم مدينة تجارية مدرجة �ضمن مدينون تجاريون و �أخرى� ،صافي

2018م

2017م

243.237

211.830

التزامات العقود المدرجة �ضمن الدائنون والذمم الدائنة االخرى� ،صافي
دفعات مقدمة من عمالء

11.353

20.689

التزامات م�ستردة

21.305

47.503

مجموع التزامات العقود

32.658

68.192

7 .7االيرادات والمصاريف

 1.1.7االيرادات الت�شغيلية االخرى
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2018م

2017م

�إيرادات ت�أجير العقارات

2.575

2.999

بيع خردة

7.877

7.193

اخرى

1.929

550

12.381

10.742

 2.2.7تكلفة المبيعات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
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2018م

2017م

المواد الخام الم�ستهلكه

395.267

432.737

رواتب واجور وما في حكمها

185.756

181.128

ا�ستهالك

187.259

187.279

تكاليف الطاقة
�صيانة و�إ�صالح
مخ�ص�ص مخزون تالف �أو بطيء الحركة
�إيجار
اخرى

82.354
34.607
14.876
10.640
9.485
920.244

72.585
32.952
40.102
14.115
10.559
971.457

 3.3.7م�صاريف البيع والتوزيع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2018م

2017م

رواتب واجور وما في حكمها

73.268

66.142

ر�سوم النقل وال�شحن

60.221

57.879

�إيجارات

13.472

12.156

ا�ستهالك

11.131

11.614

دعاية واعالن

3.968

4.568

ات�صاالت ور�سوم

3.792

4.079

�صيانة وا�صالح

3.244

3.858

ت�أمين و�سفر

2.583

3.259

اخرى

3.750

4.407

175.429

167.962

 4.4.7م�صاريف ادارية وعمومية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2018

2017م

رواتب و�أجور وما في حكمها

66.510

50.541

�صيانة و�إ�صالح

8.435

10.543

ا�ستهالك

5.655

5.053

اطفاء �أ�صول غير ملمو�سة

846

2.235

مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة

1.567

2.188

ت�أمين و�سفر

1.464

1.603

�أتعاب مهنية وقانونية

3.746

1.124

�أخرى

1.523

404

89.746

73.691
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 5.5.7تكاليف التمويل ،بال�صافي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

تكاليف تمويلية

2018م

2017م

االلتزامات المالية بالتكلفة المطف�أة  -م�صروفات الفوائد

44.263

38.570

خ�سارة اعادة تقييم �شركات تابعة م�ستحوذ عليها (اي�ضاح )13

2.634

-

خ�سارة �صرف عمالت اجنبية ,بال�صافي

102

558

�صافي تغير القيمة العادلة للم�شتقات المالية

-

188

م�صاريف بنكية واخرى

989

1.000

مجموع تكاليف التمويل

47.988

40.316

ايرادات تمويلية
توزيعات ارباح من ا�ستثمارات في �أوراق مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر

()451

-

مجموع االيرادات التمويلية

()451

-

�صافي تكاليف التمويل المعترف بها في الربح والخ�سارة

47.537

40.316

8 .8الزكاة

� 1.1.8أ�سا�س مخ�ص�ص الزكاة
تخ�ض��ع المجموع��ة لل��زكاة وفق � ًا لأنظمة الهيئة العام��ة للزكاة والدخل .ويت��م تحميل مخ�ص�ص ال��زكاة المتعلق
بال�شركة وال�شركات التابعة لها في قائمة الأرباح �أو الخ�سائر والدخل ال�شامل الآخر الموحدة.
 2.2.8حركة مخ�ص�ص الزكاة كما يلي:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
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2018م

2017م

الر�صيد في بداية ال�سنة

2.344

16.962

المدفوع خالل ال�سنة

()3.305

()14.718

المكون خالل ال�سنة

9.658

100

الر�صيد في نهاية ال�سنة

8.697

2.344

.3.8

3موقف الربط النهائي

قامت �شركة الخزف ال�سعودي و�شركة الخزف للأنابيب بتقديم �إقراراتها الزكوية وقامت ب�سداد دفعات الزكاة
الم�ستحقة عليها وح�صلت على �شهادة الزكاة حتى عام 2017م.
قامت �شركة الخزف لال�ستثمار بتقديم اقراراتها الزكوية لجميع ال�سنوات ال�سابقة حتى عام 2016م.
9 .9ربحية السهم

 1.1.9العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد

يتم احت�ساب العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد من خالل ق�سمة �صافي (الخ�سارة) /الربح العائده لحملة الأ�سهم العادية
على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة.
2018م

2017م

�صافي الخ�سارة العائد على حملة الأ�سهم العادية " 000ريال �سعودي"

()214.577

()97.054

المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم العادية الم�صدرة “ � 000سهم”

60.000

60.000

خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية والمخف�ضة (ريال)

()3.58

()1.62

تم احت�ساب ربحية ال�سهم لل�سنة المقارنة لتعك�س زيادة في ر�أ�س مال ال�شركة من  50مليون �سهم �إلى  60مليون
�سهم عن طريق الأ�سهم الممنوحه �,إ�ستناد ًا لقرار الجمعية العامة الإ�ستثنائي الذي ُعقد في  26ابريل 2018م.
 2.2.9ربحية ال�سهم المخف�ضة
يتم احت�س��اب الربح المخف�ض لل�س��هم العادي باالعتمادعلى �صافي (الخ�سارة)  /الربح العائد �إلى الم�ساهمين
العاديين والمتو�س��ط المرجح لعدد الأ�س��هم العادية القائمة بعد تعديل الت�أثير لجميع اال�سهم العادية المخف�ضة
المحتملة .لم يكن هناك ا�سهم مخف�ضة قائمة في اي وقت خالل ال�سنة �أو ال�سنة ال�سابقة.
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القيمة الدفترية
كما في  31دي�سمبر 2017م
كما في  31دي�سمبر 2018م

كما في  31ديسمبر 2018م

يخ�صم :اال�ستهالك المتراكم
كما  01يناير 2017م
اال�ستهالك
اال�ستبعاد
كما في  31دي�سمبر 2017م
�إ�ستحواذ ال�شركة التابعة
اال�ستهالك
المحول خالل العام
اال�ستبعاد

كما في  31ديسمبر 2018م

التكلفة
كما في  01يناير 2017م
ا�ضافات
المحول خالل العام
ا�ستبعادات
كما في  31دي�سمبر 2017م
�إ�ستحواذ ال�شركة التابعة
ا�ضافات
المحول خالل العام
ا�ستبعادات

167.398
267.954

-

267.954

165.619
9.486
()7.707
167.398
100.556
-

أراضي

1.1.10الحركة على القيمة الدفترية

1010عقارات ،آالت ومعدات ،بالصافي

443.695
433.658

549.363

465.839
36.898
502.737
9.413
37.213
-

983.021

932.490
8.712
5.230
946.432
23.823
691
12.075
-

مبانــي

981.335
990.741

26.634
21.477

65.624 1.512.985

49.727 1.102.917
7.286
149.408
57.013 1.252.325
1.542
113.803
7.073
147.955
()1.098
()4
-

87.101 2.503.726

12.698
7.949

96.546

75.852
9.624
()2.002
83.474
2.286
10.332
1.098
()644

104.495

95.090
3.292
()2.210
96.172
3.462
389
5.312
()840

أثاث ومفروشات ســيارات
78.296 2.155.999
2.708
9.870
2.643
67.791
83.647 2.233.660
1.774
236.273
1.131
12.265
553
21.528
()4
-

آالت
ومعدات

6.852
8.729

18.276

16.073
730
16.803
1.473
-

27.005

20.025
9
3.621
23.655
708
2.642
-

تحسينات على
عقارات مستأجرة

74.033
80.878

-

80.878

1.712.645
1.811.386

1.710.408
203.946
()2.002
1.912.352
127.044
204.046
()٤٨ ٦

2.242.794

4.054.180

123.797
29.521
()79.285
74.033
48.955
()42.110
-

3.571.316
63.598
()9.917
3.624.997
365.888
64.139
()844

أعمال رأسمالية تحت
المجمـوع
التنفيذ
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2.2.10العقارات ،والآالت والمعدات المرهونة ك�ضمان للقرو�ض:
كم��ا في  31دي�س��مبر 2018م ،بلغت القيمة الدفترية للعق��ارات ،واالالت والمعدات المرهونة مبلغ  1,374مليون
ري��ال �س��عودي ( 31دي�س��مبر 2017م  1.420 :مليون ريال) حيث �أن هذه العق��ارات ،واالالت والمعدات مرهونة
ك�ضمان مقابل قرو�ض من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
�3.3.10أعمال ر�أ�سمالية تحت التنفيذ
ل��م يت��م ر�س��ملة �أي تكالي��ف اقترا�ض على الم�ش��اريع تحت التنفيذ خ�لال العام الحالي (  31دي�س��مبر 2017م :
� 454ألف ريال �سعودي).
1111االصول غير الملموسة

