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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 3
الشركة"(، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري )“إن شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 951مال الشركة  يبلغ رأس .م(9111ديسمبر  15هـ )الموافق  1419محـــــــرم  9بتاريخ الصادر في مدينة الخبـــر  9151144181رقم 
 .ريـال سعودي 11مليون سهم قيمة كل سهم  95مليون ريـال سعودي وهو مقسم إلى 

 
 المملكة العربية السعودية. -يقع مكتب الشركة المسجل في الخبر 

 
 لتي تعمل كل منها بموجب سجل تجاري مستقل، فيما يلي: تتمثل األنشطة الرئيسية لشركات المجموعة، وا

 

 امتالك المصانع المختلفة مع تصنيع منتجات بالستيكية مع صيانتها وتشغيلها وإدارتها. 

 إنتاج أكواب البوليستيرين واألغطية ومنتجات بالستيكية أخرى متعلقة بها. 

 ،إنتاج األقمشة غير المنسوجة 

 اي تي ) البولي ايثلين تيريفثاليت ( المعدة مسبقا   إنتاج مصغرات القوارير من بي. 

 تصنيع الحاويات البالستيكية واألشرطة وتجارة الجملة فيها. 

 تصنيع وتجارة الجملة والتجزئة في الحاويات البالستيكية وأكواب البولي أيثلين واللفائف واألكياس. 

 إدارة وتشغيل المراكز الصناعية. 

 تطوير المصانعتملك األراضي بغرض إنشاء و. 

 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 
 
ديسمبر  11مليون لاير سعودي ) 519 ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ9119ديسمبر  11كما في 
قروض متوسطة من  المتداولالجزء و رصيد قروض قصيرة االجللى إبشكل رئيسي والتي تعود مليون لاير سعودي(   18631: 9118

مليون لاير  58435: 9118ديسمبر  11مليون لاير سعودي على التوالي ) 17434و   سعوديمليون لاير 69531 يبلغالذي وطويلة األجل و
 11مليون لاير سعودي على التوالي(. باإلضافة إلى ذلك، فإن المجموعة لم تلتزم بالتعهدات المالية للقروض كما في  99134سعودي و 
القروض هذه حول إعادة هيكلة حلية وصندوق التنمية الصناعية السعودي مع البنوك المتقوم المجموعة حاليا  بمفاوضات . 9119ديسمبر 

واإللتزام بالتعهدات في المستقبل إعادة هيكلة هذه القروض . تعتقد إدارة المجموعة انها قادرة على وذلك سعيا منها لإللتزام بالتعهدات المالية
ه تم اعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ اإلستمرارية، واستمرار . وعليإذا تطلب ذلكجديدة وكذلك اإلستفادة من تسهيالت القريب 

 .(15)إيضاح  تصنيف القروض وفقا لشروط السداد األصلية
 

 :المجموعةهيكل  - 1

 

المجموعة"( ب يشار إليهم مجتمعينالقوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها )"، 9119ديسمبر  11كما في تتضمن القوائم المالية الموحدة 
 كما هو مبين أدناه:

 نسبة الملكية الفعلية  

 م9118  م1039  الشركة التابعة

0/0 300 )"السعودية للتغليف"( شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف    111 1/1  
0/0 300  شركة مصنع االنسجة المتطورة )"ساف"(   111 1/1  

0/0 300  ة )"الشرق"(شركة الشرق للصناعات البالستيكية المحدود   111 1/1  
0/0 300  شركة صناعة العبوات الفائقة )"الترا باك"(   111 1/1  

0/0 300  إي( )"نيو مارينا"( .ايه.نيو مارينا للصناعات البالستيكية )اس   111 1/1  
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 أساس اإلعداد - 1
 

 قائمة االلتزام 1-3
دولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير ال

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. التي اعتمدتها
 

 المالية الموحدة إعداد القوائم   1-1
لتي تتطلب فيها المعايير الدولية للتقرير المالي أساًسا آخر تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الحاالت ا

 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة. 0للقياس كما هو مفصح عنها في السياسات المحاسبية باإليضاح رقم 

 

ام، والتقديرات واالفتراضات التي قد إن اعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ، يتطلب من اإلدارة وضع األحك

الهامة قد تم  األحكام المحاسبية ومصادر التقدير. ان هذه الموحدة تؤثر على السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية

 .5رقم االفصاح عنها إيضاح 

 

 معايير جديدة وتعديالت المعايير والتفسيرات 1-1
أثر إعتماد المعيار الدولي  . إن2910يناير  1عقود إيجار إعتباراً من  (19)المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  قامت المجموعة بتطبيق

والتعديالت على والتفسيرات كانت هناك عدد من المعايير الجديدة األخرى، . 3-0( تم اإلفصاح عنه في اإليضاح 19)للتقرير المالي رقم 

 .لم يكن لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعةوالتي ، 2910يناير  1المعايير سارية اعتباًرا من 

 .خصائص المبالغ المدفوعة مقدما  مع التعويض السالب ،تعديالت – (9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -
 .المشتركة عيوالمشار ةليالزم الشركات في األجل لةيطو الحصصتعديل  - (98) رقم الدولي المحاسبة معيار -
 .ةيالتسو أو التقليصات أو الخطط التيتعد - (19معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
 .الدخل ضريبة معامالت حيال التيقن عدم  - ( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي91التفسير رقم ) -
( 1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )تعديالت  - 9117 -9115ر المالي دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقري -

 .(91( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )19( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )11والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 بعد المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها 1-4
 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد. المجموعةلم تطبق 

 

 الوصف المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
تسري للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

   
 (17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 م9199يناير  1 عقود التأمين

( و معيار 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 (8المحاسبة الدولي رقم )

 

 م9191يناير  1 تعريف األهمية النسبية

 (1تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 م9191يناير  1 تعريف النشاط التجاري

تعديالت على مرجع إطار المفاهيم بالمعايير الدولية  اطار مفاهيم التقارير المالية
التعريفات المعدلة ومطالبات تحقق وكذلك للتقرير المالي ، 

 الموجودات  واإللتزامات وأيضا  بعض المفاهيم الهامة.

 م9191يناير  1

تعديالت على على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
والمعيار ( 19معيار المحاسبة الدولي رقم )و (9)

 (7الدولي للتقرير المالي رقم )
 م9191يناير  1 إصالح مؤشر سعر الفائدة

 (11تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 (98رقم )معيار المحاسبة الدولي  و

 

بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر والشركة 
 الزميلة أو المشروع المشترك

 
 ال يوجد

 
ه دارة أنه سيتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على القوائم المالية للمجوعة عندما تكون سارية، كما أن تطبيق هذتتوقع اإل

 للمجموعة في فترة التطبيق األولي.الموحدة المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت لن يكون له أثر جوهري على القوائم المالية 
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 ص بالسياسات المحاسبية الهامةملخ - 4
 فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة:

 
 

 أساس التوحيد 4-3
كما هو مبين في اإليضاح )"المجموعة"( وشركاتها التابعة تكوين المتطورة للصناعات لشركة القوائم المالية تتضمن القوائم المالية الموحدة 

 السيطرة عندما يكون للشركة:. تتحقق 9رقم 
 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.• 
 

ى أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، وإذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر عل
 ليها أعاله.و أكثر من عناصر السيطرة المشار إتغيرات على واحد أ

 

على  عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للشركة السيطرة
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 

 يها لمنحها السيطرة ، تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:ف
 

  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 

 ت التعاقدية األخرى، والحقوق الناشئة من الترتيبا 

  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.

 

الشركة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشركة  تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن
السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل السنة 

على سيطرة ال فقدانتاريخ شركة على السيطرة حتى ال استحواذوحدة من تاريخ الدخل الشامل المالربح أو الخسارة الموحدة وفي قائمة 
 .التابعةالشركة 

 

الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركة. إن إجمالي الدخل الشامل الربح أو الخسارة إن قائمة 
  .المجموعةللشركة التابعة موزع على مساهمي 

 

اء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة، متى تطلب ذلك، لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل يتم إجر
 المجموعة.

 

يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن 
 الت بين شركات المجموعة عند التوحيد.المعام

 
 التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية 4-3-3

م إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القي
وق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة. إن أي فرق بين قيمة تعديل المدرجة لملكية المجموعة وحق

حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائدا  إلى مساهمي 
 .المجموعة

 

والدخل الشامل قائمة الربح أو الخسارة رة على الشركة التابعة، يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة عندما تفقد المجموعة السيط
( القيمة الدفترية 9( إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاة و )1الموحدة ويتم احتسابها كالفرق بين )اآلخر 

ات )بما في ذلك الشهرة(، ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة. يتم المحاسبة على جميع المبالغ المدرجة سابقا  للموجود
المعترف بها سابقا  في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات 

أو التحويل إلى تصنيف آخر في والدخل الشامل اآلخر قائمة الربح أو الخسارة نى آخر، إعادة التصنيف إلى الشركة التابعة مباشرة )بمع
(. إن القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة معايير الدولية للتقرير المالي حقوق الملكية كما هو محدد/ مسموح به وفقا  لل

الدولي للتقرير المالي عيار رة يتم اعتباره كقيمة عادلة عند االعتراف األولي وذلك في المحاسبة الالحقة وفقا  للمالسابقة بتاريخ فقدان السيط
 عندما ينطبق، التكلفة عند االعتراف األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك. أو 9رقم 
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 )تتمة(ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  -4
 منشآت والشهرةعمليات تجميع ال 4-1

ذلك تتم المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت بإستخدام طريقة اإلستحواذ. وتقاس تكلفة اإلستحواذ بالقيمة العادلة لمجموع المقابل المحول، و
شآت، كما في تاريخ اإلستحواذ، باإلضافة إلى قيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. وبالنسبة لكل عملية تجميع من

يقوم المشتري بقياس حصص الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في قيمة صافي 
 .عند حدوثها الموجودات التي يمكن تحديدها بذاتها للشركة المستحوذ عليها. وتدرج تكاليف اإلستحواذ المتكبدة ضمن المصاريف

 

ة باإلستحواذ على منشأة أخرى، فإنها تقوم بتحديد مدى مالءمة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة وذلك عندما تقوم المجموع
 وفقا  للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ اإلستحواذ.

 

مة العادلة في تاريخ الشراء. يتم قياس المقابل المحتمل، والمدرج إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقي
)األدوات المالية: اإلعتراف والقياس(، بالقيمة العادلة، ويتم  9رقم المعيار الدولي للتقرير المالي كأصل أو التزام أداة مالية بحسب نطاق 
 الموحدة.والدخل الشامل اآلخر قائمة الربح أو الخسارة اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في 

 

مة تمثل الشهرة فائض تكلفة اإلستثمارات عن القيمة العادلة لصافي الموجودات أو المطلوبات المشتراة في تجميع األعمال وإذا ما زادت القي
ميع األصول المقتناة والمطلوبات العادلة لصافي الموجودات المقتناة عن قيمة المقابل المحول، فإن المجموعة تقوم بمراجعة بأنه تم تحديد ج

ن المتكبدة بشكل صحيح، كما تقوم بمراجعة اإلجراءات المتخذة لقياس المبالغ التي سيتم اإلعتراف بها في تاريخ االستحواذ. وإذا ما نتج ع
تم االعتراف بمكاسب ضمن قائمة تلك المراجعة بأن القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة مازالت أعلى من إجمالي المقابل المحول، فسي

 .والدخل الشامل اآلخر الموحدةقائمة الربح أو الخسارة 
 

 بعد اإلعتراف المبدئي، تقاس الشهرة بالتكلفة مطروحا  منها أي خسائر متراكمة لإلنخفاض في القيمة، ولغرض إختبار اإلنخفاض في القيمة،
لمنشآت، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات يتم توزيع الشهرة المكتسبة من خالل عمليات تجميع ا

المولدة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من عمليات تجميع المنشآت بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى 
 للمجموعة إلى تلك الوحدات أو مجموعة الوحدات.

 

ديد انخفاض في قيمة الشهرة سنويا وذلك عند وجود عوامل تشير إلى وجود انخفاض القيمة الدفترية وتقيد يتم اختبار الشهرة بغرض تح
النقد )أو بالتكلفة ناقصا الخسائر المتراكمة النخفاض القيمة ويتم تحديد اإلنخفاض في قيمة الشهرة بتقييم المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج 

د( التي تتعلق بها الشهرة، عندما يكون المبلغ الممكن استرداده للوحدة المدرة النقد أقل من القيمة الدفترية مجموعة الوحدات المدرة النق
للوحدة، يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة. إن أي خسارة من انخفاض القيمة المحققة للشهرة ال يتم عكسها في فترات الحقة. تتضمن 

تمثل الشهرة السالبة الزيادة في القيمة العادلة  اد المنشأة القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة بالمنشأة المباعة.األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبع
الدخل الربح أو الخسارة ويتم االعتراف بالشهرة السالبة في قائمة  لصافي الموجودات المشتراه عن تكلفة االستثمارات في تجميع األعمال.

