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تقريـر الفحص لمراجع الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
السادة  /المساهمون
شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
الخبر  -المملكة العربية السعودية
مقدمة
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة تكوين المتطورة للصناعات ("الشركة") – شركة مساهمة
سعودية  -والشركات التابعة لها (يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة") كما في  31مارس  ،2021والقوائم األولية الموحدة الموجزة
للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ
واإليضاحات ،بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى .إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد
وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقرير المالي األولي" ،المعتمد في المملكة
العربية السعودية .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة استنادا ً إلى فحصنا.
نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقا ً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم (" )2410فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل
للمنشأة" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .يتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات بشكل أساسي لألشخاص
المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى .ويعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من
المراجعة التي يتم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وبالتالي لن يمكننا من الوصول إلى تأكيد
بأننا سنعلم بجميع األمور المهمة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية مراجعة .وعليه ،فلن نبدي رأي مراجعة.
اإلستنتاج
استنادا ً إلى فحصنا ،لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها ،من جميع الجوانب
الجوهرية ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  34المعتمد في المملكة العربية السعودية.
لفت انتباه
نلفت االنتباه إلى إيضاح رقم ( )1حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة الذي يشير إلى أن اإلدارة قد قامت بإجراء تقييم إلنخفاض
قيمة الشهرة السنوية البالغ  323.58مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  .2020إن التقييم الذي تتم مراجعته من قبل طرف مستقل
لبيان مدى معقولية المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة ،يتضمن هذا التقييم اإلفتراضات المتعلقة بحجم المبيعات المستقبلية ،األسعار،
األصول التشغيلية ،معدالت النمو ،معدالت نمو القيمة النهائية ،والعوامل األخرى ذات الصلة .تعتمد نتيجة هذه اإلفتراضات اعتمادًا
جوهريا ً على نجاح العمليات المستقبلية للمجموعة وظروف السوق وفقًا لتقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل .تعتبر اإلدارة أن
هذه االفتراضات واقعية ويمكن تحقيقها في ضوء الخطة التشغيلية ،وهي على ثقة من قدرتها على تحقيق هذه الخطط المستقبلية .تعتقد
اإلدارة أن القيمة الدفترية لموجوداتها المولدة للنقد بما في ذلك الشهرة لن تتجاوز قيمتها القابلة لإلسترداد .وبالتالي ،لم يتم تسجيل انخفاض
في قيمة الشهرة كما في  31ديسمبر  2020و  31مارس .2021
البسام وشركاؤه
صندوق بريد 4636
الخبر 31952
المملكة العربية السعودية

إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني -ترخيص رقم ( )337
الخبر
 17رمضان 1442هـ
 29أبريل 2021

شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
 - 3التنظيم واألنشطة الرئيسية
إن شركة تكوين المتطورة للصناعات (“ الشركة") ،هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم
 2251244331الصادر في مدينة الخبـــر بتاريخ  9محـــــــرم  1432هـ (الموافق  15ديسمبر 2212م) .يبلغ رأس مال الشركة 952
مليون ريـال سعودي وهو مقسم إلى  95مليون سهم قيمة كل سهم  12ريـال سعودي.
يقع مكتب الشركة المسجل في الخبر  -المملكة العربية السعودية.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") ،والتي تعمل كل منها بموجب سجل تجاري مستقل ،فيما يلي:












امتالك المصانع المختلفة مع تصنيع منتجات بالستيكية مع صيانتها وتشغيلها وإدارتها.
إنتاج أكواب البوليستيرين واألغطية ومنتجات بالستيكية أخرى متعلقة بها.
إنتاج األقمشة غير المنسوجة،
إنتاج مصغرات القوارير من بي اي تي ( البولي ايثلين تيريفثاليت ) المعدة مسبقا ً.
تصنيع الحاويات البالستيكية واألشرطة وتجارة الجملة فيها.
تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في الحاويات البالستيكية وأكواب البولي أيثلين واللفائف واألكياس.
إدارة وتشغيل المراكز الصناعية.
تملك األراضي بغرض إنشاء وتطوير المصانع.
إنشاء معاهد صناعية وتوفير وتنسيق الدورات التدريبية ذات العالقة بتطوير المنتجات البالستيكية.
االستيراد والتصدير ،تجارة الجملة والتجزئة في أنواع مختلفة من المنتجات البالستيكية.
إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات الصناعية المختلفة.