البرمجيات
التكلفة
كما في  31دي�سمبر 2017م

23.620

كما في  31ديسمبر 2018م

23.620

يخ�صم :االطفاء المتراكم
كما في  01يناير 2017م

19.610

االطفاء

2.235

كما في  31دي�سمبر 2017م

21.845

االطفاء

846

كما في  31ديسمبر 2018م

22.691

القيمة الدفترية
كما في  31دي�سمبر2017م

1.775

كما في  31ديسمبر 2018م

929

1212استثمارات في شركات زميلة

� 1.1.12ستثمارات في �شركات زميلة
كما في  31ديسمبر
إيضاح

2018م

2017م

�شركة الخزف للأنابيب

2-12

-

16.035

�شركة توزيع الغاز الطبيعي

3-12

8.941
8.941

9.032
25.067

لدى ال�شركات ر�أ�س مال يتكون من �أ�سهم عادية فقط وهي تحتفظ بها ب�شكل مبا�شر  .بلد الت�أ�سي�س �أو الت�سجيل
هو اي�ض ًا مكان عملهم الرئي�سي ،ون�سبة الملكية هي نف�س ن�سبة حقوق الت�صويت المحتفظ بها.
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التغير في اال�ستثمارات في �شركات زميلة
شركة الخزف
لألنابيب*

شركة توزيع
الغاز الطبيعي

قيمة اال�ستثمار في  1يناير 2018م

16.035

9.032

الح�صة من (خ�سارة)/ربح ال�شركات الزميلة

()3.276

305

توزيعات م�ستلمة

-

()396

المحول �إلى ال�شركة التابعة بالقيمة العادلة (�إي�ضاح )2-12

()12.759

-

قيمة اال�ستثمار في  31دي�سمبر 2018م

-

8.941

2 .2.12في  15اغ�سط�س 2018م ا�ستحوذت المجموعة على  %11,2من �أ�سهم �شركة الخزف للأنابيب (�شركة م�ساهمة
�س��عودية مقفلة) بالإ�ضافة لحقوق الت�صويت وذلك عن طريق تحويل قر�ض بمبلغ  66,4مليون ريال �س��عودي من �ش��ركة
الخزف للأنابيب في تاريخ  15اغ�سط�س 2018م .ما نتج عنه ،ارتفاع ح�صة حقوق ملكية المجموعة في �شركة الخزف
للأنابي��ب م��ن � %50إلى  %61,12وح�صول ال�س��يطرة على �ش��ركة الخزف للأنابيب .تم �إثب��ات الفرق بين القيمة العادلة
والقيمة الدفترية لل�شركة الزميلة كتعديل للقيمة العادلة في الممتلكات وااللآت والمعدات (�إي�ضاح  .)13يتمثل الن�شاط
الرئي�س��ي لل�ش��ركة الزميل��ة ف��ي ت�صني��ع الأنابي��ب الفخارية .نط��اق منتجاتها تكمل منتج��ات المجموعة وتوف��ر و�صولها
للأ�سواق التي لم ي�سبق لها الو�صول �إليها� .شركة الخزف للأنابيب م�سجلة في الريا�ض بالمملكة العربية ال�سعودية.
3.3.12تملك المجموعة ن�سبة  %15.87فى ر�أ�سمال �شركة توزيع الغاز الطبيعي المدفوع البالغ  25مليون ريال �سعودى
وهى (�ش��ركة م�س��اهمة �سعودية مقفلة) تعتبر واحدة من الموردين الإ�ستراتيجيين للمجموعة ،ويتمثل ن�شاطها الرئي�س
فى �شراء الغاز وتوزيعه على الم�صانع فى المدينة ال�صناعية الثانية بالريا�ض .كما �أن المجموعة لها تمثيل في مجل�س
�إدارة ال�ش��ركة الم�س��تثمر به��ا ،وعلي��ة تم �إثبات اال�س��تثمار المذكور با�س��تخدام طريقة حقوق الملكية لوج��ود ت�أثير هام
للمجموعة عليها� .شركة توزيع الغاز الطبيعي م�سجلة في الريا�ض بالمملكة العربية ال�سعودية.
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1313اندماج االعمال

كما هو مو�ضح في اي�ضاح ( ، )12قامت المجموعة بال�سيطره على �شركة الخزف للأنابيب في � 15أغ�سط�س 2018م تعمل
�ش��ركه الخزف للأنابيب في انتاج �أنابيب الفخار للأدوات ال�صحية و�ش��بكات ال�صرف ال�صحي� .س��يطرة المجموعة على
�شركة الخزف للأنابيب �سوف يمكنها من زيادة تنوع قاعدة منتجاتها وتح�سين الكفاءه الت�شغيلية.
تت�ضم��ن القوائ��م المالي��ة الموح��دة نتائ��ج �ش��ركة الخ��زف للأنابيب م��ن تاريخ نقل ال�س��يطرة ال��ى المجموعة .م��ن تاريخ
اال�س��تحواذ حتـ��ى  31دي�س��مبر 2018م �س��اهمت �ش��ركة الخ��زف للأنابي��ب باي��رادات بلغ��ت  4,1مليون ريال �س��عودي
و�صافي خ�سارة بلغت 15.5مليون ريال �سعودي لنتائج المجموعة.
اعترفت المجموعة بح�صة ن�س��بة حقوق الملكية غير الم�س��يطرة في �ش��ركة الخزف للأنابيب بالقيمه العادلة من اال�صول
القابله للتحديد .
الموجودات المكت�سبة القابله للتحديد وااللتزامات المتوقعة
يلخ�ص الجدول التالي المبالغ المعترف بها للموجودات والمطلوبات المتوقعة في تاريخ اال�ستحواذ:
القيمة العادلة
عند اإلستحواذ
238.844
25
18.450
14.771
13
()124.275
()1.242

العقارات والآالت والمعدات
الإ�ستثمارات
المخزون
الذمم المدينة التجارية و�أخرى
النقد ومافي حكمه
وال�سلف
القرو�ض ُ
مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
الذمم الدائنة التجارية و�أخرى

()21.381
125.205

مجموع الأ�صول ال�صافية القابلة للتحديد

مقابل اال�ستحواذ
مقابل اال�ستحواذ

66.400

الحقوق غير الم�سيطرة ،بناء ًا على الحقوق المكت�سبه في �صافي الأ�صول المعترف بها ل�شركة الخزف للأنابيب

48.680

ال�شهرة وخ�سائر الهبوط في تاريخ اال�ستحواذ

10.125
125.205
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قيا�س القيمه العادلة
كانت �أ�ساليب التقييم الم�ستخدمة لقيا�س القيمة العادلة للأ�صول المادية المكت�سبة كما يلي:
األصول المكتسبه

أسلوب التقييم

عقارات والآالت والمعدات

ا�س��لوب مقارنة ال�س��وق وا�س��لوب التكلفة :ي�أخذ نموذج التقييم في االعتبار �أ�س��عار ال�س��وق
لبن��ود مماثل��ة عندما تكون متاحة  ،وتكلفة اال�س��تبدال الم�س��تهلكة المالئمه وتعك���س تكلفة
اال�ستبدال الم�ستهلكة تعديالت التدهور المادي والتقادم الوظيفي واالقت�صادي
�أ�سلوب المقارنة ال�سوقية :يتم تحديد القيمة العادلة بنا ًء على �سعر البيع المقدر في �سياق
الأعم��ال االعتيادي��ة ناق�ص التكاليف المقدرة للإنجاز والبيع  ،وهام���ش ربح معقول يعتمد
على الجهد المطلوب لإكمال وبيع المخزون.