 الموحدة. الشامل اآلخر 
 

عندما تشكل الشهرة جزء  من وحدة توليد النقد ويتم إستبعاد جزء من العمليات ضمن تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعمليات 
عدة المستبالمستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات المستبعدة وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن إستبعاد العمليات. يتم قياس الشهرة 

 في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد. وعند بيع الشركات التابعة، يتم
قائمة الربح أو الخسارة والدخل اإلعتراف بالفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات مضافا  إليه فروقات الترجمة المتراكمة والشهرة في 

 .شامل اآلخر الموحدةال
 
 التغيرات فى السياسات المحاسبية  4-1

 كما يلي: (19المعيار الدولى للتقرير المالي رقم )إن التغير الرئيسي في السياسات المحاسبية للمجموعة الناتج عن تطبيق 

 
 عقود اإليجار  -( 36المعيار الدولى للتقرير المالي رقم )

 الدولية المعايير تفسيرات لجنة "عقود اإليجار"، وتفسير 17محل معيار المحاسبة الدولي رقم  19الي رقم يحل المعيار الدولي للتقرير الم

"التأجير  15السابقة رقم  الدولية التفسيرات إيجار" وتفسير لجنة على عقد ينطوي ما ترتيب كان إذا ما "تحديد 0المالي رقم  للتقرير

لعقد  القانوني الشكل على تنطوي التي المعامالت " تقويم جوهر 27السابقة رقم  الدولية سيراتالتف الحوافز" وتفسير لجنة –التشغيلي 

 إيجار".
 

المركز المالي للمستأجرين. يعترف نموذج "عقود اإليجار" نموذًجا محاسبيًا واحًدا مدرًجا في  19يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ي يمثل حقه في استخدام األصل المعني والتزام عقد اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد مدفوعات اإليجار. المستأجر بأصل حق االستخدام والذ

 -هناك استثناءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار المنخفضة القيمة. تظل محاسبة المؤجرين مماثلة للمعايير الحالية إن 

 قود اإليجار على أنها عقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية.أي أن المؤجرين يواصلون تصنيف ع
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 )تتمة(عقود اإليجار  -( 36المعيار الدولى للتقرير المالي رقم )

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،(19يار الدولي للتقرير المالي رقم )بموجب األحكام االنتقالية المحددة في المعيار المع

. لم 2910يناير  1( بأثر رجعي مع األخذ في اإلعتبار التأثير التراكمي عند التطبيق األولي للمعيار الدولي الجديد المعترف به في 19رقم )

 .2918يتم إعادة عرض األرقام المقارنة لعام 
 

(، قامت المجموعة باإلعتراف بمطلوبات عقود اإليجار والتي تم تصنيفها سابقاً كعقود 19عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( "عقود اإليجار". حيث تم قياس تلك المطلوبات عن طريق إحتساب القيمة الحالية 17إيجار تشغيلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

. إن المتوسط المرجح لمعدل 2910يناير  1عات اإليجار المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي الخاص بالمستأجر كما في لدف

 ٪.5هو  2910يناير  1االقتراض اإلضافي الخاص بالمستأجر الذي تم تطبيقه اعتباراً من 
 

 (36أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

  1039 

 الرياالت السعودية(آالف )ب  

 160633  2918ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في 

معدل اإلقتراض إستخدام مخصومة ب) 2910يناير  1مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها في 

 األولي( قفي تاريخ التطبي ٪5اإلضافي الخاص بالمجموعة 
 

380940 
   

أصول حق استخدام . إن 2910يناير  1المستأجرة تم قياسها بأثر رجعي كما لو كانت تلك المعالجة الجديدة مطبقة منذ  حق استخدامأصول إن 

ز تم قياسها بقيمة مساوية لمطلوبات عقود اإليجار والمعدلة بالمبالغ المدفوعة مقدما الخاصة بعقد اإليجار حيث تم عرضها في قائمة المرك

يناير  1لاير سعودي كما في مليون  10423. وعليه فقد ارتفعت قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات بمبلغ 2918ر ديسمب 31المالي كما في 

على التوالي، مليون لاير سعودي  9410ولاير سعودي  مليون 9403بمبلغ  صاريف المستحقةوالموانخفضت قيمة المدفوعات المقدمة  2910

 .  2910يناير  1كما في 

 

 ت واآلالت والمعداتالممتلكا 4-4
 تظهر الممتلكات األالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم ومجمع خسائر االنخفاض في القيمة.

 

عندما تظهر الموجودات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة. يتم تبويب هذه الموجودات إلى البند المناسب بالممتلكات والمعدات 

ملة وجاهزة لإلستخدام المحدد لها. يتم استهالك هذه الموجودات علی نفس األسس المستخدمة في الموجودات األخرى عندما تکون تكون مكت

 جاهزة لإلستخدام المحدد لها.
 

ة. تتضمن تدرج الموجودات قيد اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو الخدمات أو األغراض اإلدارية بالتكلفة ناقصا أية خسائر انخفاض في القيم

 التكلفة األتعاب المهنية، وبالنسبة للموجودات المؤهلة، يتم رسملة تكاليف االقتراض وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. يتم تبويب هذه

الموجودات الموجودات إلى البنود المناسبة بالممتلكات واآلالت والمعدات عندما تكون مكتملة وجاهزة لإلستخدام المحدد لها. يتم استهالك هذه 

 علی نفس األسس المستخدمة في الموجودات األخرى عندما تصبح الموجودات جاهزة لإلستخدام المحدد لها.
 

ريقة يتم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات )باستثناء األراضي المملوكة والعقارات قيد اإلنشاء( على مدى أعمارها اإلنتاجية بإستخدام ط

 القسط الثابت.

 

 مار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية للموجودات هي كما يلي:إن األع

 نسبة  

 5 – 2  مباني وتحسينات على المأجور

 29 – 5  آالت ومعدات ومكائن

 25 – 29  سيارات

 25 – 29  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

 

ك في نهاية كل فترة تقرير، ألي تغيرات في التقدير يتم احتسابها تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية وطريقة االستهال

 .وتطبيقها على أساس مستقبلي
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 رسملة التكاليف ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات 4-4-3

 والمعدات مما يلي: تتكون تكلفة بند الممتلكات واآلالت
 

 وسعر الشراء، بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير المستردة، بعد حسم الخصومات التجارية والتخفيضات ، 

 أي تكاليف مرتبطة مباشرة بوصول األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتشغيله بالطريقة التي تتراءى لإلدارة. 

  ونقل البند وإعادة الموقع الذي يوجد عليه إلى حالته الطبيعية، وااللتزام المتکبد إما نتيجة شراء هذا البند التقدير األولي لتكاليف تفكيك
 أو نتيجة استخدامه خالل فترة معينة ألغراض أخرى بخالف إنتاج المخزون خالل تلك الفترة.

 
الخاصة بإنشاء المباني والهياكل في مرحلة التطوير. يتم وها المجموعة تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في التكاليف المتراكمة التي تكبدت

المنشآت. يتم تسجيل التكاليف األولية المتكبدة على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ثم يتم تحويلها إلى الممتلكات والمعدات عند اكتمال بناء هذه 
 دات المؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة إلتمامه وإعداده للغرض المحدد له.رسملة تكاليف التمويل من القروض المتعلقة ببناء الموجو

 
 استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات 4-4-1

الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استمرار إستخدامه. يتم تحديد أي من بند أي يلغى إثبات 
ة ناتجة عن استبعاد أو االستغناء عن أحد بنود الممتلکات والمعدات بالفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم ربح أو خسار

 إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 
 قطع الغيار الرأسمالية 4-4-1

طع غيار هامة )قطع الغيار االستراتيجية( وقطع الغيار العامة، بإستخدام اإلرشادات تقوم المجموعة بتصنيف قطع الغيار الرأسمالية إلى ق
 التالية:

 

  ا هاما  ينبغي االحتفاظ به قطع الغيار الهامة هي الجزء المعد لإلستخدام بشكل عاجل، الذي من المحتمل أن يكون عنصرا رئيسيا / جزء 
اج. وعادة ما تستخدم فقط عند حدوث أعطال، وليس من المتوقع عموما أن يتم في المتناول لضمان إستمرارية تشغيل معدات اإلنت

 إستخدامها بشكل روتيني. يبدأ استهالك قطع الغيار الهامة من تاريخ الشراء مباشرة. 
 

 مقررة )تمشيا مع قطع الغيار العامة هي قطع الغيار الرئيسية األخرى التي ال تعتبر هامة ويتم شراؤها مقدما  بسبب خطط االستبدال ال
ام" برنامج الصيانة المقرر( وذلك الستبدال قطع الغيار الرئيسية الموجودة بأجزاء جديدة قابلة للتشغيل. تعتبر هذه البنود "متاحة لإلستخد

لرأسمالية ومن ثم تبدأ عملية االستهالك عند تركيبها كجزء مستبدل. إن فترة االستهالك لمثل هذه األجزاء ا ،فقط في تاريخ مستقبلي
 العامة تكون علی مدى عمرها اإلنتاجي أو العمر اإلنتاجي المتبقي المتوقع للمعدات المرتبطة بها، أيهما أقل.

 
 أصول حق االستخدام 4-5

ا لالستخدام(.  المجموعةتعترف  بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاح 
لة حسب أي إعادة قياسو ا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّ  ُتَقاس أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقص 

ية في التزامات عقد إليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئ
ا أي حوافز إيجار مستلَم وتكاليف ال دة في أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقص  . وما لم إعادة األصل لحالته األولىمتكبَّدة ومدفوعات اإليجار الُمسدَّ

ام متيقنة بصورة معقولة حيال الحصول على ملكية األصل المستأَجر في نهاية مدة عقد اإليجار، ُتسَتهلك أصول حق االستخد المجموعةتكن 
تأكدة الُمعتَرف بها وفق ا لطريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي التقديري أو مدة عقد اإليجار، أيُّهما أقصر. إذا كانت المجموعة م

بشكل معقول من ممارسة خيار الشراء ، يتم استهالك أصل حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي لألصل األساسي وتخضع أصول حق 
 دام لالنخفاض في القيمة.االستخ

 
 الموجودات غير الملموسة 4-6

تدرج الموجودات غير الملموسة والتي من المتوقع أن يكون لها منفعة مستقبلية ضمن الموجودات غير المتداولة. تتضمن الموجودات غير 
د الشركة بالتكاليف المتكبدة لتطبيق نظام . تتمثل تكاليف نظام تخطيط موارنظام تخطيط موارد الشركةالملموسة الشهرة وتكاليف برامج 

سنوات من تاريخ تطبيقه بالكامل. بالنسبة للشهرة، يرجى الرجوع إلى سياسة تجميع األعمال والشهرة  عشرعلى فترة  إطفاؤهجديد ويتم 
 (. 9-4)ايضاح 
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 وغير الملموسة انخفاض قيمة الموجودات الملموسة  4-7

تقوم المجموعة في نهاية كل فترة قوائم مالية بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة وذلك لتحديد ما إذا كان 
في حالة وجود ذلك المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة  ،هناك ما يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة

لإلسترداد لألصل وذلك لتحديد خسائر إنخفاض القيمة )إن وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل 
محدد، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المولدة للنقد التي يعود إليها األصل نفسه. عندما يمكن تحديد أسس 

ة، يتم توزيع األصول المشتركة إلى وحدات مولدة للنقد محددة، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من توزيع معقولة وثابت
 الوحدات المولدة للنقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.

 
لملموسة التي لم يتم يتم اختبار انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والموجودات غير ا
 إستخدامها بعد، مرة واحدة سنويا  على األقل، وعندما يكون هناك مؤشر يدل على أن األصل قد انخفضت قيمته.

 
م، إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا  تكلفة البيع أو قيمة اإلستخدام، أيهما أعلى. عند تقدير قيمة اإلستخدا

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق يتم خصم 
 الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل التي لم يتم تعديل تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لها.

 
ة ألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( بما يقل عن القيمة الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل في حال تم تقدير القيمة اإلستردادي

)أو الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة اإلستردادية. يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض مباشرة  في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
 الشامل اآلخر الموحدة.

 
تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة المعاد تقديرها أو  ،فاض القيمة الحقا  في حالة رد خسائر إنخ

تساب القيمة اإلستردادية، بحيث ال تزيد القيمة الدفترية المعدلة عن القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المولدة للنقد( فيما لو لم يتم إح
في السنوات السابقة. يتم رد خسائر إنخفاض القيمة مباشرة  إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل خسائر إنخفاض القيمة 

 اآلخر الموحدة.
 