قامت اإلدارة بإجراء تقييم إلنخفاض قيمة الشهرة السنوية البالغ  323353مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  .2222إن التقييم الذي تتم
مراجعته من قبل طرف مستقل لبيان مدى معقولية المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة ،يتضمن هذا التقييم اإلفتراضات المتعلقة بحجم المبيعات
المستقبلية ،األسعار ،األصول التشغيلية ،معدالت النمو ،معدالت نمو القيمة النهائية ،والعوامل األخرى ذات الصلة .تعتمد نتيجة هذه
اإلفتراضات اعتمادًا جوهريا ً على نجاح العمليات المستقبلية للمجموعة وظروف السوق وفقًا لتقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل.
تعتبر اإلدارة أن هذه االفتراضات واقعية ويمكن تحقيقها في ضوء الخطة التشغيلية ،وهي على ثقة من قدرتها على تحقيق هذه الخطط
المستقبلية .تعتقد اإلدارة أن القيمة الدفترية لموجوداتها المولدة للنقد بما في ذلك الشهرة لن تتجاوز قيمتها القابلة لإلسترداد .وبالتالي ،لم يتم
تسجيل انخفاض في قيمة الشهرة كما في  31ديسمبر  2222و  31مارس .2221
خالل عام  ،2222وقعت المجموعة إتفاقية شراء مع شركة جوفو لألقمشة غير المنسوجة الصينية وذلك لبيع  ٪32من أسهم شركتها التابعة،
شركة مصنع االنسجة المتطورة ("ساف") (إيضاح  .)13وعليه ،فقد تم إعادة تصنيف كافة موجودات شركة مصنع االنسجة المتطورة
("ساف") إلى موجودات محتفظ بها بغرض البيع وتم إدراج إلتزاماتها ضمن المطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات المحتفظ بها بغرض
البيع.
 - 0هيكل المجموعة:
تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ،القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما هو مبين أدناه:
نسبة الملكية الفعلية
 31ديسمبر
الشركة التابعة
 13مارس
2222
0203
٪ 122
شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف ("السعودية للتغليف")
٪ 322
٪ 122
شركة مصنع االنسجة المتطورة ("ساف")
٪ 322
٪ 122
شركة الشرق للصناعات البالستيكية المحدودة ("الشرق")
٪ 322
٪ 122
نيو مارينا للصناعات البالستيكية (اس.ايه.إي) ("نيو مارينا")
٪ 322
٪ 122
شركة صناعة العبوات الفائقة ("الترا باك")
٪ 322
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شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
 - 1أسس اإلعداد
 3-1قائمة االلتزام
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2221وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة كافة المعلومات
واالفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية ،لذا يجب قرأتها جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة للفترة المنتهية في
 31ديسمبر .2222
 0-1إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء الحاالت التي تتطلب فيها المعايير الدولية للتقرير المالي
أساسًا آخر للقياس.
إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتسق مع تلك المطبقة للسنة المالية السابقة وفترة
المقارنة األولية.
إن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  ،يتطلب من اإلدارة وضع األحكام ،والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على السياسات
المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .ان هذه األحكام المحاسبية الهامة ومصادر التقدير الرئيسية هي
نفسها المذكورة في القوائم المالية السنوية األخيرة.
 1-1العملة الوظيفية وعملة العرض
تظهر القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بآالف الرياالت السعودية والتي تمثل العملة الوظيفية للمجموعة وعملة العرض.
 - 6ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة:
 3-6أساس التوحيد
تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية لشركة تكوين المتطورة للصناعات وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما هو
مبين في اإليضاح رقم  .2تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:
• القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها،
• نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها ،
• القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال ،وإذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث
تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله.
عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها ،يكون للشركة السيطرة على
تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل
منفرد .تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في الشركة المستثمر
فيها لمنحها السيطرة  ،تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:





حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين
حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى ،و
أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها ،أو ليست لديها ،القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة
التخاذ قرارات ،بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركة التابعة ،بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشركة
السيطرة على الشركة التابعة .وعلى وجه الخصوص ،يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الفترة في
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة من تاريخ استحواذ الشركة على السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة
على الشركة التابعة.
إن قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركة .إن
إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة موزع على مساهمي الشركة.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
 -6ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-6أساس التوحيد (تتمة)
يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة ،متى تطلب ذلك ،لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل
المجموعة.
يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن
المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.
 3-3-6التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية
إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية .يتم تعديل القيم
المدرجة لملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة .إن أي فرق بين قيمة تعديل حقوق
الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائداً إلى مساهمي المجموعة.
عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
األولية الموحدة الموجزة ويتم احتسابها كالفرق بين ( )1إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاة و ( )2القيمة
الدفترية المدرجة سابقا ً للموجودات (بما في ذلك الشهرة) ،ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة .يتم المحاسبة على جميع
المبالغ المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات
الشركة التابعة مباشرة (بمعنى آخر ،إعادة التصنيف إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة أو التحويل
إلى تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد /مسموح به وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي) .إن القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به في
الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم اعتباره كقيمة عادلة عند االعتراف األولي وذلك في المحاسبة الالحقة وفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  9أو التكلفة عند االعتراف األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.
 0-6المعايير الجديدة 6التعديالت على المعايير والتفسيرات
هناك عدد من المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير التي تسري اعتباراً من  1يناير  ،2221لكن ليس لها تأثير جوهري عند تطبيقها
على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.
تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية للفترة المشمولة بالتقرير في  31مارس  2221ولم يتم تطبيقها
مبكرًا من قبل المجموعة .ليس من المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثير كبير على المجموعة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى
المعامالت المستقبلية المتوقعة.
 - 2المخزون
 31ديسمبر 2222
 13مارس 0203
(مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
بضاعة تامة الصنع

40,131
327,828
17,778
027,800
)(03,017
384,440

مواد خام ومواد تعبئة وتغليف وأعمال قيد التصنيع
قطع غيار
مخصص المخزون

53,394
95,695
33,311
136,322
)(23,553
163,242

 - 4ذمم مدينة تجارية
 31ديسمبر 2222
 13مارس 0203
(مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة تجارية – أطراف ذات عالقة
مطلوب من طرف ذي عالقة

016,488
00,078
37
027,481
)(20,203
022,200

مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
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252,213
11,423
13
263,453
)(49,133
214,322

شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
 - 7القروض
 13مارس  31 0203ديسمبر 2222
(مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
قروض متوسطة وطويلة األجل (أ)
قروض قصيرة األجل (ب)
أ)

146,224
673,206

392,113
439,323

قروض متوسطة وطويلة األجل
 13مارس  31 0203ديسمبر 2222
(مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)