المخزون

1414حقوق الملكية غير المسيطرة

يو�ضـح الجدول التالي معلومات متعلقة بتكلفة حقوق الملكية غيـر الم�سيطرة ل�شركة الخزف للأنابيب كما في  31دي�سمبر
2018م:
ن�سبة حقوق الملكية غير الم�سيطرة

%38.88

الأ�صول غير المتداولة
الأ�صول المتداولة
الإلتزامات غير المتداولة
الإلتزامات المتداولة
�صافي الأ�صول
�صافي الأ�صول العائدة لحقوق الملكية غير الم�سيطرة
المبيعات
الخ�سارة
الدخل ال�شامل الآخر
�إجمالي الدخل ال�شامل
الخ�سارة المخ�ص�صة للحقوق غير الم�سيطرة
الدخل ال�شامل الآخر المخ�ص�ص للحقوق غير الم�سيطرة
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية الم�ستخدمة في الأن�شطة الإ�ستثمارية
التدفقات النقدية الم�ستخدمة في الأن�شطة التمويلية
�صافي الزيادة في النقد ومافي حكمه

240.904
18.064
()18.474
()130.791
109.703
42.653
4.135
()15.502
()15.502
()6.027
9.195
()6.763
()2.353
79

ف��ي � 15أغ�سط���س 2018م �أ�س��تحوذت المجموع��ة عل��ى الح�ص��ة الم�س��يطرة في �ش��ركة الخ��زف للأنابيب لت�صبح �ش��ركة
الخ��زف للأنابي��ب �ش��ركة تابع��ة منذ ذلك التاري��خ (�إي�ض��اح  .)13وفق ًا لذلك ف ��إن المعلمومات المتعلقة ب�ش��ركة الخزف
للأنابيب للفترة من � 15أغ�سط�س 2018م �إلى  31دي�سمبر 2018م فقط
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1515أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

وفق ًا لما ي�سمح به المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( ،)9قامت المجموعة بت�صنيف اال�ستثمارات عند التطبيق
المبدئي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ( )9كادوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�ش��امل
الآخر ويتم قيا�س��ها بالقيمة العادلة .نتج عن التقييم العادل ربح غير محقق قدره � 730ألف ريال �س��عودي لل�س��نة المنتهية
في  31دي�سمبر 2018م ( 31دي�سمبر 2017م � 97 :ألف ريال �سعودي) التي تدخل �ضمن الدخل ال�شامل الآخر.
1 .1.15القيمة العادلة
كما في  31ديسمبر
2018م

2017م

�شركة عقارات الخليج
�شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ين�ساب)

6.967
4.657

6.600
4.294

�أخرى

25

-

11.649

10.894

لم يتم ا�ستبعاد �أي من هذه اال�ستثمارات خالل عام 2018م.
�2.2.15إثبات توزيعات �أرباح
ت��م ا�س��تالم توزيع��ات �أرب��اح من ه��ذه اال�س��تثمارات بمبلغ � 451أل��ف ريال �س��عودي خالل الع��ام المنتهي في 31
دي�سمبر 2018م ( عام 2017م� :صفر) .
1616المخزون ،بالصافي

كما في  31ديسمبر
2018م

2017م

ب�ضاعة تامة ال�صنع
�إنتاج تحت الت�شغيل

461.820
60.574

431.953
48.126

مواد خام وم�ستهلكات

159.128

183.924

ب�ضاعة م�شتراة بغر�ض البيع

19.634

26.653

قطع غيار

72.057

68.537

773.213

759.193

()67.002
706.211

()52.126
707.067

ناق�ص ًا :مخ�ص�ص المخزون التالف وبطيء الحركة (�إي�ضاح ) 1-16
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 1.1.16حركة مخ�ص�ص المخزون التالف بطيء الحركة
كما في  31ديسمبر
الر�صيد في بداية ال�سنة

2018م
126.

2017م
12.025

المكون خالل ال�سنة� ،صافي

14.876

40.101

ر�صيد المخ�ص�ص في نهاية ال�سنة

67.002

52.126

1717مدينون تجاريون و أخرى ،صافي

مدينون تجاريون
مخ�ص�ص خ�سائر ائتمانية متوقعة (�إي�ضاح )2-3-27
مدينون تجاريون ،صافي

مطلوب من اطراف ذات عالقة

كما في  31ديسمبر
2017م
2018م
211.830 243.237
()4.101( )22.701
207.729 220.536
18.014
-

قر�ض الى �شركة زميلة

-

50.476

ذمم مدينة اخرى (�إي�ضاح )1-17

58.576
279.112

96.185
372.404

 1.1.17ذمم مدينة اخرى
كما في  31ديسمبر
2018م

2017م

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

31.933

24.969

ت�أمينات م�ستردة

2.489

8.853

�سلف وعهد الموظفين

1.972

1.256

دفعات مقدمة �إلى موردين

22.116

61.107

�أخرى

66

-

58.576

96.185

�إن المعلوم��ات المتعلق��ة بمخاطر االئتمان ومخاطرال�س��وق وخ�س��ائر االنخفا�ض في قيم��ة المدينين التجاريين
والأر�صدة المدينة الأخرى مت�ضمنة في �إي�ضاح .3-27
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1818النقد وما في حكمه

كما في  31ديسمبر
النقد لدى البنوك

2018م
46.718

2017م
78.048

النقدية في ال�صندوق

1.290

1.248

48.008

79.296

1919رأس المال واالحتياطيات

 1.1.19رأس المال
كما في  31ديسمبر
2018م

2017م

�أ�سهم عادية م�صرح بها -القيمة اال�سمية  10ريال �سعودي

60.000

50.000

عدد الأ�سهم العادية المدفوعة بالكامل

60.000

50.000

قيمة اال�سهم العادية الم�صدرة

600.000

500.000

2.2.19طبيعة والغر�ض من االحتياطيات
1.2.19االحتياطي النظامي
بموجب عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظام ال�شركات في المملكة العربية ال�سعودية ،يتوجب على ال�شركة �سنوي ًا تحويل
 ٪10م��ن �صاف��ي الربح �إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ  ٪30من ر�أ���س مال ال�ش��ركة� .إن االحتياطي النظامي
غير قابل للتوزيع على الم�ساهمين.
2.2.19احتياطي القيمة العادلة
يتكون احتياطي القيمة العادلة من �صافي التغير المتراكم بما في ذلك االنخفا�ض في القيمة ،والمدرج مبا�شرة
في حقوق الملكية وفي القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر حتى
يتم �إلغاء االعتراف.
3.3.19التوزيعات لل�سهم الواحد
2018م

2017م

�إجمالي توزيعات الأرباح (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

-

50.000

ح�صة ال�سهم الواحد (بالريال ال�سعودي)

-

1

وافق مجل�س الإدارة في اجتماعة المنعقد بتاريخ � 10شعبان 1439هـ الموافق  26ابريل 2018م للجمعية العامة
غي��ر العادي��ة على �إ�صدار �س��هم واحد مقابل كل خم�س��ة �أ�س��هم وذلك كزيادة في ر�أ���س الم��ال العادي من خالل
ر�س��ملة  100مليون ريال �س��عودي من ح�س��اب االرباح مبقاه لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2017م  .زاد �إجمالي
عدد الأ�سهم الم�صدرة والمكتتب بها �إلى  60مليون �سهم عادي .تم االنتهاء من الإ�صدار في  8رم�ضان 1439هـ
الموافق  23مايو 2018م
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4.4.19الدخل ال�شامل االخر المتراكم في االحتياطيات
إجمالي
الدخل
الشامل االخر
6.893

 1يناير 2018م

احتياطي
القيمة العادلة
5.965

االرباح المبقاة
928

�إعادة تقييم التزام مكاف�أة نهاية خدمة الموظفين

-

1.307

1.307

730

-

730

6.695

2.235

8.930

�أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل� -صافي التغير في القيمة العادلة
 31دي�سمبر  2018م
2020القروض