 مخزون  4-8
لوصاول بكال مناتج إلاى لالمخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. يتم احتسااب التكلفاة المتكبادة  يقيم

 الراهنة كما يلي:  موقعه وحالته
 

 والتكاليف األخرى المتكبدة  ءالمواد الخام ومواد التعبئة وقطع الغيار على أساس التكلفة المرجحة وتشمل كافة تكاليف الشرا
 .لجلب المخزون الى موقعه وحالته الراهنة

 د والعمالة وحصة مناسبة من البضاعة تامة الصنع ومنتجات تحت التصنيع على أساس التكلفة المرجحة وتتضمن تكلفة الموا
 ض.ارتقاإل ةستبعد تكلفولكن تتكلفة التصنيع غير المباشرة بناء  على قدرة التشغيل العادية، 

 
إن صافي القيمة القابلة للتحقيق هي سعر البيع المتوقع في سياق األعمال اإلعتيادية ناقصا  التكاليف المقدرة الالزمة إلكماال المناتج 

 تكوين مخصص للمخزون بطئ الحركة.  واتمام البيع. يتم
 
 المالية األدوات 4-9

 تصنيف الموجودات الماليةأ( 

 الدخل الشامل بنود خالل من العادلة المطفأة، والقيمة بالتكلفة  :المالية الموجودات تصنيف وقياس يتم عند اإلعتراف المبدئي،
إن المجموعة تحتفظ كما فاي تااريخ التقريار بإساتثمارات محاتفظ  .أوالخسارة الربح خالل من العادلة من خالل القيمة وأاألخر 

 بها بالتكلفة المطفأة.
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 أو الاربح خاالل مان العادلاة بالقيمة يتم تصنيفها ولم التاليين الشرطين استوفى إذا المطفأة الموجودات المالية بالتكلفة قياس يتم

 :الخسارة
 و تعاقدية، نقدية تدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف االعمال الذي  نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم -
 ألصل مدفوعات فقط تكون والتي محددة تواريخ في نقدية تدفقات المالية للموجودات التعاقدية الشروط فتراتها وفق تنشأ -

 .السداد مستحق األصلي على المبلغ وفائدة
باأي إنخفااض  التكلفة المطفأةوجودات الحقا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تخفيض يتم قياس هذه الم

ضاافة الاى التخفايض فاي القيماة ضامن قائماة الاربح أو إلابة لامعفي القيمة. تدرج ايارادات الفوائاد ورباح أو خساارة فروقاات ال
 ة عن إلغاء االعتراف تدرج ضمن األرباح او الخسائر.. إن اية ارباح او خسائر ناشئالموحدة الخسارة



 عات شركة تكوين المتطورة للصنا

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 )تتمة( المالية األدوات 4-9

 العمل نموذج تقييم
 أفضال علای يعکاس هاذا ألن المحفظاة مستوى علی باألصل فيه يحتفظ الذي األعمال نموذج هدفل تقييم بإجراء المجموعة تقوم
  :فيها النظر يتم التي المعلومات تشمل .اإلدارة إلی المعلومات وتقديم األعمال إدارة طريقة وجه
 

 إذا ما لمعرفة ، الخصوص وجه وعلى .العملية الناحية من السياسات تلك عمل وآلية للمحفظة المعلنة واألهداف السياسات 
 مادة مطابقاة أو للفائادة محدد تسعير بسجل االحتفاظ وأ التعاقدية الفوائد إيرادات كسب على تركز اإلدارة استراتيجية كانت

 الموجودات؛ بيع خالل من النقدية التدفقات تحقيق أو الموجودات تلك تمول التي المطلوبات مدة مع المالية الموجودات

 المجموعة؛ إدارة إلى الشأن بهذا تقرير ورفع المحفظة أداء تقييم كيفية 

 هاذه إدارة وكيفياة )هاذا األعمال نموذج في بها المحتفظ المالية والموجودات) األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 
 ؛المخاطر

 تتم التي للموجودات العادلة القيمة على ترتكز التعويضات كانت إذا ما المثال؛ سبيل على – األعمال مديري تعويض كيفية 
 تحصيلها؛ و تم التي التعاقدية النقدية التدفقاتأو  إدارتها

 المستقبل في المبيعات نشاط بشأن وتوقعاتها المبيعات هذه وأسباب سابقة، فترات في المبيعات وتوقيت وحجم صفقات عدد. 
 لكيفياة شاامل تقيايم مان جازءا   اعتبارهاا بال منفصال بشكل المبيعات بنشاط المتعلقة المعلومات في النظر يتم ال ، ومع ذلك
 .النقدية التدفقات تحقيق وكيفية المالية لموجوداتا إلدارة للمجموعة الهدف المعلن تحقيق

 

 حالة " أو "حالة الضغط" في االعتبار.أسوأ " تصوراتمتوقعة بشكل معقول دون وضع  تصوراتيعتمد تقييم نموذج العمل على 
تصانيف الموجاودات لشاركة، فاإن الشاركة ال تغيار اختلف عن توقعات بشكل ماألولي  االعترافنقدية بعد التدفقات التحقق تم إذا 

 األصال المااليهاذه المعلوماات للمضاي قادما عناد تقيايم  تساتخدمل، ولكنهاا امالالعنموذج ضمن ذلك الالمالية المتبقية المحتفظ بها 
ا أو المشترالمكون  ا. ىحديث   حديث 

 

 من العادلة بالقيمة العادلة القيمة أساس علی أدائها تقييم يتم والتي ، ان وجدت، للمتاجرة بها المحتفظ المالية الموجودات قياس يتم
 التادفقات لتحصايل بهاا محاتفظ وغيار حصارا   التعاقدياة النقدياة التادفقات لتحصايل بهاا محاتفظ غير ألنها الخسارة أو الربح خالل
 .المالية الموجودات بيع مع التعاقدية النقدية
 
 والفائدة األصلي لغللمب دفعات مجرد هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم

 تعرياف ياتم .األولاي االعتاراف عناد الماالي لألصال العادلاة القيماة أناه علاى "األصالي المبلاغ" تعرياف يتم التقييم، هذا ألغراض
 فتارة خاالل الساداد تحات األصالي باالمبلغ المرتبطاة االئتمانياة وللمخااطر للنقاود الزمنياة للقيمة المادي المقابل أنها على "الفائدة"

 .الاربح هاامش وكاذلك ، )اإلدارياة والتكااليف السايولة مخااطر مثال( األخرى األساسية اإلقراض وتكاليف ولمخاطر معينة يةزمن
 المقاسة بالقيمة العادلة، يتم تسجيل األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.المالية بالنسبة للموجودات 

 
  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية بالقيمة 

الماليااة ، حيااث يمثاال التاادفق النقاادي  موجااوداتالتاادفقات النقديااة التعاقديااة وبيااع ال حصاايليااتم قياااس الموجااودات المحااتفظ بهااا لت
ثمار فاي عناد اإلعتاراف األولاي ، فاإن اإلسات فقط، بالقيمة العادلة من خاالل الادخل الشاامل اآلخار.أصل وفائدة الدين للموجودات 

المتاجرة. فإن الشركة يمكن اختيار اظهار التغيرات الالحقة في القيماة العادلاة مان خاالل أغراض حقوق الملكية المحتفظ به لغير 
 الدخل الشامل. 

 
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

و بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل ة أفأطلمالتکلفة ر التي ال تفي بمعاييودات اجولمس اقيام يت
الادين التاي ياتم قياساها الحقاا  فاي قائماة الاربح أو الخساارة وياتم  اتالربح أو الخساارة. ياتم إثباات الاربح أو الخساارة مان اساتثمار

 إظهارها ضمن الربح / )الخسارة( األخرى في الفترة التي تنشأ فيها.
 

 ف عن  االعترافالتوق
 الموجودات المالية

لتدفقات النقدية مان األصال الماالي، ستالم االمالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية ال بالتوقف عن االعتراف باألصل المجموعةتقوم 
صال الماالي بشاكل فيها جميع مخاطر ومزاياا ملكياة األ نقلمعاملة ت من خاللالتدفقات النقدية التعاقدية  استالمأو تقوم بنقل حقوق 

ال تحااتفظ بالساايطرة علااى األصاال لكاان بنقاال أو االحتفاااظ بكافااة مخاااطر ومزايااا الملكيااة و المجموعااةال تقااوم عناادما أو  ،جااوهري
 المالي.

عند التوقف عن االعتراف باألصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من األصل 
( الاربح المتاراكم أو 9( المقابل المالي المستلم )متضمنا  الحصول على أصل جديد ناقصا  التزام جديد( و )1د(  وإجمالي )المستبع

 الخسارة المتراكمة التي تم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر ، يتم االعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة.



 عات شركة تكوين المتطورة للصنا

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 تصنيف المطلوبات الماليةب( 
تقوم المجموعة بتصانيف مطلوباتهاا المالياة، بخاالف الضامانات المالياة والتزاماات القاروض، وفق اا للتكلفاة المطفاأة. ياتم احتسااب 

ا ال التكلفة المطفأة من خالل األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عاالوة علاى قيماة األماو ال المصادرة، والتكااليف التاي تشاكل جازء 
 يتجزأ من معدل الفائدة الفعال.

 
 إنخفاض القيمةج( 

ينطبق نموذج انخفاض القيمة على الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، موجودات العقود، استثمارات الدين بالقيمة العادلة 
تعتمد منهجية االنخفاض على اساس وجود زيادة ر في أدوات حقوق الملكية. اإلستثما على من خالل الدخل الشامل اآلخر، وليس

تقوم الشركة بتطبيق المنهج المبساط الاذي يسامح باه المعياار الادولي  التجارية، جوهرية في مخاطر اإلئتمان. بالنسبة للذمم المدينة
 .(9)رقم للتقرير المالي 

 
انات الموجاودات المالياة المدرجاة بالتكلفاة المطفاأة ذات قيماة ائتمانياة منخفضاة. تقوم المجموعة بتاريخ كال تقريار بتقيايم ماا إذا ك

ويعتبر األصل المالي "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يكون لحصول حدث أو أكثار أثار ضاار علاى التادفقات النقدياة المساتقبلية 
قااس بالتكلفاة المطفاأة مان القيماة اإلجمالياة لتلاك ياتم حسام مخصاص الخساائر للموجاودات والمالياة التاي ت .المقدرة لألصل المالي

 الموجودات.
 

 مقاصة األدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحد فقط عندما يكون هنااك حاق 

نياة لتساوية المعاامالت علاى أسااس صاافي المبلاغ أو لتحصايل قابل للتنفيذ قانونيا  في مقاصة المباالغ المعتارف بهاا وعناد وجاود ال
الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. يجب أن ال يكون الحق القابل للتنفيذ قانونيا  مرهاون بأحاداث مساتقبلية ويجاب أن 

 المجموعة أو الطرف المقابل.يكون قابل للتنفيذ في سياق االعمال االعتيادية وفي حالة التخلف عن السداد أو إعسار أو إفالس 
 

 الفائدة الفعليةمعدل طريقة 
ة المرتبطاة بهاا. فتارإن طريقة معدل الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد علاى ال

ية المتوقعاة )ويضام جمياع الرساوم والنقااط هو ذلك المعادل الاذي يساتخدم لخصام الادفعات النقدياة المساتقبللي إن معدل الفائدة الفع
المدفوعة والمقبوضة والتي تعتبار جازءا  ال يتجازأ مان معادل الفائادة الفعلاي وكاذلك تكااليف المعاامالت والعاالوات والخصاومات 

فترياة عناد األخرى( في إطار العمر الزمني المتوقع ألداة الدين أو فتارة أقصار، إذا كاان ذلاك مناسابا وذلاك إلاى صاافي القيماة الد
 اإلعتراف األولي.

 
 النقد وما في حكمه 4-30

ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من نقد فاي الصاندوق وودائاع لادى البناوك والتاي تكاون فتارة 
كاز الماالي الموحادة، ياتم يوما  أو أقل وهاي متاحاة الساتخدام المجموعاة، ماا لام ياذكر خاالف ذلاك.  فاي قائماة المر 91إستحقاقها 

 عرض السحب على المكشوف من البنوك في بند القروض. 
 
 المخصصات 4-33

يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة إلتزام حالي )قاانوني أو حكماي( نتيجاة لحادث فاي الماضاي ويكاون مان 
ل موثاوق. إن المبلاغ المعتارف باه كمخصاص ياتم إحتساابه المحتمل أن يترتب عنه سداد اإللتزام ويمكن تقادير مبلاغ اإللتازام بشاك

حسب أفضل التوقعات للمقابل المطلوب لسداد اإللتزام كما بنهاية فترة التقريار بعاد األخاد بعاين االعتباار المخااطر واألماور غيار 
رة لتسااوية ا اللتاازام الحااالي، فااإن قيمتااه المؤكاادة المحيطااة باااإللتزام. عنااد قياااس قيمااة المخصااص بإسااتخدام التاادفقات النقديااة المقااد 

 المدرجة هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للمال جوهري(.
 

عندما يكون جزء أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لسداد المخصاص متوقاع اساتردادها مان طارف ثالاث، فإناه ياتم االعتاراف 
 حالة كون استالم واستعاضة المبلغ مؤكدة ويمكن قياسه بشكل موثوق.بالذمة المدينة كأصل في 

 
 توزيعات أرباح  4-31

يتم قيد توزيعات األرباح كإلتزام عند الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. يتم قيد توزيعات األرباح المرحلية عند 
 الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.
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 ترجمة العمالت األجنبية 4-31
 عملة العرض 4-31-3

في يتم عرض القوائم المالية الموحدة المرفقة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة األم. يتم قياس البنود المدرجة 
 باستخدام العملة الرئيسية للبيئة االقتصادية التي تعمل بها كل شركة )العملة الوظيفية(.القوائم المالية لكل شركة من شركات المجموعة 

 
 معامالت وأرصدة 4-31-1

يتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير العملة الوظيفية للشركة )العمالت األجنبية( وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 
دات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار الصرف السائدة في المعامالت. يتم ترجمة الموجو

، التي يتم قياسها بمقدار التكلفة التاريخية بعملة أجنبية، بإستخدام سعر الصرف في تاريخ ذلك التاريخ. يتم ترجمة البنود غير النقدية
قدية المدرجة بالقيمة العادلة والمدرجة بالعمالت األجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد يتم ترجمة البنود غير الن المعاملة،

 القيمة العادلة.
 