قرض تجاري
يخصم :الجزء المتداول

146,224
01,460
072,127

392,113
32,323
329,295

قرض تجاري – أبرمت المجموعة إتفاقية تسهيالت مرابحة بمبلغ  912مليون لاير سعودي مع البنك العربي الوطني (البنك الرئيس) ،نيابة عن
المشاركين في تسهيالت المرابحة ،لتمويل شراء شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف ("السعودية للتغليف") مع شركتيها التابعتين ،شركة
الشرق للصناعات البالستيكية المحدودة وشركة نيو مارينا للصناعات البالستيكية المحدودة (شركة مساهمة مصرية) .إن التسهيل مضمون
بتنازل نهائي وغير مشروط عن جميع الحقوق والمصالح المتصلة بعقد البيع المبرم مع شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)،
طرف ذي عالقة ،وحسابات إيرادات لشركة السعودية للتغليف وشركة مصنع االنسجة المتطورة ("ساف") وضمان تجاري من شركة العثمان
القابضة ،شركة شقيقة.
في عام  ،2216تم سداد  492مليون لاير سعودي من هذا القرض عبارة عن  92مليون لاير سعودي طبقا ً لجدول سداد القرض و  422مليوون
لاير سعودي سداد مقدم .ال يوجد تغير في شروط القرض إال أنه تم تعديل دفعات السداد.
كانت المجموعة مخالفة لبعض تعهدات القرض طويل األجل والتي يتم قياسها نصف سنويا ً (أي في يونيو وديسمبر من كل عوام) .إن اإلدارة قود
إتخذت اإلجراءات التصحيحية الالزمة بما في ذلك الحصول على تنازل من البنك الرئيس للفترة المنتهية في  32يونيوو  2222والسونة المنتهيوة
في  31ديسمبر  .2222في سنة  ،2222استمرارًا التفاقية تسهيالت المرابحة األصلية مع البنوك العربوي الووطني ،قاموت الشوركة بإعوادة هيكلوة
 354339مليون لاير سعودي وأعادت هيكلة قرض بمبلغ  35مليون لاير سوعودي مون البنوك األهلوي التجواري مون قوروض قصويرة األجول إلوى
متوسطة وطويلة األجل.
قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي – ابرمت المجموعة عدة اتفاقيات قروض مع صوندوق التنميوة الصوناعية السوعودي لتمويول إنشواء
مرافق مصنع المجموعوة .ال تخضوع هوذه القوروض لمصواريف تمويليوة دوريوة ،وهوي مضومونة بورهن الممتلكوات واآلالت والمعودات لشوركات
المجموعة وقطعتي أرض مملوكة لشركة شقيقة وضمانات مشتركة من الشركة.
في سبتمبر  ،2213أبرمت شركة مصنع األنسجة المتطورة (ساف) إتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويول إنشواء مرافوق
إنتاج جديدة بمبلغ  12533مليون لاير سعودي .يوتم سوداد القورض علوى  14قسوط نصوف سونوي غيور متسواوي ابتوداءا مون  15شووال 1436هوـ
الموافووق  31يوليووو  .2215خووالل العووام  ،2215سووحبت سوواف مبلووغ  1235مليووون لاير سووعودي ( 11332 : 2214مليووون لاير سووعودي) موون
مجموع التسهيل.
في سونة  ،2222قاموت المجموعوة بإعوادة هيكلوة قورض بمبلوغ  6332مليوون لاير سوعودي .كانوت المجموعوة غيور ملتزموة بوبعض تعهودات هوذا
القرض .كذلك ،تقوم اإلدارة حاليا ً بإعادة جدولة القروض من أجل حل قضية عدم اإللتزام بالتعهدات المالية للقروض.
ب)

قروض قصيرة األجل

لدى المجموعة ا تفاقيوات تسوهيالت ائتمانيوة موع بنووك تجاريوة محليوة ومؤسسوات ماليوة تشومل سوحب علوى المكشووف والقوروض قصويرة األجول
واعتمادات مستندية وخطابات ضمان .تحمل القروض وفق هذه التسهيالت برسوم تمويل بمعدالت السوق السائدة وهي مضمونة بسوندات اذنيوة
وسندات ألمر باإلضافة الى ضمانات مشتركة من شركة العثمان القابضة (شركة شقيقة) إلى أحد البنوك المحلية.
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شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
 - 8معامالت مع أطراف ذات عالقة
األرصدة والمعامالت بوين الشوركة وشوركاتها التابعوة والتوي هوي أطوراف ذات عالقوة بالشوركة توم اسوتبعادها عنود توحيود القووائم الماليوة ولوم يوتم
االفصاح عنها في هذا اإليضاح .ان تفاصيل المعامالت بين المجموعة واألطراف األخرى ذات العالقة مبينة أدناه:
العالقة
شركات شقيقة
إدارة مشتركة
إدارة مشتركة
إدارة مشتركة