كما في  31ديسمبر
2018م

2017م

قرو�ض من بنوك محلية (�إي�ضاح )1-20

653.782

507.911

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (�إي�ضاح )2-20

265.654

183.249

إجمالي القروض

919.436

691.160

ناقص ًا  :الجزء المتداول

قرو�ض من بنوك محلية

416.646

420.411

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

149.824

45.383

�إجمالي الجزء المتداول

566.470

465.794

�إجمالي الجزء غير المتداول

352.966

225.366

تحت��وي بع���ض م��ن هذه القرو�ض على تعهدات بنكية ،قد ي�ؤدي االخالل ف��ي هذه التعهدات �إلى �إعادة التفاو�ض مع البنوك.
ويتم مراقبة هذه التعهدات على �أ�سا���س �ش��هري من قبل الإدارة ،في حال حدوث خرق او اخالل محتمل في هذه التعهدات
يت��م اتخ��اذ االج��راءات م��ن قب��ل الإدارة ل�ضمان الوف��اء بهذه التعه��دات .هذا وقد تم خ�لال الفترة الالحق��ة التو�صل الى
اتفاقيات لإعادة جدولة مديونيات البنوك على �أق�ساط طويلة الأجل.
تم عر�ض البيانات الخا�صة بمعدالت الفائدة والعمالت االجنبية ومخاطر ال�سيولة في الإي�ضاح رقم (.)3-27
1.1.20القرو�ض من البنوك المحلية
ح�صل��ت المجموع��ة على ت�س��هيالت بنكية من البنوك المحلية على �ش��كل قرو�ض من مرابحات �إ�س�لامية طويلة
الأج��ل بقيم��ة  654ملي��ون ري��ال �س��عودي (  31دي�س��مبر508 :2017مليون ري��ال) وذلك لغر�ض ا�س��تخدامها في
م�ش��اريع تو�س��عة الم�صانع .يتم �ضمان الت�س��هيالت البنكية من خالل �س��ندات لأمر ل�صالح البنوك .يتم تحديد
ر�س��وم القرو�ض على ا�سا���س اتفاقية المرابحة ويتم �س��داد القرو�ض على �أق�س��اط ن�صف �س��نوية غير مت�س��اوية
تنتهي في  31دي�سمبر 2024م.
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2 .2.20قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
ح�صل��ت المجموع��ة عل��ى قرو���ض م��ن �صن��دوق التنمي��ة ال�صناعية ال�س��عودي لتموي��ل تو�س��عاتها لم�صانع بالط
ال�س��يراميك والبور�س��لين والأدوات ال�صحية وم�صنع �س��خانات المياه الكهربائية وم�صنع الطوب الأحمر ،حيث
تم رهن جميع الأ�صول والم�صانع لل�صندوق .تبلغ القيمة الدفترية لهذه الأ�صول  1,374مليون ريال �سعودي (31
دي�س��مبر2017م1,420 :ملي��ون ريال �س��عودي) .كما تت�ضم��ن الإتفاقية مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�س��عودي
على �شروط متعلقة بالن�سب المالية .
ت�س��تحق دفعات القرو�ض على دفعات ن�صف �س��نوية تبد�أ في  15ربيع الثاني 1433ه ،الموافق  8مار���س 2012م،
وتنتهي في � 15شوال 1445هـ  ،الموافق  24ابريل 2024م.
بل��غ �إجمالي الت�س��هيالت غير الم�س��تخدمة م��ن ال�صندوق في  31دي�س��مبر 2018م مبلغ  30مليون ريال �س��عودي
(  31دي�س��مبر 2017م  29 :ملي��ون ري��ال �س��عودي) .وق��د كان �أخر تاريخ ل�س��حب هذه الت�س��هيالت 29جماد �آخر
1440هـ الموافق  6مار�س 2019م. .
3 .3.20قرو�ض ق�صيرة االجل
تمث��ل القرو���ض ق�صيرة الأجل مرابحات ا�س�لامية ممنوح��ة للمجموعة من قبل البن��وك التجارية المحلية والتي
ت�ستحق خالل �سنة واحدة �أو �أقل .وتعتبر هذه القرو�ض متجددة بطبيعتها ويتم تحديد ر�سوم هذه القرو�ض على
�أ�سا�س �أ�سعار ال�سوق .تعتبر هذه القرو�ض م�ضمونة بموجب �سندات لأمر ل�صالح البنوك .خالل ال�سنة المنتهية
 31دي�س��مبر 2018م ،تم ا�س��تالم قرو�ض ق�صيرة االجل بمبلغ  113مليون ريال �س��عودي ( 31دي�س��مبر 2017م :
 224,5مليون ريال �سعودي) وتم �سداد مبلغ  224,5مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمبر 2017م 203 :مليون ريال
�سعودي).
2121التزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

1.1.21تق��وم المجموع��ة باتب��اع نظام العمل والعمال ال�س��عودي الخا�ص بمكاف ��آت نهاية الخدمة للموظفي��ن .والتي تمنح
الموظف عند انتهاء مدة الخدمة مكاف�أة راتب ن�صف �شهر عن كل �سنة من ال�سنوات الخم�س الأولى وراتب �شهر
واحد عن كل �س��نة من ال�س��نوات التالية .يتم احت�س��اب مكاف�أة نهاية الخدمة على �أ�سا���س �آخر راتب ح�صل عليه
الموظف.
2.2.21الحركة على مخ�ص�ص مكاف�آت نهاية الخدمة
الر�صيد في  1يناير
المدرجة في قائمة االرباح او الخ�سائرالموحدة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة
المدرجة في قائمة الدخل ال�شامل االخر الموحدة
(ارباح) اكتوارية
�أخرى
ا�ضافة �أثر ال�سيطرة على ال�شركة التابعة
المنافع المدفوعة
الرصيد في  31ديسمبر

 31ديسمبر
2018م
69.385

 31ديسمبر
2017م
77.225

9.918
2.472
12.390

9.434
2.575
12.009

()1.307

()2.712

1.242
()10.358
71.352

()17.137
69.385
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3.3.21االفترا�ضات االكتوارية
معدل الخ�صم

 31ديسمبر
2018م
%4.4

 31ديسمبر
2017م
%3.85

%3

%3

%15.5

%11

معدل الزيادة الم�ستقبلية في الرواتب
معدل دوران الموظفين

4.4.21تحليل الح�سا�سية
ق��د ت�ؤث��ر التغييرات المحتملة المعقولة في تاريخ التقرير �إلى واحدة من االفترا�ضات الإكتوارية ذات ال�صلة ،والتي تحمل
افترا�ضات ثابتة �أخرى ،على التزامات مكاف�آت نهاية الخدمة للموظف بالمبلغ المبين �أدناه:

�أ�سا�س االلتزام

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

71.352

69.385

زيادة

نقص

زيادة

نقص

معدل الخ�صم

%1
66.772

%1
73.601

%1
65.146

%1
74.189

معدل الزيادة الم�ستقبلية في الرواتب

73.963

66.384

74.536

64.762

2222دائنون تجاريون وأخرى

كما في  31ديسمبر
2018م

2017م

دائنون تجاريون

194.100

163.742

م�صاريف م�ستحقة

59.723

52.317

التزامات م�سترده

21.305

47.503

دفعات مقدمة من عمالء

11.353

20.689

م�ستحق �إلى �أطراف ذات عالقة

3.097

2.331

�أخرى

5.874

4.730

295.452

291.312

تم االف�صاح عن المعلومات حول تعر�ض المجموعة لمخاطر العملة وال�سيولة في �إي�ضاح .3-27

| | 94

2323القطاعات التشغيلية

يتمث��ل ن�ش��اط المجموع��ة ف��ي ت�صنيع وتجارة �أن��واع مختلفة من منتجات ال�س��يراميك والبور�س��لين و�س��خانات المياه .تتبع
المجموعة ا�ستراتيجيتين في �أق�سامها والتي تم التقرير عنها في القطاعات.
ي�صف الملخ�ص التالي عمليات كل جزء من التقارير:
قطاع التقرير

العمليات

بالط ال�سيراميك والأدوات ال�صحية

�إنتاج وتوزيع بالط ال�سيراميك والبور�سالن والأدوات ال�صحية

�سخانات المياه

�إنتاج وتوزيع �سخانات المياه الكهربائية

االنابيب الفخارية

�إنتاج وتوزيع الأنابيب للأدوات ال�صحية و�شبكات ال�صرف ال�صحي

يقوم المدير التنفيذي للمجموعة بمراجعة التقارير الإدارية الداخلية لكل قطاع ب�شكل �شهري.
ت�ش��مل العملي��ات الأخرى ت�صنيع الط��وب الأحمر وتوزيعه ،وت�أجير الممتلكات ،والبال�س��تيك ،والتعبئة ،والمكتب الرئي�س��ي
وف��رع مناج��م ال�صح��راء .ال ت�صل كمية العمليات االخ��رى هذه �إلى الحد الذي يلزم عر�ض تقاري��ر قطاعية عنه في عامي
2018م و 2017م.
1.1.23معلومات عن التقارير القطاعية
يت��م ا�س��تخدام رب��ح( /خ�س��ارة) القط��اع قبل ال��زكاة لقيا���س الأداء وعر���ض المعلوم��ات المتعلقة بكل تقري��ر قطاعي
مو�ضح��ة �أدن��اه .لأن الإدارة تعتق��د �أن ه��ذه المعلوم��ات هي الأكث��ر �أهمية في تقيي��م نتائج القطاعات المعنية بالن�س��بة
ال�شركات الأخرى التي تعمل في نف�س ال�صناعات.
 31ديسمبر 2018م
بالط السيراميك
واألدوات الصحية

سخانات المياه

المجموع

�إيرادات من عمالء خارج المجموعة

777.846

246.067

1.023.913

�إيرادات بين القطاعات

16.310

-

16.310

�إيراد القطاع

794.156

246.067

1.040.223

خ�سارة القطاع قبل الزكاة

()174.737

()15.147

()189.884

()176.084

()24.074

()200.158

2.281.123

325.759

2.606.882

1.173.310

101.713

1.275.023

االهالكات واالطفاءات
�أ�صول القطاع
التزامات القطاع
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 31ديسمبر 2017م
بالط السيراميك
واألدوات الصحية