يها يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة في الفترة التي تنشأ ف
أسعار صرف العمالت األجنبية على البنود النقدية المطلوبة من أو المستحقة إلى عملية أجنبية ومن غير المحتمل أو المقرر  باستثناء فروق

يا  في الدخل الشامل اآلخر مبدئأن يتم تسويتها )وهي بالتالي تشكل جزءاَ من صافي االستثمار في العملية األجنبية( والتي يتم االعتراف بها 
 تصنيفها من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند تسديد البنود النقدية.ويتم إعادة 

 
عند استبعاد عملية أجنبية )استبعاد حصة المجموعة بالكامل في عملية أجنبية، استبعاد يتضمن فقدان سيطرة على شركة تابعة تتضمن 

جميع فروقات أسعار الصرف التراكمية في حقوق الملكية بخصوص تلك العملية العائدة لمساهمي عملية أجنبية(، يتم إعادة تبويب 
 المجموعة، إلى قائمة الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق باالستبعاد الجزئي لشركة تابعة تتضمن عملية أجنبية، والذي ال

ابعة، يعاد توزيع الحصة النسبية من فروقات أسعار الصرف المتراكمة على يؤدي إلى خسارة المجموعة للسيطرة على الشركة الت
الحصص غير المسيطرة وال يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة. بالنسبة لجميع عمليات االستبعاد الجزئية األخرى )مثل عمليات 

ؤدي إلى خسارة المجموعة لتأثير جوهري أو سيطرة مشتركة(، يتم االستبعاد الجزئي للشركات الزميلة أو الترتيبات المشتركة التي ال ت
 إعادة تبويب الحصة التناسبية من فروق أسعار الصرف المتراكمة إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

 
 شركات المجموعة 4-31-1

ي يكون لها عمالت عرض غير عملة العرض للشركة األم إلى العملة يتم ترجمة النتائج والمركز المالي للشركات التابعة األجنبية الت
 الوظيفية كما يلي:

 

 يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات لكل فترة قوائم مالية بموجب أسعار الصرف السائدة في نهاية فترة القوائم المالية.  (1)
 ف.يتم ترجمة اإليرادات والمصاريف لكل فترة قوائم مالية بمتوسط أسعار الصر (9)
يتم ترجمة عناصر حسابات حقوق الملكية وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ البنود ذات الصلة. يتم إدراج التعديالت التراكمية الناتجة  (1)

 عن الترجمة في الدخل الشامل اآلخر ويتم إدراجها كبند مستقل في حقوق الملكية "فروق ترجمة العمالت األجنبية". 
 
 تكاليف االقتراض 4-34
 تم إضافة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة  إلى إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، وهي الموجودات التي تتطلب حتما  فترة من الوقت لتكوني

جاهزة لالستعمال المقرر أو بيعها، إلى تكاليف هذه الموجودات حتى تصبح هذه الموجودات جاهزة بشكل جوهري لالستعمال المحدد لها أو 
 بيعها. 

 
 يتم إدراج جميع تكاليف االقتراض األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

 
 التزامات عقود اإليجار 4-35

ة عقد عند بدء عقد اإليجار، تعترف المجموعة، بالتزامات اإليجار التي ُتَقاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي ُتَدفع على مدى فتر
ا أي حوافز إيجار ُمستَحقة ا لقبض اإليجار. وتشتمل مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية( ناقص 
ل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّن ا  ومدفوعات اإليجار المتغيِّرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّ أيض 

د بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان  مدفوعات اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء المؤكَّ
ل معيَّن ، عقد اإليجار يعكس ممارسة المجموعة خيار اإلنهاء. وُيعتَرف بمدفوعات اإليجار المتغيِّرة، التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّ

 سداد.الذ يؤدي إلى معاملة كمصروف في الفترة التي يتسبب خاللها الحدث أو الظرف 
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ل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليج المجموعةوعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم  ل الفائدة ُمعدَّ ار إذا كان ُمعدَّ
ر تحديده بُيسر.  ا في عقد اإليجار يتعذَّ اإلضافي هو السعر الذي سيدفعه المستأجر الفرد القتراض األموال  إن المعدلالمنصوص عليها ضمني 

مماثلة. بعد تاريخ الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام وشروط 
دة. فضال  عن ذلك، ُيَعاد ب ضخفناإليجار ليعكس تزايد الفائدة وي مبلغ التزامات عقد يتزايدبدء عقد اإليجار،  قياس حسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّ

ة الفعلية أو القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغير في ُمدة عقد اإليجار؛ سواء كان تغيُّر في دفعات اإليجار الثابت
   تغيُّر في تقييم شراء األصل محل العقد.

 
وذلك التمويل على الربح والخسارة على مدى فترة اإليجار  التمويل. يتم تحميل تكلفة ةفأصل المبلغ وتكليتم توزيع مدفوعات اإليجار بين 

 .على الرصيد المتبقي من االلتزام في كل عاممعدل فائدة دوري ثابت  إليجاد
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة
إيجارها قصيرة األجل للعقارات المستأَجرة )أي عقود اإليجار تلك إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود  المجموعةُتطبِّق 
ا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول  19مدتها  تصلالتي  ا أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تتضمَّن خيار شراء(، وُتطبِّق أيض  شهر 

القيمة. وُيْعَتَرف بُدفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار  منخفضة القيمة على عقود إيجار التجهيزات المكتبية التي ُتعتبر منخفضة
 قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وفق ا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

 
 مكافآت الموظفين  4-36

 االلتزام قصير األجل
بما في ذلك المكافآت غير النقدية واإلجازات المرضية المتراكمة التي من المتوقع تسويتها بالكامل  إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب،

 شهر بعد نهاية فترة القوائم المالية التي قدم فيها الموظفون الخدمة ذات العالقة يتم اثباتها بناء على الخدمات المقدمة من الموظفين 19خالل 
ة ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع سدادها عند تسوية المطلوبات. يتم عرض المطلوبات كإلتزامات مكافآت الموظفين حتى نهاية فترة القوائم المالي

 الحالية ضمن المصاريف المستحقة في قائمة المركز المالي الموحدة.
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
في  هعترف بمال إن اإللتزاميين مستقلين بإستخدام طريقة تقييم وحدة االئتمان. يتم احتساب التزام المزايا المحددة سنويا  من قبل خبراء اكتوار

 .لتزام المزايا المحددة في نهاية فترة القوائم الماليةلموظفين هو القيمة الحالية إلاقائمة المركز المالي الموحدة بخصوص مكافأة 
 

النقدية الخارجة التقديرية المستقبلية بإستخدام معدالت فائدة سندات شركات عالية  وتحدد القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة بخصم التدفقات
 الجودة المقومة بالعملة التي سيتم بها دفع المكافآت، وتكون شروطها مقاربة لشروط اإللتزام ذي العالقة. 

 

 وتصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي:
 

 تكلفة الخدمة
 مات تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة والتي يتم إثباتها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.تتضمن تكاليف الخد

 
سارة يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة عن تعديالت الخطة أو التخفيضات مباشرة في قائمة الربح أو الخ

 ر الموحدة كتكاليف خدمة سابقة. والدخل الشامل اآلخ
 

 تكلفة الفائدة
على صافي رصيد إلتزام المزايا المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في مصاريف في بداية الفترة يتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم 

 مزايا الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 قياس الأرباح أو خسائر إعادة 
ة تم إثبات أرباح أو خسائر إعادة القياس الناشئة عن التعديالت أو التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها مباشري

 ضمن الدخل الشامل اآلخر. 
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 الزكاة وضريبة الدخل  4-37

مة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى ذلك، تخضع الشركات التابعة ألنظمة ألنظمة الهيئة العا المجموعةتخضع 
 ضريبة الدخل المعنية في الدول التي تقوم فيها بممارسة أنشطتها. يتم اإلستدراك للزكاة وفقا  لمبدأ اإلستحقاق. تحسب الزكاة على أساس

هما أكبر. تقيد أي فروقات بين التقديرات والربط النهائي عند الموافقة عليها وعندها يتم تسوية الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل، أي
 المخصص.

 
 

 الضريبة المؤجلة 4-38
وعية يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة على اساس الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية الموحدة واأل

يبية المقابلة المستخدمة في احتساب الربح الخاضع للضريبة. يتم االعتراف بإلتزامات الضريبة المؤجلة بشكل عام لكافة الفروق الضر
 المؤقتة الخاضعة للضريبة. يتم االعتراف باألصول الضريبىة المؤجلة بصورة عامة مقابل كافة الفروق المؤقته القابلة لالقتطاع الى الحد

الربح الضريبى محتمل توفره لطرح تلك الفروق المؤقته القابلة لالقتطاع. يتم قياس المطلوبات والموجودات الضريبية  الذى يكون فيه
الت المؤجلة وفقا  للمعدالت الضريبية التي من المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها تسوية التزام أو استحقاق األصل بناء  على المعد

 .الضريبية( التي تم سنها أو سيتم سنها بشكل جوهري بحلول نهاية فترة القوائم الماليةالضريبية )واألنظمة 
 
 اإلحتياطي النظامي 4-39

٪ 11تماشيا  مع نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، تقوم المجموعة بتكوين إحتياطي نظامي وذلك بتحويل 
اإلحتياطي غير متاح  ٪ من رأس المال. إن هذا11الخسائر المتراكمة حتى يبلغ هذا اإلحتياطي  تغطية حا بعدكان متاإذا  ،من صافي الربح
 للتوزيع كأرباح. 

 
 اإليرادات من عقود مع العمالء 4-10

استالم البضاعة، المجموعة باإليرادات عندما يحصل العميل على السيطرة على البضاعة في وقت محدد، أي عند التسليم واإلقرار ب تعترف
 بإستخدام نموذج الخمس خطوات. والتي تتضمن:

 
 حديد العقد مع العميل، أي االتفاقيات مع الشركة التي تنشئ حقوقا  وإلتزامات قابلة للتنفيذ.ت  ( أ

 وعد في مثل هذه العقود لنقل المنتجات أو الخدمات.ال( تحديد التزامات األداء في العقد، مثل ب
معاملة بناء  على المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل الوفاء بإلتزامات األداء )وباستثناء أي مبالغ يتم تحصيلها ( تحديد سعر الج

 نيابة عن جهات أخرى(.
 ( توزيع سعر المعاملة لكل إلتزام أداء استنادا  إلى سعر البيع التقديري المستقل للمنتجات أو الخدمات المقدمة للعميل.د
المتعاقد عليها إلى  أن يتم نقل المنتجات أو الخدمات االعتراف باإليرادات عندما )أو بمجرد أن( تستوفي المنشأة شروط أداء االلتزام، مثل( هـ

 العميل ويحصل العميل على السيطرة. قد يكون هذا مع مرور الوقت أو في وقت معين.
 
لمستحق، مع مراعاة شروط السداد المحددة فى العقد واستبعاد الضرائب أو الرسوم. كما اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو ا تقاس

قبل االعتراف باإليراد. في حالة عدم وجود شروط محددة، يتم تطبيق السياسة أعاله ويتم  أعالهيجب استيفاء المعاييرالمحددة الموضحة 
 اإليرادات عند إكتسابها وإستحقاقها. يلتسج
 

، واألقمشة غير المنسوجة والمنتجات مثل أكواب البوليسترين المستهلكة، واألغطيةلديها أنواع مختلفة من المنتجات  المجموعةإن 
م قبولها في أماكن عملهم. يتم البالستيكية األخرى ذات الصلة. يحصل العمالء على السيطرة على المنتجات عندما يتم تسليم البضاعة وت

ا. يتم  191إلى  11عادة في غضون  جلةفواتير اآلال تستحقإليرادات في ذلك الوقت. الفواتير ويتم تحقيق ا راصدإ الفاتورة إصدار يوم 
 بالبنود المباعة. ةتعلقالمالخصومات من  الصافيبكإيراد وإثباتها 
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 )تتمة(ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة    -4
 تكاليف األبحاث والتطوير 4-13

كمصاريف عند تكبدها. ويتم االعتراف بنفقات التطوير على أساس المشروع الفردي کأصل غير ملموس عندما  يتم تسجيل تكاليف األبحاث
 يمکن للمجموعة التأكد من:

 

 الجدوى الفنية الستكمال األصول غير الملموسة بحيث تكون متاحة لالستخدام أو البيع 

 نيتها على استكمال وقدرتها علی استخدام أو بيع األصل 

  توليد األصل لمنافع اقتصادية مستقبليةكيفية 

 توافر موارد الستكمال األصل 

 القدرة على قياس النفقات بشكل موثوق خالل مرحلة التطوير 
 

ند بعد االعتراف المبدئي بنفقات التطوير كأصل، يسجل األصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. يبدأ إطفاء األصل ع
حلة التطوير ويكون األصل متاحا  لالستخدام. ويتم إطفاؤه على مدى فترة المنفعة المستقبلية المتوقعة. يتم قيد اإلطفاء ضمن تكلفة اكتمال مر

 المبيعات. خالل فترة التطوير، يتم اختبار األصل لمعرفة انخفاض القيمة سنويا .
 