اإلسم
مجموعة شركات العثمان
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)
شركة اإلحساء للخدمات الطبية
شركة والء للتأمين التعاوني (والء)
خالل الفترة ،أبرمت المجموعة المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة ليسوا أعضاء بالمجموعة:

 31مارس 2222
 13مارس 0203
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)

طبيعة المعاملة
إيرادات
إقامة وإعاشة ومصاريف متنوعة أخرى
خدمات تقنية معلومات
شراء تذاكر طيران
شراء مواد

00,042
421
660
067
343

23,194
543
232
325
252

 - 0مكافأة المدراء وموظفي اإلدارة العليا
 31مارس 2222
 13مارس 0203
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
مكافأة
بدل إيجار منزل
مزايا موظفين
عالوة
بدل طبي
اخرى

3,001
640
312
032
06
123
1,302
062

مكافآت مجلس اإلدارة واللجان ذات الصلة

1,333
443
125
23
59
326
2,323
232

بلغ الرصيد الدائن المستحق لموظفي اإلدارة العليا في نهاية الفترة  1329مليون لاير سعودي ( 1363 :2222مليون لاير سعودي).
 - 32المعلومات القطاعية
قطاعات األعمال:
وفقا ً الجراءات إصدار التقارير الداخلية في المجموعة ،إعتمدت اإلدارة القطاعات المتعلقة بأنشطة المجموعة .إن األنشطة الرئيسية للمجموعة
تتمثل في قطاعات األنشطة الرئيسية التالية:


أكواب البوليستيرين واألغطية ومنتجات بالستيكية أخرى متعلقة بها :وهي تشتمل على منتجات التغليف والتعبئة البالستيكية المصنوعة
من لفات البوليستيري ن المستخدمة في التشكيل والتعبئة والتغليف المباشر في الكؤوس واألغطية الحرارية واألكواب المصنوعة من
البوليسترين والزجاجات عالية الكثافة المستخدمة في منتجات األلبان واألغذية وصناعة المشروبات .و



األقمشة غير المنسوجة :وتشتمل هذه على األقمشة المركبة ،إلستخدامها في القطاعات الصحية والصناعية والقطاعات والطبية واألقمشة
المقاومة للكحوليات واألقمشة المقاومة للكهرباء الساكنة التي تستخدم كماليات جراحية والعباءات الطبية والوقائية واألقمشة المصنوعة
لالستخدامات الصحية ،مثل حفاضات األطفال والكبار والنساء .تمثل شركة ساف قطاع االقمشة غير المنسوجة والمصنفة كموجواد
محتفظ بها بغرض البيع (إيضاح .)13
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شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
 -32المعلومات القطاعية (تتمة)
إن إجمالي موجودات المجموعة وإجمالي المطلوبات واإليرادات والربح (الخسارة) قبل الزكاة والمصاريف التمويلية واإلهالك واإلطفاء حسب
قطاعات األعمال هي على النحو التالي:
أكواب البوليستيرين
واألغطية التي تستخدم
لمرة واحدة ومنتجات
بالستيكية أخرى
متعلقة بها

موجودات ومطلوبات
مصنفة كمحتفظ بها
بغرض البيع /
العمليات غير
المستمرة

المجموع

(بآالف الرياالت السعودية)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
(غير مدققة)
إيرادات خارجية
مصاريف تمويلية
إستهالك وإطفاء
(الخسارة) الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

384,131
7,161
37,273
)(30,423

04,403
621
03,728

080,016
7,704
37,273
0,327

كما في  13مارس ( 0203غير مدققة)
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

3,604,278
3,303,001

670,810
334,224

3,808,032
3,128,600

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
(غير مدققة)
إيرادات القطاع
إيرادات داخل القطاع
إيرادات خارجية

380,643
)(1,368
384,131

04,403
04,403

084,280
)(1,368
080,016

كما في  13مارس ( 0203غير مدققة)
موجودات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي الموجودات