سخانات
المياه

المجموع

�إيرادات من عمالء خارج المجموعة

835.598

304.128

1.139.726

�إيرادات بين القطاعات

18.923

-

18.923

�إيراد القطاع

854.521

304.128

1.158.649

(خ�سارة)  /ربح القطاع قبل الزكاة

()123.715

26.040

()97.675

()182.916

()23.265

()206.181

2.607.328

301.820

2.909.148

1,180,548

98.151

1,278,699

االهالكات واالطفاءات
ا�صول القطاع
التزامات القطاع

يتم تحليل المعلومات الجغرافية لإيرادات المجموعة واال�صول غير المتداولة من خالل بلد الت�أ�سي�س الخا�ص بال�شركات.
عن��د تقدي��م المعلوم��ات الجغرافية ،تعتمد �إي��رادات القطاع على الموق��ع الجغرافي للعمالء  ،وتعتم��د �أ�صول القطاع على
الموقع الجغرافي للأ�صول.
 2.2.23االيرادات
للسنة المنهية في  31ديسمبر
المملكة العربية ال�سعودية
دول مجل�س التعاون الخليجي
الدول االخرى

2018م

2017م

890.841

986.028

64.299

83.814

72.908

69.884

1.028.048

1.139.726

يمث��ل معام�لات خم�س��ة عمالء ما ن�س��بته  %43م��ن الإيرادات تقريب ًا كما في  31دي�س��مبر 2018م (  31دي�س��مبر 2017م:
.) %36
3 .3.23عقارات ،آالت ومعدات
كما في  31ديسمبر
المملكة العربية ال�سعودية
دول مجل�س التعاون الخليجي
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2018م

2017م

1.800.417

1.702.280

10.969

10.365

1.811.386

1.712.645

2424التعاقدات وااللتزامات المحتملة

ل��دى المجموع��ة ت�س��هيالت بنكي��ة ف��ي �ش��كل خطاب��ات �ضم��ان و�إعتم��ادات م�س��تندية م��ن قب��ل بن��وك محلية كم��ا في 31
دي�س��مبر 2018م بمبل��غ  154ملي��ون ري��ال �س��عودي ( 31دي�س��مبر 2017م :مبل��غ 59مليون ريال �س��عودي) منه��ا اعتمادات
تخ�ص �إرتباطات ر�أ�س��مالية عن عقود توريد �آالت ومعدات م�ش��اريع تو�س��عة الم�صانع بمبلغ 12,7مليون ريال �س��عودي (31
دي�سمبر2017م :مبلغ 23مليون ريال �سعودي).
ت�ضم��ن المجموع��ة ج��زء من قر�ض �صن��دوق التنمية ال�صناعية ال�س��عودي الممنوح �إلى �ش��ركة الخزف للأنابيب �-ش��ركة
تابعة-مما يعادل الح�صة في ر�أ�س مال ال�شركة كما في  31دي�سمبر 2018م بمبلغ  43,6مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمبر
2017م :مبلغ  36مليون ريال �سعودي) .كما ت�ضمن ال�شركة جزء من قر�ض البنك ال�سعودي للإ�ستثمار الممنوح �إلى �شركة
الخزف للأنابيب �-شركة تابعة-بمبلغ  31.6مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمبر 2017م :مبلغ  33مليون ريال �سعودي).
2525اإليجارات التشغيلية

�إن الحد الأدنى من مدفوعات الإيجار الم�ستقبلية بموجب عقود �إيجار غير قابلة للإلغاء كما يلي:

�أقل من �سنة
من �سنتين الى خم�س �سنوات
اكثر من خم�س �سنوات

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

3.584

3.185

12.757

12.273

14.239

17.852

30.580

33.310

2626التعامالت مع أطراف ذات العالقة

1.1.26ال�شركات الزميلة وال�شركات التابعة
تم الإ�شارة �إلى اال�ستثمار في ال�شركات الزميلة وال�شركات التابعة في الإي�ضاحات (.)12 ،1
2.2.26المعامالت �أو التعوي�ضات مع موظفي الإدارة الرئي�سية
ال يتلقى �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أي مكاف�آت مقابل دورهم في �إدارة المجموعة �إال بموافقة الجمعية العامة .يتلقى
�أع�ضاء مجل�س الإدارة بدل ح�ضور لقاءات مجل�س الإدارة .يتلقى المديرون التنفيذيون مكاف�أة ثابتة نتيجة لواجباتهم
وم�س�ؤولياتهم المبا�شرة .يتلقى معظم كبار التنفيذيين ،بمن فيهم الرئي�س التنفيذي والمدير المالي الرئي�سي ،مكاف�آت
وف ًقا لعقود العمل الموقعة معهم .يو�ضح الجدول التالي تفا�صيل المكاف�آت والتعوي�ضات المدفوعة لأع�ضاء الإدارة
والموظفين الإداريين الرئي�سيين:
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 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

األعضاء غير المديرون
األعضاء غير المديرون
التنفيذيين التنفيذيون المجموع التنفيذيين التنفيذيون المجموع
رواتب ومزايا
بدالت

4.094
1.319

4.094
1.319

788

3.341
1.031

3.341
1.819

-

-

1.320

1.400

582

1.982

61

61

-

-

-

-

1.769

1.769

-

2.740

2.740

1.320

7.243

8.563

2.188

7.694

9.882

المكاف�أت ال�سنوية 1.320
والدورية
خطط حوافز
مزايا �أخرى

3.3.26التعامالت االخرى مع �أطراف ذات العالقة
قيمة التعامالت كما
في  31ديسمبر
2018م

2017م

الرصيد كما في 31
ديسمبر
2018م

2017م

ال�شركات الزميلة
م�شتريات ب�ضائع وخدمات

35.507

32.085

3.097

2.331

توزيعات الأرباح الم�ستلمة

397

396

-

-

�أخرى
قر�ض �إلى ال�شركات الزميلة

-

-

-

50.476

�صافي  ،م�صاريف مدفوعة

8.861

7.098

-

18.014

2727األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر

1.1.27الت�صنيف المحا�سبي والقيمة العادلة
يو�ضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للأ�صول وااللتزامات المالية للمجموعة ،بما في ذلك م�س��توياتها
ف��ي الت�سل�س��ل الهرمي للقيمة العادلة .بالن�س��بة للأ�صول وااللتزامات المالية غير المقا�س��ة بالقيم��ة العادلة ،والتي لها
ا�س��تحقاق ق�صي��ر الأج��ل ،يفتر���ض �أن القيمة الدفترية له��ا تقارب قيمتها العادلة ،وي�ش��مل ذلك النق��د وما في حكمه
والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى والقرو�ض ق�صيرة الأجل والدائنين التجاريين والدائنين الآخرين.
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دائنون تجاريون و�أخرى من غير الم�صاريف الم�ستحقة
(�إي�ضاح رقم )22

القرو�ض طويلة االجل (�إي�ضاح رقم )20

القرو�ض ق�صيرة االجل (�إي�ضاح رقم )20

التزامات مالية

النقد وما في حكمه (�إي�ضاح رقم )18

�أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر (�إي�ضاح رقم )15
مدينون تجاريون و�أخرى (�إي�ضاح رقم )17

ا�صول مالية

 31ديسمبر  2018م

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.649

-

-

11.649

1.268.246

235.730

919.436

113.080

327.120

48.008

279.112

-

1.268.246

235.730

919.436

113.080

338.769

48.008

279.112

11.649

أدوات حقوق
الملكية
القيمة
بالقيمة العادلة
التكلفة المطفاة المجموع
العادلة -أدوات
من خالل
التحوط
الدخل الشامل
اآلخر

القيمة الدفترية

-

-

-

-

4.657

-

-

4.657

المستوى 1

-

-

-

-

-

-

-

-

المستوى 2

-

-

-

-

6.992

-

-

6.992

-

-

-

-

11.649

-

-

المجموع

11.649

المستوى 3

القيمة العادلة
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دائنون تجاريون و�أخرى من غير الم�صاريف الم�ستحقة
(�إي�ضاح رقم)22

القرو�ض طويلة االجل (�إي�ضاح رقم)20

القرو�ض ق�صيرة االجل (�إي�ضاح رقم)20

التزامات مالية

النقد وما في حكمه (�إي�ضاح رقم)18

�أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر (�إي�ضاح رقم)15
مدينون تجاريون و�أخرى (�إي�ضاح رقم)17