 مصاريف إدارية ومصاريف بيع وتسويق وتوزيع 4-11

. ويتم للعايير الدولية للتقرير الماليف اإلدارية التكاليف غير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلـــفة اإلنتاج وفقا  تتضمن المصاري
 توزيع المصاريف، إذا لزم األمر، بين مصاريف إدارية وتكلفة المبيعات على أساس ثابت.

 
اليف المتكبدة في توزيع وبيع منتجات المجموعة. وتصنف جميع المصاريف تتمثل مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بشكل رئيسي في التك

 األخرى كمصاريف عمومية وإدارية. 
 
 التقارير القطاعية 4-11

إن القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة والذي يقوم بأنشطة أعمال قد يحقق منها إيرادات ويتكبد عنها مصاريف بما فى ذلك 
ف المتعلقة بتعامالت مع جهات أخرى بالمجموعة. يتم مراجعة نتائج عمليات جميع القطاعات التشغيلية بإنتظام من قبل اإليرادات والمصاري

التخاذ قرارات تتعلق بالموارد التى سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر عنه معلومات لكل وحدة مولدة للنقد وذلك  المدير العام
 مالية بشكل منفصل.

 
بنودا  عائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي يمكن تحديدها على أساس  المدير العامتتضمن نتائج القطاعات التي يتم إبالغها إلى 

معقول. إن البنود غير المحددة تتكون بشكل رئيسي من مصاريف الشركات والموجودات / المطلوبات ذات العالقة )بشكل رئيسي المركز 
. مصاريف المركز الرئيسي وتكاليف البحث والتطوير والموجودات / المطلوبات ذات العالقة والشهرة والموجودات غير الملموسة الرئيسي(

 وأصول والتزامات ضريبة الدخل.
 
 ربحية السهم 4-14
 نصيب السهم األساسي من األرباح 4-14-3

 يتم إحتساب نصيب السهم األساسي من األرباح بتقسيم:

 وائد للمساهمين بالمجموعة، بعد خصم أي تكاليف خدمة حقوق الملكية بخالف األسهم العاديةالربح الع ، 

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل فترة القوائم المالية. 
 
 نصيب السهم المخفض من األرباح 4-14-1

سي من األرباح للوصول إلى نصيب السهم المخفض من األرباح، بحيث يتم تعديل األرقام المستخدمة في تحديد إحتساب نصيب السهم األسا
 تضع في الحسبان: 

 وأثر الفائدة بعد ضريبة الدخل وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة بتخفيض األسهم العادية المحتملة ، 

  اض تحويل جميع األسهم العادية المحتملة المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي كان من المفترض أن تكون قائمة بإفترالمتوسط
 المخفضة.
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 أحكام محاسبية هامة ومصادر التقدير الرئيسية غير المؤكدة   -5
فتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المعلنة وضع التقديرات واإلللتقرير المالي  للمعايير الدوليةيتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  

مطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية الموحدة والمبالغ المعلنة لإليرادات للموجودات وال
. بالرغم أن هذه التقديرات مبنية على أساس أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة عن األحداث الحالية، قد فترة التقريروالمصاريف خالل 
ية عن تلك التقديرات. يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها مراجعة التقديرات وفي تختلف النتائج الفعل

 الفترات المستقبلية المتأثرة.
 

 الموجودات المالية بما فيها الذمم المدينة التجارية  اإلنخفاض في قيمة
مدينون اآلخرون على افتراضات حول مخاطر التخلف عن السداد ومعدالت الخسارة تستند مخصصات خسارة الذمم المدينة التجارية وال

 غير المتوقعة. تستخدم المجموعة الحكم حول هذه اإلفتراضات وتحديد المدخالت في احتساب انخفاض القيمة، استنادا  إلى الخبرة التاريخية
 قبلية في نهاية كل فترة تقدير.بالمجموعة، وظروف السوق الحالية باإلضافة إلى التقديرات المست

  
 مخصص مخزون بطيء الحركة 

وبطيء الحركة. وتستند تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون على أكثر األدلة  التالفتقوم اإلدارة بتكوين مخصص بالمخزون 
سعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع موثوقية في وقت إستخدام التقديرات. وتأخذ هذه التقديرات باالعتبار التقلبات في األ

 بعد تاريخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذه األحداث قائمة كما في نهاية السنة.
 

 المخصصات واإللتزامات المحتملة 
، وعندما يكون من المحتمل أنه ستكون يتم تكوين مخصصات عند وجود إلتزام )قانوني أو حكمي( على المجموعة ناتج من أحداث سابقة

 هناك حاجة لتدفق موارد لتسوية هذا اإللتزام وأنه تم تقدير المبلغ بصورة موثوقة.
 

إن جميع اإللتزامات المحتملة الناشئة عن أحداث سابقة، والتي يتأكد وجودها فقط بحدوث أو عدم حدوث حدث أو أحداث مستقبلية غير 
ع سيطرة المجموعة، أو جميع اإللتزامات الحالية الناشئة عن أحداث سابقة ولكن غير معترف بها لألسباب مؤكدة أو بشكل غير كامل م

 قياس يمكن ال( 9، أو )لسداد اإللتزام ( أنه ليس من المحتمل أن تدفقا  صادرا  للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية سيكون مطلوبا1التالية: )
يتم تقييمه في تاريخ قائمة المركز المالي واإلفصاح عنه في القوائم المالية للمجموعة ضمن اإللتزامات  ؛كافية وقيةثموب لتزاماإل مبلغ

 المحتملة.
 

 اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات األعمار
التقدير بعد األخذ باالعتبار  اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض إحتساب اإلستهالك. يتم تحديد هذا تحدد

تعديل  تماإلستخدام المتوقع للموجودات واإلحالل والتجديد لهذه األصول. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا  وي
 التغير في مصاريف اإلستهالك )إن وجدت( في الفترات الحالية والمستقبلية. 

 
 ودات غير الماليةفي قيمة الموج اإلنخفاض

مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة اإلنخفاض في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف  يتم
 قيمةتي تتجاوز فيها التشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد. ويتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة )إن وجدت( بالقيمة ال

تبقية الدفترية لألصل قيمتها القابلة لإلسترداد. إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة الم
تدفقات نقدية مستقلة يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد ألغراض تقدير اإلنخفاض في القيمة، لإلستخدام أيهما أعلى. 

غير المتداولة بخالف الموجودات الغير ملموسة وتلك التي تعرضت لإلنخفاض في قيمتها وذلك  جوداتقابلة للتحديد. يتم مراجعة المو
القيمة  الحتمالية عكس اإلنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. وعندما يتم الحقا  عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة، يتم زيادة

المعدل لقيمتها القابلة لإلسترداد، ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز  قديرالدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى الت
دة توليد النقد في القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، والتي فيما لو لم يتم تسجيل أي خسارة لإلنخفاض في قيمة الموجودات أو وح

إن خسائر انخفاض اإلنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  خسارةالسنوات السابقة. ويتم إثبات عكس 
  المعترف بها ال يتم عكسها.الشهرة قيمة 

 
 التزامات المزايا المحددة تقدير
لقيمة الحالية لاللتزام بإستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات تحديد تكلفة التزامات المزايا المحددة وا يتم

مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب. ونظرا 
طويلة األجل، فإن التزام المزايا المحددة يكون شديد الحساسية للتغيرات في هذه التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعتها ك قيدلتع

 االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل مركز مالي.
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 عقود االيجار

لفائدة الضمني في عقد اإليجار ، وبالتالي ، فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر ا
قترض التمويل الالزم على مدى تعين على المجموعة أن تدفعه لكي تالتزامات اإليجار. إن معدل االقتراض اإلضافي هو معدل الفائدة الذي ي

مة أصل "حق االستخدام" في بيئة اقتصادية مماثلة. لذلك يعكس معدل االقتراض قي مماثلة وبنفس الضمانات للحصول على أصل بنفس مدة
ا عند عدم توفر أسعار ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط  اإلضافي ما "يتعين على المجموعة" سداده ، والذي يتطلب تقدير 

باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدة في السوق( عند وأحكام عقد اإليجار. تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي 
 توفرها، ويتطلب ذلك القيام ببعض التقديرات الخاصة بها.

  
ار إذا تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليج

المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا من المؤكد عدم تمارسة ذلك الخيار. لدى  كان من
المجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء. تطبق المجموعة الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة 

ا لممارسة التجديد أو  خيار تجديد العقد ا اقتصادي  أو إنهائه أم ال. بمعنى أنه ُيأخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافز 
اإلنهاء. بعد تاريخ بداية العقد، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث جوهري أو تغيير في الظروف التي تقع تحت 

 قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء.سيطرتها ويؤثر على 
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 ومعدات وآالت ممتلكات -6
             

 كالتالي:  9119ديسمبر  11ومعدات للسنة المنتهية في وآالت ممتلكات على حركة الن إ
 

 

أراضي ومباني 
 وتحسينات

 
آالت ، مصنع

 سيارات ومعدات
 ،أثاث وتركيبات
 ومعدات مكتبية

ق أصول ح
 اإلستخدام

 أعمال رأسمالية
 التنفيذ قيد

 
 المجموع

 )بآالف الرياالت السعودية( 

        :التكلفة
 1,808,101 17,117 - 21,887 8,300 1,007,120 353,990  9119يناير  1الرصيد في 

 10,229 - 10,229 - - - - (1-4( )ايضاح 16أثر إعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 1,017,017 17,117 10,229 21,887 8,300 1,007,120 353,990 )معدل( 9119يناير  1الرصيد في 
        

 18,336 38,113 - 16 349 38,111 3,411   إضافات

 - (31,342) - 166 161 31,141 834 المحول من اعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 (394) - - (394) - - - (7المحول الى موجودات غير ملموسة )ايضاح 

 (3,331) - - - - (3,331) - شطب

 2,841 31 - 322 12 4,839 303 ترجمة عمالت اجنبية

 3,960,030 13,681 39,116 11,340 8,943 3,213,430 126,633 1039 ديسمبر 13الرصيد في 

        

        :اإلستهالك المتراكم

 818,681 - - 34,280 3,198 342,319 30,962 9119يناير  1الرصيد في 
        

 92,236 - 3,338 3,918 138 81,443 8,392 للسنة المحمل

 31,161 - - (1,012) (362) 33,384 (3,013) تعديالت

 (336) - - (336) - - - (7المحول الى موجودات غير ملموسة )ايضاح 

 (3,331) - - - - (3,331) - شطب

 4,432 - - 346 14 4,393 334 ترجمة عمالت اجنبية

 920,808 - 3,338 34,231 6,912 849,189 38,121 1039 ديسمبر 13الرصيد في 

        

        صافي القيمة الدفترية:

 3,009,161 13,681 33,208 3,613 1,006 681,013 138,438 1039ديسمبر  13في 
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 كالتالي: 9118ديسمبر  11الحركة على ممتلكات وآالت ومعدات للسنة المنتهية في إن 
 

 
أراضي ومباني 

 وتحسينات

 
آالت ، مصنع

 سيارات ومعدات
 ،أثاث وتركيبات
 ومعدات مكتبية

 اعمال رأسمالية 
 المجموع قيد التنفيذ

 )بآالف الرياالت السعودية( 
       التكلفة:

 1,805,999 12,019 21,980 8,309 1,593,319 300,805  9118يناير  1الرصيد في 

 23,301 0,931 202 - 0,879 3,508 اضافات 

 - (5,027) 550 - 0,505 278 المحول من اعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 (29,200) - (39) - (29,293) - شطب 

 (057) (3) (12) (2) (383) (57) ترجمة عمالت اجنبية

 1,808,101 17,117 21,887 8,300 1,007,120 353,990  1038مبر ديس 13الرصيد في 

       

       اإلستهالك المتراكم:

 792,113 - 11,881 7,975 982,953 91,190  9118يناير  1الرصيد في 

 03,701 - 2,709 325 89,851 0,890 المحمل للسنة 

 (19,890) - (35) - (19,830) - شطب 

 (353) - (12) (2) (331) (8) ةترجمة عمالت اجنبي

 838,982 - 10,589 7,308 705,730 79,095 1038ديسمبر  13الرصيد في 

       

       :صافي القيمة الدفترية

 1,950,590 17,117 7,397 009 751,309 282,900  1038ديسمبر  13كما في 
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 )تتمة(ممتلكات، آالت ومعدات  -6

 

ة مقامة على أرض في األحساء مملوكة لشركة شقيقة. إن مبنى مصنع العيون مقام على أرض ق اإلنتاجية للمجموعالمباني والمرافإن 
 م(.9114نوفمبر  94هـ )1416محرم  97سنة تبدأ من  91)مدن( لفترة ومناطق التقنية لمدن الصناعية السعودية لهيئة المستأجرة من 

 

نع األنسجة المتطورة )"ساف"( مقامة في األحساء على أرض مملوكة لشركة شقيقة وقطعة أرض إن المباني والمرافق اإلنتاجية لشركة مص
 مستأجرة من شركة أرامكو السعودية في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية. 