1,164,406
)(3,002,264
3,604,278

472,070
)(307,662
670,810

6,234,804
)(0,337,084
3,808,032

مطلوبات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي المطلوبات

3,024,144
)(746,171
3,303,001

680,013
)(170,702
334,224

0,662,207
)(3,317,208
3,128,600
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شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
 -32المعلومات القطاعية (تتمة)
أكواب البوليستيرين
واألغطية التي تستخدم
لمرة واحدة ومنتجات
بالستيكية أخرى
متعلقة بها

موجودات ومطلوبات
مصنفة كمحتفظ بها
بغرض البيع /
العمليات غير
المستمرة

المجموع

(بآالف الرياالت السعودية)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0202
(غير مدققة)
إيرادات خارجية
مصاريف تمويلية
إستهالك وإطفاء
الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل

222,639
12,333
13,122
)(15,332

33,335
3,122
3,692
)(2,921

234,214
13,333
24,312
)(13,393

كما في  13ديسمبر ( 0202مدققة)
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

1,429,356
1,131,131

432,344
132,336

1,922,222
1,311,963

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0202
(غير مدققة)
إيرادات القطاع
إيرادات داخل القطاع
إيرادات خارجية

222,233
)(1,633
222,639

33,335
33,335

235,652
)(1,633
234,214

كما في  13ديسمبر ( 0202مدققة)
موجودات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي الموجودات

3,232,532
)(1,322,326
1,429,356

626,226
)(155,332
432,344

3,353,323
)(1,953,623
1,922,222

مطلوبات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي المطلوبات

1,335,439
)(654,293
1,131,131

466,942
)(336,156
132,336

2,322,421
)(992,454
1,311,963

تمارس المجموعة أنشطتها في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .إن المعلومات المالية حسب التوزيع الجغرافي للفترة  /السنة
المنتهية في ذلك التاريخ هي على النحو التالي:
المملكة العربية
السعودية

جمهورية مصر
العربية

المجموع

(بآالف الرياالت السعودية)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
(غير مدققة)
إيرادات خارجية
مصاريف تمويلية
إستهالك وإطفاء
الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل

072,377
7,487
37,223
0,361

30,727
320
202
36

080,016
7,704
37,273
0,327

كما في  13مارس ( 0203غير مدققة)
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

3,807,600
3,001,120

73,633
32,362

3,808,032
3,128,600

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
(غير مدققة)
إيرادات القطاع
إيرادات داخل القطاع
إيرادات خارجية

071,102
)(1,368
072,377
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30,727
30,727

084,280
)(1,368
080,016

شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
 -32المعلومات القطاعية (تتمة)
المملكة العربية
السعودية

جمهورية مصر
العربية

المجموع

(بآالف الرياالت السعودية)
كما في  13مارس ( 0203غير مدققة)
موجودات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي الموجودات

1,062,682
)(0,337,084
3,807,600

73,633
73,633

6,234,804
)(0,337,084
3,808,032

مطلوبات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي المطلوبات

0,620,127
)(3,328,008
3,001,120

61,062
)(08,322
32,362

0,662,207
)(3,317,208
3,128,600

المملكة العربية
السعودية

جمهورية مصر
العربية

المجموع

(بآالف الرياالت السعودية)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0202
(غير مدققة)
إيرادات خارجية
مصاريف تمويلية
إستهالك وإطفاء
الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل

262,224
13,325
24,322
)(13,432

11,992
32
492
)(1,323

234,214
13,333
24,312
)(13,393

كما في  13ديسمبر ( 0202مدققة)
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

1,336,244
1,322,349

64,156
9,113

1,922,222
1,311,963

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0202
(غير مدققة)
إيرادات القطاع
إيرادات داخل القطاع
إيرادات خارجية

263,662
)(1,633
262,224

11,992
11,992

235,652
)(1,633
234,214

كما في  13ديسمبر ( 0202مدققة)
موجودات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي الموجودات