ا�صول مالية

 31ديسمبر  2017م

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.894

-

-

10.894

1.154.653

238.995

691.160

224.498

451.700

79.296

372.404

-

أدوات حقوق ملكية
القيمة
التكلفة
العادلة -أدوات بالقيمة العادلة من خالل
المطفاة
الدخل الشامل اآلخر
التحوط

القيمة الدفترية

1.154.653

238.995

691.160

224.498

462.594

79.296

372.404

10.894

المجموع

-

-

-

-

4.294

-

-

4.294

المستوى
1

-

-

-

-

-

-

-

-

المستوى
2

-

-

-

-

6.600

-

-

6.600

المستوى
3

-

-

-

-

10.894

-

-

10.894

المجموع

القيمة العادلة
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2.2.27قيا�س القيمة العادلة
يبين الجدول التالي �أ�س��اليب التقييم الم�س��تخدمة في قيا���س القيمة العادلة للم�س��توى ( )2والم�س��توى ( )3للأدوات
المالي��ة المقا�س��ة بالقيم��ة العادل��ة في قائمة المرك��ز المالي الموح��دة ،بالإ�ضافة �إلى المدخالت الهام��ة التي ال يمكن
مالحظتها.
الأدوات المالية المقا�سة بالقيمة العادلة

النوع

اسلوب التقييم

�أوراق مالية يتم احت�س��اب القيمة العادلة با�ستخدام
طريق��ة �صاف��ي الأ�ص��ول المعدل��ة والتي
تت�ضمن ا�ستنباط القيمة العادلة لأدوات
حقوق الملكية للأ�س��هم الم�س��تثمر فيها
بالرج��وع �إل��ى القيم��ة العادل��ة للأ�صول
وااللتزام��ات (المعت��رف به��ا وغي��ر
المعترف بها).

يتم احت�س��اب القيم��ة العادلة عل��ى �أنها
تبادل
�أ�سعار الفائدة القيم��ة الحالي��ة للتدفق��ات النقدي��ة
الم�س��تقبلية المقدرة .ت�س��تند تقديرات
التدفق��ات النقدية الم�س��تقبلية ب�أ�س��عار
فائ��دة عائم��ة ال��ى مع��دالت المبادل��ة
المتداول��ة و�أ�س��عار العق��ود الآجل��ة
ومع��دالت االقترا���ض بين البن��وك .يتم
خ�ص��م التدفق��ات النقدي��ة المق��درة
با�س��تخدام منحن��ى العائ��د المبن��ي
م��ن م�ص��ادر مماثل��ة وال��ذي يعك���س
�س��عر الفائ��دة المعت��اد بي��ن البن��وك
الم�س��تخدمة م��ن قب��ل الم�ش��اركين ف��ي
ال�س��وق له��ذا الغر�ض عند ت�س��عير عقود
تبادل �أ�س��عار الفائدة� .إن تقدير القيمة
العادل��ة يخ�ضع لتعديل مخاطر االئتمان
الذي يعك�س مخاطر االئتمان للمجموعة
والطرف الأخر .يتم احت�ساب ذلك على
�أ�سا���س ف��روق االئتم��ان الم�س��تمدة م��ن
مبادل��ة التخل��ف ع��ن �س��داد االئتمان �أو
�أ�سعار ال�سندات الحالية.
التزامات التدفق��ات النقدي��ة المخ�صوم��ة :ي�أخذ
مالية �أخرى نم��وذج التقييم ف��ي االعتبار القيم��ة الحالية
متوقع��ة الدف��ع ،مخف�ض��ة با�س��تخدام
معدل الخ�صم المعدل للمخاطر.

المدخالت
الهامة التي ال
يمكن رصدها أو
مالحظتها في
السوق
 بلغ الهام���ش التاريخيللرب��ح م��ن مبيع��ات
ا�س��تثمارات عقاري��ة من
قبل ال�شركات الم�ستثمر
فيه��ا 31( ،دي�سمبـ��ر
 31،%5 :2018دي�س��مبر
)%30 :2017
 بلغ الهام���ش التاريخيللرب��ح م��ن مبيع��ات
اال�س��تثمارات العقاري��ة
قي��د االن�ش��اء م��ن قب��ل
ال�ش��ركات الم�س��تثمر
فيها ( 31دي�سمبر :2018
 31،%7٫5دي�س��مبر 2017
.)%9.5 :

العالقة بين المدخالت الهامة
التي ال يمكن مالحظتها وقياس
القيمة العادلة
ت�س��تند مدخ�لات القيا���س غي��ر القابل��ة
للر�صد في ال�سوق �إلى معدل الهام�ش على
المعام�لات التاريخي��ة ف��ي اال�س��تثمارات
العقاري��ة واال�س��تثمارات العقاري��ة قي��د
االن�ش��اء م��ن قب��ل المجموع��ة الم�س��تثمر
فيه��ا .ونظ��را لع��دم توف��ر معلوم��ات
مث��ل التوقع��ات ودرا�س��ات ال�س��وق وم��ا
�إل��ى ذل��ك .ونظ��را لطبيع��ة وحج��م
اال�س��تثمار ف��ي المجموع��ة الم�س��تثمرة
فيه��ا والبال��غ  ٪1.4م��ن �إجمال��ي ر�أ���س
م��ال المجموع��ة الم�س��تثمر فيه��ا ،فانه ال
يمك��ن ت�ش��كيل التوقعات ب�ش��كل اكثر دقة.
وم��ع ذل��ك ،يت��م الإف�ص��اح ع��ن تحلي��ل
الح�سا�سية لال�س��تثمارات العقارية بن�سبة
انحراف2017(%1م ٪15 :واال�ستثمارات
العقارية قيد الإن�ش��اء بن�سبة انحراف %1
(.)٪5 :2017

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

االلتزامات المالية الأخرى تت�ضمن قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وقرو�ض بنكية غير م�ضمونة.
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 ٫1.2.27التحويالت بين م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
لم تكن هناك تحويالت بين م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة خالل ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2018م
و  31دي�سمبر 2017م.
 ٫2.2.27الم�ستوى الثالث للقيمة العادلة
ت�سوية الم�ستوى الثالث للقيمة العادلة
يو�ضح الجدول التالي الت�س��وية من الأر�صدة االفتتاحية �إلى الأر�صدة الختامية للم�س��توى ( )3للقيم العادلة لقيا���س
القيمة العادلة المتكررة:

ر�صيد  1يناير
ت�ضاف �أثر الإ�ستحواذ على �شركة الخزف للأنابيب
مكا�سب �ضمن الدخل ال�شامل االخر
�صافي التغير في القيمة العادلة (غير المحققة).

2018م

2017م

6.600
25

6.856
-

367
6.992

()256
6.600

تحليل الح�سا�سية
بالن�سبة للقيمة العادلة للأ�صول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الأخر ،ف�إن التغيرات الممكنة المعقولة
ف��ي تاري��خ التقري��ر لأي م��ن مدخالت القيا���س الهامة التي ال يمكن مالحظته��ا ،مع الإحتفاظ بمدخالت القيا���س الأخرى
ثابتة� ،سيكون لها الت�أثيرات التالية:
الدخل الشامل االخر قبل الزكاة

في  31دي�سمبر 2018م
التغير في القيمة المتوقعة لال�ستثمارات العقارية (حركة بن�سبة )%1+
التغير في توقعات القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية تحت االن�شاء (حركة بن�سبة)%1-
في  31دي�سمبر 2017م
التغير في القيمة المتوقعة لال�ستثمارات العقارية (حركة بن�سبة )%15 +
التغير في توقعات القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية تحت االن�شاء (حركة بن�سبة)%5+