 

عقود إيجار تشغيلية متنوعة  لتغليفشركة بالستيك السعودية ألنظمة اوفقا ألحكام إتفاقية تأجير أراضي مع المدينة الصناعية بجدة، لدى 
إلى المدينة الصناعية بجدة هي قيم المستحقة السداد قابلة للتجديد تقع عليها منشآتها اإلنتاجية. إن قيم رسوم الخدمات واإليجارات السنوية 

 رمزية. 
 
 

الت اإلئتمانية. يرجى الرجوع إلى مرهونة كضمان لبعض التسهي الممتلكات واآلالت والمعدات، فإن بعض 9119ديسمبر  11 كما في
 (.15)إيضاح 

 

مرافق اإلنتاج والتحسينات  تتعلق بشكل رئيسي باإلضافات المختلفة إلى 9119ديسمبر  11إن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في 
 ى والتي مازالت قيد التنفيذ في نهاية العام.األخر

 

 .(16)إيضاح رقم  والمباني المستأجرة يضاألرعن اعقود إيجار وإلتزام  إستخدامأصول حق بالمجموعة  إعترفت
 

 :االستهالك للسنة كما يلي توزيعتم 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 ايضاح 

 )بآالف الرياالت السعودية(      

 01,989 302,363 91 تكلفة االيرادات

 2,198 1,602 99 مصاريف ادارية

 993 263 91 مصاريف بيع وتسويق وتوزيع

  308,919 03,701 

 

 موجودات غير ملموسة  -7
 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 18,313 39,038  تكلفة 

 13,212 34,344  متراكمالطفاء إل: ايخصم

 5,191 4,914  صافي القيمة الدفترية

    
 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  تسوية صافي القيمة الدفترية

 )بآالف الرياالت السعودية(  التكلفة

 19,120 38,131  يناير 1

 2,180 233  اضافات

 - 394  (6المحول من ممتلكات وآالت ومعدات )ايضاح 

 18,313 39,038  ديسمبر 11
    

    اطفاء

 19,332 31,131  يناير 1

 2,889 836  المحمل للسنة

 - 336  (6ت ومعدات )ايضاح المحول من ممتلكات وآال

 13,212 34,344  ديسمبر 11
    

 5,191 4,914  صافي القيمة الدفترية
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 الشهرة -8

م لإلستحواذ على شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف 9114ديسمبر  11وقعت الشركة على إتفاقية مع مجموعة صافوال بتاريخ 
هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة صافوال باإلضافة إلى شركتين تابعتين بالكامل لشركة )شركة صافوال ألنظمة التغليف سابقا (، و

بالستيك السعودية ألنظمة التغليف وهما شركة الشرق للصناعات البالستيكية وشركة نيو مارينا للصناعات البالستيكية بقيمة إجمالية 
ذ والسيطرة المحققة من خالل إتفاقية البيع، قامت الشركة بتوحيد الشركات التابعة مليون لاير سعودي. ونتيجة لهذا اإلستحوا 911وقدرها 

م، وافق مجلس حماية المنافسة على اإلستحواذ المقترح على شركة بالستيك 9115م. في عام 9115يناير  1المستحوذ عليها إعتبارا  من 
 191358مليون ريـال سعودي بالكامل. تم تحقيق شهرة بقيمة  911دره السعودية ألنظمة التغليف، وعليه فقد تم دفع المقابل المادي وق

مليون ريـال سعودي عند اإلستحواذ والتي تمثلت في العوض المدفوع بالزيادة عن صافي القيمة الدفترية لصافي الموجودات المستحوذ 
  .طلباتلمتا حسبعليها وذلك بعد إجراء تقييم لألصول والمطلوبات 

 

 ادلة للموجودات المقتناه والمطلوبات المتكبدة بموجب إندماج الشركات وفقا  لتوزيعات أسعار الشراء النهائية هي كما يلي:إن القيمة الع
 
 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  الشهرة الناتجة عن عمليات االستحواذ هي كما يلي:

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 9113111 930.000  القيمة العادلة للمقابل المدفوع
 5863418 586.438  : القيمة العادلة لصافي األصول المحددة المقتناةيخصم

 1913589 111.581  الشهرة

    
. إن التقييم الذي 9119ديسمبر  11مليون لاير سعودي كما في  191358اإلدارة بإجراء تقييم إلنخفاض قيمة الشهرة السنوية  البالغ  قامت 

قبل طرف مستقل لبيان مدى معقولية المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة، يتضمن هذا التقييم اإلفتراضات المتعلقة بحجم  تتم مراجعته من
النهائية، والعوامل األخرى ذات الصلة. تعتمد نتيجة  نمو القيمةالمبيعات المستقبلية، األسعار، األصول التشغيلية، معدالت النمو، معدالت 

ا جوهريا  على نجاح العمليات المستقبلية للمجموعة وظروف السوق وفق ا لتقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في هذه اإلفتراضات ا عتماد 
المستقبل. تعتبر اإلدارة أن هذه االفتراضات واقعية ويمكن تحقيقها في ضوء الخطة التشغيلية، وهي على ثقة من قدرتها على تحقيق هذه 

ارة أن القيمة الدفترية لموجوداتها المولدة للنقد بما في ذلك الشهرة لن تتجاوز قيمتها القابلة لإلسترداد. وبالتالي، الخطط المستقبلية. تعتقد اإلد
 .9119ديسمبر  11لم يتم تسجيل انخفاض في قيمة الشهرة كما في 

 
موعة والتي من المتوقع أن تستفيد من ، يتم توزيع الشهرة على كل الوحدات المولدة للنقد في المجلغرض اختبار انخفاض قيمة الشهرة

 دةحوكونيو مارينا السعودية للتغليف والشرق شركة الترابطات المتعلقة بعملية االستحواذ. للوصول إلى القيمة المستخدمة، تعتبر إدارة 
مليون  191358ي ذلك الشهرة البالغة تقييم االنخفاض في القيمة، فإن القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد بما ف وألغراضواحدة.  لنقدلمولدة 

. والمعتمدة من اإلدارة على أساس توقعات التدفقات النقدية التي تغطي فترة خمس سنواتلاير سعودي تتم مقارنتها بالقيمة المستخدمة 
ومعدل  ٪9391 ومعدل سايبور بنسبةخالل فترة خمس سنوات ٪ 935استخدمت اإلدارة متوسط معدل نمو تراكمي في اإليرادات بنسبة 

بحسب كل وحدة مولدة للنقد على اساس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ٪ 1بنسبة القيمة النهائي ٪ ومعدل نمو 1139بنسبة خصم 
 .تكلفة المواد الخامالهوامش وأسعار البيع والمنتجات وتشكيلة والتصدير مبيعات باإلضافة الى إفتراضات أخرى متعلقة ب

  
 فتراضاتلتغيرات في اإلالحساسية تجاه ا

 زيادةأن يؤدي إلى  يمكنفي أي من االفتراضات الرئيسية  ة معقولةمحتمل اتتغيير بعدم وجود، تعتقد اإلدارة الحاليةفيما يتعلق بتقييم القيمة 
التغييرات المترتبة على ثار اآل يليلها. وفيما القابلة لالسترداد  بشكل جوهري عن القيمةالقيمة الدفترية لوحدة توليد النقد بما في ذلك الشهرة 

 ؛ األساسيةاالفتراضات  في
 
 نمو المبيعاتالمتعلقة ب اتفتراضإلأ( ا)

لقيمة سيؤدي إلى أن القيمة الحالية تعادل ا٪ 8 بقيمةالكمية المتوقعة المباعة  إنخفاض؛ إن في حالة بقاء االفتراضات األخرى كما هي
 .الدفترية الحالية

 
 النهائيةالقيمة  )ب( مكرر

مكرر الربحية الذي ينطبق على صافي الربح قبل الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلهالك للسنة األخيرة من فترة التوقعات من أجل إن 
سيؤدي إلى أن القيمة  138 بـ المكررهذا  إنخفاضإن ف؛ كما هيفتراضات األخرى وفي حالة بقاء كافة اإل. 19هو تحديد القيمة النهائية 

 .الية تعادل القيمة الدفترية الحاليةالح
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 المخزون -9

 
 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 ايضاح

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 89,093 92,041  بضاعة تامة الصنع

 172,918 310,191  مواد خام ومواد تعبئة وتغليف وأعمال تحت التصنيع

 07,720 23,334  قطع غيار

  166,209 399,905 

 (20,205) (12,646) 3-9 مخصص مخزون

  
140,861 282,099 

 

 الحركة على مخصص مخزون كالتالي: 9-1

 
 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 25,119 14,142  الرصيد اإلفتتاحي

 (852) 3,118  لسنةلمخصص(  مخصص )رد

 (13) 361  ترجمة عمالت اجنبية

 20,205 12,646  النهائي  الرصيد

 
 تجاريةذمم مدينة  -30

 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 ايضاح 

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 380,978 113,484  ذمم مدينة تجارية

 22,201 1,101 96 أطراف ذات عالقة  –ذمم مدينة تجارية 

 03 33 96 من طرف ذي عالقة المستحق

 11-9 119,801 012,912 

 (59,597) (20,483) 1-11 مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية

  189,136 355,595 

 
 هي كما يلي:انخفاض الذمم المدينة التجارية مخصص  علىالحركة إن   1 - 11
 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 38,989 26,203  يناير 1كما في الرصيد 

 294059 -  (9معيار الدولي للتقرير المالي رقم )أثر تطبيق ال

 58,539 26,203  يناير )بعد التعديل( 1كما في الرصيد 

 (2,999) (6,132)  لسنة مخصص خالل ارد 

 (20) 122  ترجمة عمالت أجنبية

 59,597 20,483  الرصيد النهائي 
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 )تتمة(ذمم مدينة تجارية  -30

 :التجارية والمخصصات المتعلقة بالذمم المدينة هي كما يليأعمار الذمم المدينة إن   9 - 11

 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  يتقديرالمعدل ال 

 انخفاض القيمة إجمالي انخفاض القيمة إجمالي يةاإلئتمان خسارةلل 

 )بآالف الرياالت السعودية(  

٪  1374 -٪ 1317 غير متأخرة عن السداد  322,296 614 100,550 070 

٪  11318 -٪ 1358 يوما 91-1متأخرة من   301,689 1,383 130,272 54371 

٪  163441 -٪ 11311 يوما 181-91متأخرة من   11,642 1,223 20,529 34999 

٪  99 -٪ 16369 يوما   181أكثر من   23,831 41,309 53,955 074501 

  119,801 20,483 012,912 594597 

 
 بدءا  منير في جودة االئتمان للمدينين التجاريين تأخذ في اإلعتبار أي تغ، فإن المجموعة ةالتجاريالمدينة  الذمماد عند تحديد إمكانية استرد

يتم  .القيمة خفضةنمتحصيل مقابل الذمم المدينة التجارية ال تحتفظ المجموعة بأي ضمانات  .تاريخ منح االئتمان حتى نهاية فترة التقرير
 .الدينتاريخ وعمر يمة الذمم المدينة التجارية بناء  على احتساب مخصص انخفاض ق

 
 أخرى وموجوداتمدفوعة مقدماً  مصاريف -33

 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 27,992 11,416  خصومات مدينة

 29,301 32,341  دفعات مقدمة لموردين

 8,893 3,164  ضريبة القيمة المضافة

 5,910 2,421  اريف مدفوعة مقدما  مص

 833 213  هامش مقابل ضمانات بنكية واعتمادات مستندية 

 7,900 4,612  ذمم مدينة أخرى

  23,361 90,902 

 
 بالتكلفة المطفأةاستثمارات محتفظ بها  -31

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 ةاستثمارات في أذون الخزان
 

30036 - 
 

 
ية )شركة البالستيك لصناعاتمن قبل شركة نيو مارينا ل 9119ديسمبر   11شراء أذون خزانة مصرية كما في االستثمار في  يتمثل
 . 9191مارس  94في  وتستحق٪ 1435 معدل فائدة سنوي يبلغمليون جنيه مصري و 1131 قدرها، بقيمة اسمية تابعة(

 
 نقد وما في حكمه -31

 وما في حكمه مما يلي: يتكون النقد
 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 225 134  نقد في الصندوق

 0,718 19,900  نقد لدى البنك

  40,134 0,003 
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 الملكيةحقوق  -34

 رأس المال 34-3
 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  

 )بآالف الرياالت السعودية( 
   ل المصرح بهرأس الما

 0594999 9200000 لاير سعودي  للسهم الواحد 11مليون سهم بقيمة   95 
   

   رأس المال المصدر والمكتتب به والمدفوع بالكامل

 0594999 9200000 لاير سعودي لكل منهما 11مليون سهم بقيمة   95

 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  

 )بآالف الرياالت السعودية( 
   تسوية عدد األسهم القائمة )بآالف الرياالت السعودية(

 054999 920000 الرصيد االفتتاحي

 - - األسهم المصدرة

 054999 920000 الرصيد الختامي
 

 احتياطيات اخرى 34-1
 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  

 )بآالف الرياالت السعودية( 
   

 (51,295) (43,194) األجنبية فروقات التغير في ترجمة المعامالت

 1,779 4,001 إعادة قياس مزايا الموظفين

 (41,191) (00,005) 

 احتياطي نظامي 34-1
 بسبب الخسائر المتكبدة. 9118و 9119لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي النظامي خالل عامي 

 
 نظامياالحتياطي ال إستخدام. ب9118مارس  91جتماعه بتاريخ ، أوصى مجلس اإلدارة في ا9118مارس  11خالل الفترة المنتهية في 

أبريل  17الذي عقد في للجمعية العمومية الخسائر المتراكمة ، والذي تم اعتماده الحقا من قبل المساهمين في االجتماع السنوي طفاء إل
 رصيد االحتياطي النظامي مقابل الخسائر المتراكمة. سوية. وعليه تم ت9118

 

 القروض -35
 طويلة األجلمتوسطة وقروض  35-3

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 019,139 180,989  قرض تجاري

 80,328 63,162  قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

  148,124 595,090 

 223,379 334,410  يخصم: الجزء المتداول

  331,914 282,900 

 
مليون لاير سعودي مع البنك العربي الوطني )البنك الرئيس(، نيابة عن  019أبرمت المجموعة إتفاقية تسهيالت مرابحة بمبلغ  – اريقرض تج

مع شركتيها التابعتين، شركة   )"السعودية للتغليف"( المشاركين في تسهيالت المرابحة، لتمويل شراء شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف

التسهيل مضمون إن . )شركة مساهمة مصرية( صناعات البالستيكية المحدودة وشركة نيو مارينا للصناعات البالستيكية المحدودةالشرق لل

بتنازل نهائي وغير مشروط عن جميع الحقوق والمصالح المتصلة بعقد البيع المبرم مع شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي )ندى(، 

شركة مصنع االنسجة المتطورة )"ساف"( وضمان تجاري من شركة العثمان وإيرادات لشركة السعودية للتغليف  طرف ذي عالقة، وحسابات

 القابضة، شركة شقيقة.