3,394,652
)(1,953,623
1,336,244

64,156
64,156

3,353,323
)(1,953,623
1,922,222

مطلوبات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي المطلوبات

2,266,423
)(963,553
1,322,349

36,214
)(26,396
9,113

2,322,421
)(992,454
1,311,963
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شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
( - 33خسارة) ربحية السهم
يتم احتساب نصيب السهم األساسي من (الخسارة) الربح بتقسيم (الخسارة) الربح العائدة للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح
لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة .بالنسبة لنصيب السهم المخفض من (الخسارة) الربح  ،يتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة وذلك بإفتراض تحويل كافة األسهم العادية المعرضة للتخفيض إلى أسهم عادية.
إن (خسارة) ربحية السهم هي على النحو التالي:
من  3يناير إلى  13مارس
2222
0203
(غير مدققة)
(غير مدققة)
الخسارة األساسية  /المخففة للسهم الواحد (لاير سعودي)  -العمليات المستمرة
الربحية (الخسارة) األساسية  /المخففة للسهم الواحد (لاير سعودي)  -العمليات غير المستمرة
خسارة الفترة (بآالف الرياالت السعودية)  -العمليات المستمرة
الربحية (الخسارة) للفترة (بآالف الرياالت السعودية)  -العمليات غير المستمرة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

)(2203
2201
)(30,423
03,728
02,222,222

)(2313
)(2323
)(15,332
)(2,921
95,222,222

 - 30االرتباطات وااللتزامات
لدى المجموعة االرتباطات وااللتزامات التالية :
 13مارس  31 0203ديسمبر 2222
(غير مدققة)
(مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
اعتمادات مستندية

37,762

16,336

خطابات ضمان وأخرى

3,700

1,335

التزامات رأسمالية لشراء متلكات وآالت ومعدات

38,682

19,235

 - 31موجودات محتفظ بها بغرض البيع
خالل عام  ،2222وقعت المجموعة إتفاقية شراء مع شركة جوفو لألقمشة غير المنسوجة الصينية وذلك لبيع  ٪32من أسهم إحدى شركاتها
التابعة ،شركة مصنع االنسجة المتطورة ("ساف") إن القيمة اإلجمالية لنسبة  ٪122من أسهم شركة مصنع االنسجة المتطورة ("ساف") تبلغ
 92مليون دوالر أمريكي ( 33335مليون لاير سعودي) خاضعة لبعض التعديالت على أساس صافي الدين ورأس المال العامل في تاريخ
إتمام المعاملة .من المتوقع أن يبلغ صافي الربح الرأسمالي الناتج عن هذه المعامالت مبلغ  5336مليون لاير سعودي ،وسوف ينتج عن
المعاملة تدفقات نقدية محصلة بمبلغ  293مليون لاير سعودي .هذه المبالغ قابلة للتغيير في تاريخ إتمام المعاملة .تخضع الصفقة لعدد من
الشروط منها الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات العالقة وعلى وجه الخصوص موافقة الهيئة العامة للمنافسة .يحق لـ "شركة
تكوين" و "شركة جو فو" إلغاء اإلتفاقية إذا لم يتم استيفاء الشروط بحلول  31مايو .2221
 3 -31موجودات محتفظ بها بغرض البيع
 13مارس  31 0203ديسمبر 2222
(مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
مخزون ،صافي
ذمم مدينة تجارية ،صافي
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
نقد وما في حكمه
إجمالي الموجودات

103,886
142
40,477
42,661
32,836
6,426
670,810
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322,253
362
62,323
32,312
12,222
2,391
432,344

شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 0203
 -31موجودات محتفظ بها بغرض البيع (تتمة)
 0 -31مطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات محتفظ بها بغرض البيع
 13مارس  31 0203ديسمبر 2222
(مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
الجزء المتداول من قروض متوسطة وطويلة االجل
إلتزامات عقود اإليجار
مزايا الموظفين
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات

22,473
0,773
4,032
66,826
334,224

63,639
9,653
5,933
46,521
132,336

 - 36إعتماد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة
تم إعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة إلصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  29أبريل  2221الموافق  13رمضان 1442هـ.
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