الزيادة

النقص

30
20

()20
()20

237
206

()239
()208

�3.3.27إدارة مخاطر الأدوات المالية
تتعر�ض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن الأدوات المالية:
 مخاطر االئتمان (�إي�ضاح )2-3-27 مخاطر ال�سيولة (�إي�ضاح 27ــ3ــ)3 مخاطر ال�سوق (�إي�ضاح 27ــ3ــ)4 ٠1.3.27الإطار العام لإدارة المخاطر
يتحم��ل مجل���س �إدارة المجموع��ة الم�س ��ؤولية الكاملة عن �إن�ش��اء والإ�ش��راف على مفه��وم �إدارة المخاط��ر للمجموعة .قام
مجل���س الإدارة بت�أ�سي���س اللجن��ة التنفيذي��ة الم�س ��ؤولة عن تطوير ومراقب��ة �سيا�س��ات �إدارة المخاط��ر للمجموعة .وتقدم
اللجنة تقارير منتظمة �إلى مجل�س الإدارة عن �أن�شطتها.
يت��م و�ض��ع �سيا�س��ات �إدارة المخاطر للمجموعة لتحدي��د وتحليل المخاطر التي تواجه المجموع��ة ،وو�ضع حدود و�ضوابط
مخاط��ر منا�س��بة ومراقب��ة المخاط��ر وااللت��زام بالحدود .تت��م مراجعة �سيا�س��ات ونظ��م �إدارة المخاطر بانتظام لتعك���س
التغي��رات في ظروف ال�س��وق و�أن�ش��طة المجموعة .تهدف المجموعة ،من خالل معايير و�إج��راءات التدريب والإدارة� ،إلى
الحفاظ على بيئة رقابية من�ضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين �أدوارهم والتزاماتهم.
ت�ش��رف لجن��ة المراجع��ة ف��ي المجموعة على كيفية قي��ام الإدارة بمراقب��ة االمتثال ل�سيا�س��ات و�إج��راءات �إدارة المخاطر
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بالمجموع��ة ،ومراجع��ة م��دى كفاية �إطار �إدارة المخاط��ر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة .يتم م�س��اعدة
لجنة المراجعة للمجموعة في دورها الرقابي عن طريق المراجعة الداخلية .تتعهد المراجعة الداخلية ب�إجراء مراجعات
دورية ومخ�ص�صة ل�ضوابط و�إجراءات �إدارة المخاطر ،ويتم �إبالغ نتائجها �إلى لجنة المراجعة.
 .2.3.27مخاطر االئتمان
مخاط��ر االئتم��ان ه��ي مخاطر الخ�س��ارة المالي��ة للمجموعة �إذا �أخف��ق عميل �أو ط��رف لأداة مالية في الوف��اء بالتزاماته
التعاقدية ،وين�ش ��أ ب�ش��كل �أ�سا�سي من م�س��تحقات المجموعة من العمالء والنقد في البنك .تمثل القيم الدفترية للأ�صول
المالية الحد الأق�صى لمخاطر االئتمان.
ذمم مدينة تجارية
يت�أث��ر تعر���ض المجموع��ة لمخاطر االئتمان ب�ش��كل رئي�س��ي بالخ�صائ���ص الفردية لكل عمي��ل .ومع ذل��ك ،تراعي الإدارة
العوام��ل الت��ي ق��د ت�ؤثر على مخاطر االئتمان لقاع��دة عمالئها ،بما في ذلك المخاط��ر االفترا�ضية المرتبطة بال�صناعة
والدولة التي يعمل فيها العمالء .وترد تفا�صيل تركيز الإيرادات في الإي�ضاح رقم.23
و�ضع��ت لجن��ة �إدارة المخاط��ر �سيا�س��ة ائتمان يت��م بموجبها تحليل كل عميل جديد ب�ش��كل فردي للح�ص��ول على الجدارة
االئتماني��ة قب��ل تقدي��م �ش��روط الدف��ع والت�س��ليم القيا�س��ية الخا�صة بالمجموع��ة .تت�ضم��ن مراجعة المجموع��ة تقييمات
خارجي��ة� ،إذا كان��ت متوف��رة ،وبيان��ات مالية ،ومعلوم��ات وكالة االئتمان ،ومعلوم��ات عن ال�صناعة ،وف��ي بع�ض الحاالت،
مراج��ع م�صرفي��ة .يت��م تحدي��د حدود البيع لكل عميل ومراجعته ب�ش��كل ربع �س��نوي .و�أي مبيعات تتج��اوز حدود االئتمان
تتطلب موافقة من لجنة �إدارة المخاطر.
تق��وم المجموع��ة بالح��د من تعر�ضها لمخاطر االئتمان م��ن الذمم المدينة التجارية عن طري��ق الح�صول على خطابات
�ضمان بنكية �أو اعتمادات م�ستندية باالعتماد على ال�سجل االئتماني للعميل .بلغت الذمم التجارية المدينة مقابل خطابات
�ضمان �أو اعتمادات م�س��تندية في  31دي�س��مبر 2018م مبلغ 91مليون ريال �س��عودي ( 31دي�س��مبر 2017م95 :مليون ريال
�سعودي) .
يمث��ل الج��دول التال��ي مخاط��ر االئتم��ان للمدين��ون التجاريون كم��ا في  31دي�س��مبر «قب��ل الخ�صومات» ح�س��ب المنطقة
الجغرافية:
المملكة العربية ال�سعودية
دول مجل�س التعاون الخليجي
الدول الأخرى

2018م
205.945
25.220
12.072
243.237

2017م
167.861
23.222
20.747
211.830

يمثل �أكبر خم�س��ة عمالء حوالي  ٪38من �إجمالي الذمم التجارية المدينة القائمة في  31دي�س��مبر 2018م( 31دي�س��مبر
2017م.)%43:
تطب��ق المجموعة الطريقة المب�س��طه لتقييم خ�س��ائر االئتمان المحتملة المحددة في المعي��ار الدولي للتقرير المالي رقم
( )9والذي ي�س��مح با�س��تخدام مخ�ص�ص الخ�س��ائر المحتملة على مدى عمر جميع الذمم المدينة التجارية .يتم تحديد
مخ�ص�ص الخ�سائر المحتملة على النحو التالي:
تت�ضمن خ�سائر االئتمان المحتملة �أدناه اي�ض ًا المعلومات الم�ستقبلية:

|  | 103التقرير السنوي | | ٢٠١8

ANNUAL REPORT

إجمالي المبلغ
محل انخفاض
القيمة
163.473

129

م�ستحق خالل  30يوم

%0.94

20.509

193

م�ستحق خالل 60-31يوم

%2.68

6.539

175

م�ستحق خالل 90-61يوم

%1.34

8.721

117

م�ستحق خالل 120-91يوم

%3.25

4.868

158

م�ستحق خالل  270 - 121يوم

%9.72

3.127

304

�أكثر من 270يوم

%60.07

36.000

21.625

243.237

22.701

 31ديسمبر 2017م

معدل الخسارة
المتوقع

إجمالي المبلغ
محل انخفاض
القيمة

مخصص
الخسارة

لم ت�ستحق بعد

%0.197

103.173

203

م�ستحق خالل  30يوم

%2.83

2.369

67

م�ستحق خالل  90-31يوم

%7.96

2.098

167

م�ستحق خالل  180-91يوم

%13.08

3.401

445

م�ستحق خالل  365-181يوم

%41.35

3.461

1.431

�أكثر من  365يوم

%100

1.788

1.788

116.290

4.101

 31ديسمبر 2018م

معدل الخسارة
المتوقع

الحالية

%0.08

مخصص
الخسارة

بلغت القيمة الدفترية للمدينون التجاريون في  31دي�س��مبر 2018م مبلغ 243مليون ريال �س��عودي ( 31دي�س��مبر 2017م:
212مليون ريال �سعودي) .خالل ال�سنة لم تقم المجموعة ب�شطب ذمم مدينة تجارية بخالف ما �سيتم االف�صاح عنه ،وال
تتوقع تلقي تدفقات نقدية م�ستقبلية من الذمم المدينة التجارية التي تم �شطبها في ال�سابق.
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الحركة على مخ�ص�ص انخفا�ض القيمة فيما يتعلق بالمدينين التجاريين
يمثل الجدول التالي الحركة على مخ�ص�ص انخفا�ض القيمة فيما يتعلق بالمدينين التجاريين خالل ال�سنة :
2018م

2017م

الر�صيد في  1يناير

4.101

3.756

ت�ضاف �أثر الإ�ستحواذ على �شركة الخزف للأنابيب

3.586

-

مخ�ص�ص الخ�سائر االئتمانية المثبتة في االرباح او الخ�سائر -خالل العام

15.420

345

�شطب الذمم المدينة التجارية

()406

-

الر�صيد في  31دي�سمبر

22.701

4.101

النقد وما في حكمه
بلغ��ت �أر�ص��دة النق��د وم��ا في حكمه الذي تحتفظ ب��ه المجموعة كما في  31دي�س��مبر 2018م  48مليون ريال �س��عودي (31
دي�س��مبر 2017م 79,3 :مليون ريال �س��عودي)  .يتم االحتفاظ بالنقد وما في حكمه لدى البنوك ذات الت�صنيف االئتماني
العال��ي ،وبالتال��ي ،ف��ان المجموع��ة تعتب��ر �أن النق��د وم��ا في حكمه ل��ه مخاط��ر ائتمانية منخف�ض��ة على �أ�سا���س الت�صنيف
االئتماني الخارجي للأطراف المقابلة.
 .3.3.27مخاطر ال�سيولة
مخاط��ر ال�س��يولة هي المخاطر التي تقابل المجموعة في مواجهة �صعوب��ات في جمع الأموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة
بالأدوات المالية .قد تنتج مخاطر ال�س��يولة عن عدم القدرة على بيع �أ�صل مالي ب�س��رعة بمبلغ يقترب من قيمته العادلة.
فيما يلي بيان اال�ستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة التقرير لاللتزامات المالية.
 31ديسمبر 2018م