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 1039 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

- 31 - 

 

 
 )تتمة(القروض  -35

مليون  099مليون لاير سعودي طبقاً لجدول سداد القرض و  09مليون لاير سعودي من هذا القرض عبارة عن  009، تم سداد 2919في عام 

لاير سعودي سداد مقدم. ال يوجد تغير في شروط القرض إال أنه تم تعديل دفعات السداد. ان المجموعةة مخالفةة لةبعع تعهةدات القةرض طويةل 

 والتي يتم قياسها نصف سنوياً )أي في يونيو وديسمبر من كل عام(. األجل. 

 

  2918ديسةمبر  31ل على تنازل من البنك الرئيس للسنة المنتهيةة فةي ن اإلدارة قد إتخذت اإلجراءات التصحيحية الالزمة بما في ذلك الحصوإ

تقوم المجموعة حالياً بمفاوضات مع البنوك التجارية حول إعادة هيكلة القروض المتبقية وذلك سعيا منها . 2910يونيو  39للفترة المنتهية في و

في إعادة هيكلة القروض وااللتةزام بالتعهةدات الماليةة فةي المسةتقبل القريةب. لإللتزام بالتعهدات المالية. تعتقد اإلدارة أن المجموعة سوف تنجح 

سةتمر تصةنيف هةذا القةرض اوبناًء على ذلك ، باإلضافة إلى تجديد هذه التسهيالت عند استحقاقها والحصول على تسهيالت جديدة عند الحاجة. 

المرابحة األصلية مع البنك العربي الوطني، قامت الشركة بإعةادة هيكلةة  ، واستمراًرا التفاقية تسهيالت2918عام على أنه غير متداول. خالل 
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ابرمت المجموعة عدة اتفاقيات قروض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء  –قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي 
فق مصنع المجموعة. ال تخضع هذه القروض لمصاريف تمويلية دورية، وهي مضمونة برهن الممتلكات واآلالت والمعدات لشركات مرا

  المجموعة وقطعتي أرض مملوكة لشركة شقيقة وضمانات مشتركة من الشركة. 
 

سعودي لشركة العبوات الفائقة المحدودة  مليون لاير 19385م، منح صندوق التنمية الصناعية السعودي قرضا بمبلغ 9119في يوليو 
 1قسط نصف سنوي غير متساوي اعتبارا من  19)"ألتراباك"( المحدودة لتمويل تحديث وتوسعة مرافق اإلنتاج. يتم سداد القرض على 

اعية السعودي ، أبرمت ألتراباك اتفاقية قرض أخرى مع صندوق التنمية الصن9119(. في عام 9111يناير  11هـ ) 1411ربيع األول 
قسط نصف سنوي غير متساوي إبتداءا  من  11مليون لاير سعودي إضافية تستحق السداد على  1937لتمويل توسعة مرافق اإلنتاج بمبلغ 

مليون لاير سعودي مع  9535هذه القروض في تسهيل واحد بمبلغ  دمج، تم 9114(. خالل عام 9111ديسمبر  18هـ )1415صفر  15
هـ  1416صفر  15قسطا نصف سنوي غير متساوي إبتداءا  من  11مليون لاير سعودي ويستحق السداد على  136 سحب اضافي بمبلغ

م  تم تحويل هذا القرض 9117(. خالل العام 9119أكتوبر  14هـ )1441صفر  15ويستحق القسط األخير في  9114ديسمبر  7الموافق 
تم توقيع االتفاقية  9118فبراير  96بتاريخ  .هيكلة عمليات المجموعة من إعادةء الى الشركة السعودية ألنظمة التغليف المحدودة كجز

 تحويل هذا القرض .والخاصة بخاصة مع صندوق التنمية الصناعية ال
 

، أبرمت شركة مصنع األنسجة المتطورة )ساف( إتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء 9111في سبتمبر 
شوال  15قسط نصف سنوي غير متساوي ابتداءا من  14مليون لاير سعودي. يتم سداد القرض على  19537إنتاج جديدة بمبلغ مرافق 
جموعة مليون لاير سعودي من مجموع التسهيل. إن الم 1935، سحبت ساف مبلغ 9115. خالل العام 9115يوليو  11هـ الموافق 1416

ا مناقشات مع صندوق التنمية الصناعية إلعادة هيكلة القروض. وتض. القر اغير ملتزمة ببعض تعهدات هذ تعتقد اإلدارة جري اإلدارة حالي 
 ستمر تصنيف هذا القرض وفق ا لشروط السداد األصلية.ا،  9119ديسمبر  11أنها سوف تنجح في إعادة هيكلة هذا القرض، وعليه كما في 

 
 قروض قصيرة األجل 35-1

اعتمادات مستندية سحب على المكشوف والقروض قصيرة األجل وتشمل يالت ائتمانية مع بنوك تجارية محلية لدى المجموعة اتفاقيات تسه
ألمار هي مضامونة بساندات اذنياة وساندات رسوم تمويل بمعدالت السوق السائدة وبهذه التسهيالت  وفقتحمل القروض  .وخطابات ضمان

  .( إلى أحد البنوك المحليةشركة شقيقة)ضة من شركة العثمان القاب ضمانات مشتركةباإلضافة الى 
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 التزامات عقود اإليجار -36

. باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل ، يتم عرض كال عقاد إيجاار  المصنع ومباني بأراضيلدى المجموعة التزامات عقود  إيجار متعلقة 
 .سنة بقيمة ايجارية ثابتة 91  - 9اني تتراوح بين والمب فترة اإليجار لألراضي .المركز الماليقائمة كالتزام إيجار في 

 
 

 1039ديسمبر  13  

 الرياالت السعودية(آالف )ب  
 -  9119يناير  1 -الرصيد اإلفتتاحي 

 38,940  (1-4)إيضاح  (16)أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 38,940  (الرصيد اإلفتتاحي )معدل

 888  ل السنة الفائدة المستحقة خال

 (1,131)  سداد التزامات اإليجار خالل السنة

 33,226  الرصيد النهائي 

   

 3,409  الجزء المتداول

 36,343  الجزء غير المتداول

   

   

 

 ، إن دفعات اإليجار ومصاريف التمويل المحملة المتعلقة بإلتزامات عقود اإليجار هي كما يلي:9119ديسمبر  11كما في 
      
 المجموع سنوات 13-33 سنوات 30-6 سنوات 5-3 المتداول 

 الرياالت السعودية(آالف )ب 
 12,114 8,268 2,864 8,634 1,118 الحد األدنى لدفعات اإليجار

 (3,338) (3,631) (1,322) (1,391) (839) مصاريف تمويلية 

 33,226 6,926 1,309 2,481 3,409 صافي القيمة الحالية

      
 

 مزايا الموظفين -37
 

 :هي كما يلي السنةخالل  على تعويض نهاية الخدمةالحركة إن 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 09,518 16,419  يناير  1الرصيد االفتتاحي كما في 

 9,029 6,936  محمل خالل السنة مصروف 

 (0,390) (1,111)  ربح إعادة قياس

 (9,151) (2,404)  مدفوعةمزايا موظفين 

 39,020 12,369  الرصيد النهائي 

 
 خالل السنة الموحدة المحمل على قائمة الربح أوالخسارة 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13  

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 5,180 2,149  تكلفة الخدمة الحالية

 1,237 3,313  تكلفة الفائدة

 9,029 6,936  ة المحملة على قائمة الربح أو الخسارةالتكلف
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 )تتمة( مزايا الموظفين -37

 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية
 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 ٪4361 ٪1.95 معدل الخصم المستخدم

 ٪4361 ٪1.95  معدل زيادة الراتب

 متوسط متوسط معدل دوران الموظفين
 

 ما يلي: المزايا المحددة فيسية على القيمة الحالية اللتزامات حساالتحليل يتمثل 
 

 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13

 

 النسبة
 المبلغ 

 النسبة )بآالف الرياالت السعودية(
 المبلغ 

 )بآالف الرياالت السعودية(

   معدل الخصم
 143979 ٪135  + 14.103 ٪0.5  + الزيادة  

 173899 ٪135  - 17.153 ٪0.5  - النقص

 
  

 
 

   التغيرات المتوقعة في الراتب
 

 
 183197 ٪135  + 17.188 ٪0.5  + الزيادة
 143911 ٪135  - 14.151 ٪0.5  - النقص

 

 ذمم دائنة تجارية ومطلوبات اخرى -38

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 235,892 110,036 الذمم الدائنة التجارية

 59,803 13,494 مصاريف مستحقة

 9,393 3,846 (96مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 1,931 - (4-19مخصص ضريبة الدخل )إيضاح 

 1,987 3,083 (1-19مخصص الزكاة )إيضاح 

 136,201 205,789 

   

 

 وضريبة الدخل الزكاة -39
 الوضع الزكوي  39-3
 9111عام  حتىالمجموعة بشكل مستقل ودفع كامل المبالغ المستحقة بموجب اإلقرارات لكل األعوام  تم تقديم اإلقرارات الزكوية لشركاتي

. تم تقديم الزكاة للشركة وشركاتها التابعة على أساس موحد من قبل المجموعاة للعاام 9111 عاموتم الحصول على الشهادات الزكوية حتى 
تدفع شركة نيو مارينا والمسجلة بجمهورياة مصار العربياة ضاريبة الادخل . 9118عام  حتى وما بعده وتم إستالم الشهادات الزكوية 9111

 وفقا  للقوانين واألنظمة المحلية.
 

 من الهيئة أية ربوط استالم. لم يتم 9117حتى عام   والدخلللمجموعة من الهيئة العامة للزكاة  والربوطتم الحصول على التقييمات النهائية 
 .بعد ذلك
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 تتمة()الزكاة  -39

 

 العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي:  39-1

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 1,388,102 3,113,338 موجودات غير متداولة

 318,523 112,820 مطلوبات غير متداولة

 07,720 23,334 قطع غيار

 710,338 681,218 )معدل( - الرصيد االفتتاحي -حقوق المساهمين

 (05,889) (96,333) صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل

   

 تم تعديل بعض من هذه المبالغ للوصول إلى الزكاة المحملة للسنة. 
 