االلتزامات المالية

القيمة
الدفترية

تحت الطلب أو أقل
من سنة واحدة

أكثر من
 5سنوات

من  1سنة إلى
 5سنوات

قرو�ض وت�سهيالت بنكية

1.032.516

612.483

420.033

-

الذمم التجارية الدائنة واالخرى

235.730

235.730

-

-

1.268.246

848.213

420.033

-

القيمة
الدفترية

تحت الطلب أو أقل
من سنة واحدة

من  1سنة إلى اكثر من 5
سنوات
 5سنوات

 31ديسمبر 2017م
االلتزامات المالية
قرو�ض وت�سهيالت بنكية

915.658

690.292

225.366

-

الذمم التجارية الدائنة واالخرى

238.995

238.995

-

-

1.154.653

929.287

225.366

-
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تن�ش ��أ مخاط��ر ال�س��يولة لدى المجموع��ة من القرو�ض ق�صيرة الأج��ل والجزء المتداول من القرو���ض طويلة الأجل والذمم
الدائنة والمطلوبات الأخرى.
تقوم الإدارة بمراجعة تنب�ؤات التدفقات النقدية على �أ�سا�س منتظم لتحديد ما �إذا كان لدى المجموعة احتياطيات نقدية
كافية لتلبية المتطلبات الم�ستقبلية لر�أ�س المال العامل واال�ستفادة من فر�ص االعمال .تقوم المجموعة بالحد من مخاطر
ال�س��يولة م��ن خالل الح�صول على ت�س��هيالت بنكية ب�أف�ضل �ش��روط �س��داد و�أ�س��عار عم��والت وكذلك متابع��ة التح�صيل من
�أر�صدة الذمم المدينة التجارية في مواعيدها المحددة.
 .4.3.27مخاطر ال�سوق
تتمثل مخاطر ال�س��وق في مخاطر ت�أثير التغيرات في �أ�س��عار ال�سوق  -مثل �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار الفائدة
و�أ�سعار الأ�سهم  -على دخل المجموعة �أو قيمة موجوداتها من الأدوات المالية .الهدف من �إدارة مخاطر ال�سوق هو �إدارة
ومراقبة التعر�ض لمخاطر ال�سوق �ضمن حدود مقبولة ،مع تح�سين العائد.
خطر �أ�سعار العمولة
تمثل مخاطر �أ�س��عار العموالت المخاطر المتعلقة ب�آثار التقلبات في �أ�س��عار العموالت ال�س��ائدة بال�سوق على المركز المالي
للمجموع��ة وتدفقاته��ا النقدي��ة .تخ�ض��ع المجموعة لمخاطر تقلبات �أ�س��عار العم��والت على القرو�ض والت�س��هيالت البنكية
والتي لها معدالت عمولة متغيرة والبالغ ر�صيدها كما في  31دي�سمبر 2018م مبلغ  654مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمبر
2017م  732 :مليون ريال �سعودي .تعمل المجموعة على تقليل المخاطر على �أ�سعار العموالت من خالل مراقبة التقلبات
المتوقعة في �أ�سعار العموالت.
تحليل الح�سا�سية
يو�ضح الجدول التالي ح�سا�س��ية الدخل للتغيرات المحتملة المعقولة في �أ�س��عار العمولة مع بقاء جميع المتغيرات الأخرى
ثابتة .ال يوجد ت�أثير مبا�شر على حقوق الملكية للمجموعة.

 31دي�سمبر 2018م
 31دي�سمبر 2017م

الزيادة  /النقص في النقاط
األساسية لمعدالت الفائدة
+100
-100
+100
-100

التأثير في دخل السنة
()6.540
6.540
()7.320
7.320

مخاطر العملة
تمث��ل مخاط��ر العم�لات المخاط��ر الناجمة ع��ن تقلب قيم��ة الأدوات المالية ب�س��بب التغيرات في �أ�س��عار �صرف العمالت
الأجنبي��ة .تن�ش ��أ مخاطر العم�لات الأجنبية عندما تك��ون المعامالت التجارية الم�س��تقبلية والأ�ص��ول وااللتزامات المثبتة
بعملة �أخرى غير الريال ال�سعودي .يقت�صر تعر�ض المجموعة لمخاطر العمالت الأجنبية في المقام الأول على المعامالت
ف��ي الي��ورو والجني��ه اال�س��ترليني وال��دوالر الأمريك��ي والدره��م الإمارات��ي  .تعتق��د �إدارة المجموعة �أن تعر�ضه��ا لمخاطر
العم�لات مح��دود حي��ث �أن الريال ال�س��عودي والدره��م الإماراتي مرتبطان بال��دوالر الأمريكي .تتم مراقب��ة التقلبات في
�أ�سعار ال�صرف مقابل اليورو والجنيه اال�سترليني على �أ�سا�س م�ستمر.
تراقب الإدارة التقلبات في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وتعتقد �أن المجموعة لي�ست معر�ضة ب�شكل كبير لتغيرات �سعر
ال�صرف.
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تحليل الح�سا�سية.
تراقب الإدارة التقلبات في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وتعتقد �أن المجموعة لي�ست معر�ضة ب�شكل كبير لتغيرات �سعر
ال�صرف .و فيما يلي البيانات الكمية المتعلقة بتعر�ض المجموعة لمخاطر العمالت النا�شئة عن العمالت غير المرتبطة
بالدوالر الأمريكي:
 31ديسمبر 2018م

اليورو

الجنيه
االسترليني

النقد لدى البنوك

3.728

-

ذمم مدينة تجارية
ذمم دائنة تجارية ،بال�صافي

1.141
()20.608

()500

�صافي المخاطر على قائمة المركز المالي

()15.739

()500

 31ديسمبر 2017م

اليورو

الجنيه
االسترليني

النقد في البنوك ريال �سعودي
ذمم دائنة تجارية ريال �سعودي
�صافي المخاطر لقائمة المركز المالي

5.817
()5.465
352

()1.569
()1.569

تحليل الح�سا�سية
ان �إرتفاع /انخفا�ض اليورو والجنية اال�سترليني بن�سبة  %10مقابل الريال ال�سعودي �سوف ي�ؤثر على قيا�س الأدوات المالية
المدرجة بالعمالت الأجنبية كما تزيد (تنق�ص) حقوق الملكية بالمبالغ الظاهرة ادناه:
 31ديسمبر 2018م

ارتفاع

انخفاض

يورو (التغير ) 10%
جنيه ا�سترليني (التغير ) 10%

()1.574
()50

1.574
50

()1.624

1.624

 31ديسمبر 2017م

ارتفاع

انخفاض

يورو (التغير ) 10%
جنيه ا�سترليني (التغير ) 10%

35
()157

()35
157

()122

122

|  | 107التقرير السنوي | | ٢٠١8

ANNUAL REPORT

�4.4.27إدارة ر�أ�س المال
تتمثل �سيا�س��ة مجل���س الإدارة في الحفاظ على قاعدة ر�أ�س��مالية فعالة للحفاظ على ثقة الم�س��تثمرين والدائنين وال�س��وق
ودعم التطور الم�ستقبلي لأعماله .ويراقب مجل�س الإدارة عائد ر�أ�س المال الم�ستخدم وم�ستوى �أرباح الأ�سهم للم�ساهمين
العاديين.
�أهداف المجموعة عند �إدارة ر�أ�س المال هي:
�أ) حماية قدرة الكيان على اال�ستمرار كمن�ش�أة عاملة ،بحيث يمكنها اال�ستمرار في تقديم عوائد لحملة الأ�سهم والمنافع
لأ�صحاب الم�صلحة الآخرين.
ب) توفير عائد منا�سب للم�ساهمين.
2828األحداث الالحقة

قامت ال�شركة خالل �شهر فبراير من عام 2019م باعادة جدولة قر�ض من م�صرف الراجحي والتي بلغت قيمته 139مليون
ريال �سعودي.
2929اعتماد القوائم المالية الموحدة

اعتم��دت ه��ذه القوائ��م المالي��ة الموحدة لل�س��نة المنتهية في  31دي�س��مبر 2018م بتاريخ  19رجب 1440ه �ـ (الموافق 26
مار�س 2019م) من قبل اللجنة التنفيذية بموجب تفوي�ض من مجل�س الإدارة.
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