 مخصص الزكاة:  39-1

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 19,373 3,083 يناير 1

 (7,705) -  لسنة مخصص ارد 

 (1,001) - المدفوع خالل السنة

 1,987 3,083 ديسمبر 11

   

 
 دخل الضريبة مخصص   39-4

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 178 3,613 يناير 1

 1,930 - مخصص للسنة

 (177) (3,342) ضريبة دخل مدفوعة خالل السنة

 (0) 334 ترجمة عمالت أجنبية

 1,931 - ديسمبر 11

   

 مصاريف الزكاة وضريبة الدخل   39-5
 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 (7,705) - رد مصروف الزكاة

 1,930 - مصروف ضريبة الدخل

 - (9,159) 
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 المعلومات القطاعية -10
 

 قطاعات األعمال:
ير الداخلية في المجموعة، إعتمدت اإلدارة القطاعات المتعلقة بأنشطة المجموعة. إن األنشطة التجارية الرئيسية وفقا  الجراءات إصدار التقار

 للمجموعة تتمثل في قطاعات األنشطة الرئيسية التالية:

 البالستيكية المصنوعة : وهي تشتمل على منتجات التغليف والتعبئة أكواب البوليستيرين واألغطية ومنتجات بالستيكية أخرى متعلقة بها
من لفات البوليستيرين 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

 

 شتمل هذه على األقمشة المركبة، إلستخدامها في القطاعات الصحية والصناعية والقطاعات والطبية : وتاألقمشة غير المنسوجة
 واألقمشة المقاومة للكحوليات واألقمشة المقاومة للكهرباء الساكنة التي تستخدم كماليات جراحية والعباءات الطبية والوقائية واألقمشة

 طفال والكبار والنساء. المصنوعة لالستخدامات الصحية، مثل حفاضات األ
 

إن إجمالي موجودات المجموعة وإجمالي المطلوبات واإليرادات والربح و)الخسارة( قبل الزكاة والمصاريف التمويلية واإلهالك واإلطفاء 
 حسب قطاعات األعمال هي على النحو التالي:

 
 

 

 

  

أكواب البوليستيرين 
واألغطية ومنتجات 

بالستيكية أخرى متعلقة 
 بها

أقمشة غير 
 المجموع منسوجة

 )بآالف الرياالت السعودية(  

      1039ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 3,389,420  162,631  911,338   إيرادات خارجية 

 63,892  30,934  20,913   مصاريف تمويلية

 309,322  16,463  31,194   إهالك وإطفاء

 (96,333)   (10,483) (36,110)  وضريبة الدخل الخسارة قبل الزكاة 

     

     1039ديسمبر  13كما في 

 3,966,409  203,113  3,462,031   إجمالي الموجودات

 3,131,492  313,180  3,146,332   إجمالي المطلوبات

     

      1039ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 3,100,264  162,631  914,891   إيرادات القطاع

 (33,334)   -  (33,334)   رادات داخل القطاعإي

 3,389,420  162,631  911,338   ايرادات خارجية

     

     1039ديسمبر  13كما في 

 1,431,344  214,614  1,919,310   موجودات القطاع

 (3,203,112)  (11,183)  (3,434,048)   التعديالت الموحدة

 3,966,409  203,113  3,462,031   إجمالي الموجودات

     

 3,919,431  412,030  3,204,401   مطلوبات القطاع

 (262,938)  (103,610)  (128,188)   التعديالت الموحدة

 3,131,492  313,180  3,146,332   إجمالي المطلوبات
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أكواب البوليستيرين 
ت واألغطية ومنتجا

بالستيكية أخرى متعلقة 
 بها

أقمشة غير 
 المجموع منسوجة

 )بآالف الرياالت السعودية(  

      1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 1,303,799 202,005 1,959,815  إيرادات خارجية 

  50,372  11,209  08,979   مصاريف تمويلية

  09,971  20,758   99,013   إهالك وإطفاء

 (05,889) (10,983)  (31,893)  وضريبة الدخل ارة قبل الزكاةالخس 

     

     1038ديسمبر  13كما في 

 2,195,982 532,702 1,572,009  إجمالي الموجودات

 1,022,150 158,205 1,293,090  إجمالي المطلوبات

     

      9118ديسمبر  11للسنة المنتهية في 

  1,393,009   202,005   1,979,005   إيرادات القطاع

 (10,989)   -  (10,989)   إيرادات داخل القطاع

  1,303,799   202,005   1,959,815   ايرادات خارجية

     

     9118ديسمبر  11كما في 

 3,710,975 500,900 3,190,079  موجودات القطاع

 (1,998,003) (11,057)  (1,507,939)  التعديالت الموحدة

 2,195,982 532,702 1,572,009  مالي الموجوداتإج

     

 2,925,293 029,187 1,995,919  مطلوبات القطاع

 (993,900) (291,002) (301,197)   التعديالت الموحدة

 1,022,150 158,205 1,293,090  إجمالي المطلوبات

 

 

 هي على النحو التالي:المختارة مصر العربية. إن المعلومات المالية تمارس المجموعة أنشطتها في المملكة العربية السعودية وجمهورية 
 

 

 المملكة العربية السعودية  
جمهورية مصر 

 المجموع العربية

 )بآالف الرياالت السعودية(  

      1039ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

  3,389,420   63,634   3,313,336   إيرادات خارجية 

  63,892   606   63,189   مصاريف تمويلية

  309,322   3,333   308,044   إهالك وإطفاء

 (96,333)  (2,103)  (93,436)   وضريبة الدخل الخسارة قبل الزكاة
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 المملكة العربية السعودية 

جمهورية مصر 
 المجموع العربية

 دية()بآالف الرياالت السعو  

     1039ديسمبر  13كما في 
 3,966,409   69,299  3,896,830   إجمالي الموجودات

 3,131,492   33,239  3,163,936   إجمالي المطلوبات
     

      1039ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 3,100,264   63,634  3,311,890   إيرادات القطاع

 (33,334)     -  (33,334)   إيرادات داخل القطاع

 3,389,420   63,634  3,313,336   ايرادات خارجية
     

     1039ديسمبر  13كما في 

  1,431,344   30,131   1,401,411   موجودات القطاع

 (3,203,112)  (331)  (3,206,611)   التعديالت الموحدة

  3,966,409   69,299   3,896,830   إجمالي الموجودات

     

  3,919,431   16,613   3,901,386   مطلوبات القطاع

 (262,938)  (12,048)  (240,830)   التعديالت الموحدة

  3,131,492   33,239   3,163,936   إجمالي المطلوبات

 

 
 المملكة العربية السعودية 

جمهورية مصر 
 المجموع العربية

 )بآالف الرياالت السعودية(  
      1038ديسمبر  13ية في للسنة المنته

  1,303,799   79,281   1,297,070   إيرادات خارجية 

 50,372   878  58,000   مصاريف تمويلية

  09,971   1,959   05,915   إهالك وإطفاء

 (05,889)  3,995  (00,001)    وضريبة الدخل الخسارة قبل الزكاة

     

     1038ديسمبر  13كما في 

 2,195,982 90,097 2,935,715  الي الموجوداتإجم

 1,022,150  8,087 1,013,997  إجمالي المطلوبات
 

    

      1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

  1,393,009   79,281   1,287,150   إيرادات القطاع

 (10,989)   -  (10,989)   إيرادات داخل القطاع

  1,303,799   79,281   1,297,070   ايرادات خارجية

     

     1038ديسمبر  13كما في 

 3,710,975 79,981 3,903,000  موجودات القطاع

 (1,998,003) (710)  (1,998,270)  التعديالت الموحدة

 2,195,982 90,097  2,935,715  إجمالي الموجودات

     

 2,925,293 35,551 1,080,952  مطلوبات القطاع

 (993,900) (27,990) (575,085)  ت الموحدةالتعديال

 1,022,150  8,087  1,013,997  إجمالي المطلوبات

 

  



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 
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 تكلفة االيرادات -13

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 007,039 813,123 مواد تكلفة 

 01,989 302,363 (6استهالك )ايضاح 

 87,005 92,038 تكاليف متعلقة بالموظفين

 57,230 62,864 كهرباء وماء

 23,297 39,101 إصالح وصيانة

 8,079 30,121 أخرى

 3,333,232 1,215,383 

   

 مصاريف إدارية -11

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 30,331 40,898 تكاليف متعلقة بالموظفين

 12,280 31,621 إتصاالت ومصاريف مكتبية أخرى

 2,889 836 (7إطفاء )ايضاح 

 2,850 1,624 سفر وترفيه

 2,198 1,602 (6إستهالك )ايضاح 

 1,101 1,313 أتعاب مهنية وقانونية

 003 1,816 أخرى

 64,231 91,501 

   
  

 وتوزيع وتسويق مصاريف بيع  -11

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 35,109 11,616 قل داخلين

 21,127 39,638 تكاليف متعلقة بالموظفين

 588 909 ايجار

 993 263 (6إستهالك )ايضاح 

 2,005 4,240 أخرى

 29,160 99,093 

   

 مصاريف تمويلية -14

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 51,990 21,324 مصاريف تمويلية على القروض

 8,398 3,821 رسوم بنكية ومصاريف أخرى

 - 888 على التزام اإليجار ةفائد

 63,892 50,372 

   



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   
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 ، صافياخرى ايرادات -15

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 9,977 6,182 بيع خردة

 2,999 6,132 انخفاض قيمة ذمم مدينة تجاريةمخصص رد 

 (1,971) 3,241 تحويل عمالت ربح )خسارة(

 (3,039) - شطب ممتلكات وآالت ومعدات

 0,008 4,331 أخرى

 38,132 8,970 

   

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -16
م األرصدة والمعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة والتي هي أطراف ذات عالقة بالشركة تم استبعادها عند توحياد القاوائم المالياة ولام يات

 الفصاح عنها في هذا اإليضاح. ان تفاصيل المعامالت بين المجموعة واألطراف األخرى ذات العالقة مبينة أدناه: ا
 

 العالقة   الشركة

 شركات شقيقة  مجموعة شركات العثمان   
 

 فيما يلي المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها:
 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 طبيعة المعاملة

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 3,333 1,466 شراء تذاكر طيران

 5,009 2,339 خدمات تقنية معلومات

 1,322 3,669 شراء مواد

 89 - نيابة عن شركات شقيقة متكبدةمصاريف 

 79,300 63,848 مبيعات خالل السنة

 9,230 4,922 إقامة وإعاشة  ومصاريف نثرية أخرى

   
 

 من أطراف ذات عالقة ارصدة مستحقة  ( أ

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 22,201 1,101  شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي )ندى(

 03 33 العثمان القابضةشركة 

 1,139 22,330 

   

 ارصدة مستحقة إلى أطراف ذات عالقة ( ب

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 ف الرياالت السعودية()بآال 

 0,503 4,191 شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي )ندى(

 530 3,406 شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة

 1,103 3,821 شركة أنظمة حلول األعمال االستراتيجية )إس إس بي إس(

 03 192 أخرى

 3,846 9,393 



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 1039 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

- 09 - 

 

 
 ليامكافأة المدراء وموظفي اإلدارة الع -17

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 19,507 33,890 مكافأة

 2,983 1,316 بدل إيجار المنزل

 1,102 663 مزايا موظفين

 1,930 1,403 عالوة

 153 323 بدل طبي

 73 - بدل مرافق

 005 1,168 اخرى

 10,301 19,182 

   

 .(لاير سعودي مليون 1319: 9118) لاير سعودي مليون 1311وظفي اإلدارة الرئيسيين في نهاية العام لم المستحق رصيد الدائنالبلغ 
 

 االرتباطات وااللتزامات  -18

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 25,908 11,349 اعتمادات مستندية

 3,901 1,404 خطابات ضمان وأخرى

 15,939 43,810 متلكات وآالت ومعداتشراء مقابل  التزامات رأسمالية

   

 خسارة السهم -19
يتم احتساب نصيب السهم األساسي من الخسارة بتقسيم الخسارة العائدة للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة وذلك بالنسبة لنصيب السهم المخفض من الخسارة، يتم  .العادية القائمة خالل السنة
 .للتخفيض إلى اسهم عادية ةبإفتراض تحويل كافة األسهم العادية المعرض

 
 :إن خسارة السهم هي على النحو التالي

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

  
(3001) الخسارة األساسية / المخففة للسهم الواحد )لاير سعودي(  (9402) 

(960333) خسارة السنة )بآالف الرياالت السعودية(  (304739)  

 0549994999 9200000000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

   

 إدارة  المخاطر المالية -10
 :عرض أنشطة المجموعة للمخاطر المالية التالية من استخدامها لألدوات الماليةتت

 

  مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 

 طر السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية(مخا 

 مخاطر إدارة رأس المال 

 

األداء  ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلي للمجموعة على عدم امكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على
 المالي للمجموعة. 

 
 

 

 



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 1039 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

- 01 - 

 

 
 )تتمة( الماليةالمخاطر  إدارة  -10

 األدوات المالية حسب الفئة 10-3

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
   :الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 380,978 113,484 ذمم مدينة تجارية

 22,201 1,101 أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة تجارية 

 03 33 عالقة يذمستحق من طرف 

 35,070 18,601 ذمم مدينة اخرى

 - 3,036 بالتكلفة المطفأةاستثمارات محتفظ بها 

 0,003 40,134 النقدية واألرصدة البنكية

 057,030 432,692 إجمالي الموجودات المالية

   

 رة.أو الخسا موجودات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الربح المجموعةال يوجد لدى 

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

   :المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

 289,795 163,230 مصاريف مستحقة ذمم دائنة تجارية و

 9,393 3,846 أطراف ذات عالقة إلىمستحق 

 580,075 692,131 قروض قصيرة األجل

 - 33,226 يجارعقود اإلمطلوبات 

 595,090 148,124 قروض متوسطة وطويلة األجل

 1,383,997 3,116,619 إجمالي المطلوبات المالية

   

 ال يوجد لدى المجموعة مطلوبات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

 
 األدوات المالية واإلفصاحات ذات الصلة 10-1

 

 :كما يلي هاتلخيصتم  هذه المخاطر والتيدارة كل من إل سياساتبمراجعة ومطابقة الالمجموعة  تقوم
 

 مخاطر االئتمان    10-1-3
عدم مقدرة األطراف األخرى على  في حالتتمثل مخاطر االئتمان في الخسارة المحاسبية التي يتم االعتراف بها في تاريخ التقارير المالية 

موعة سياسات قائمة للحد من تعرضها لمخاطر االئتمان. إن الحد أقصى لمخاطر الوفاء بالتزاماتها على النحو المتعاقد عليه. لدى المج
 االئتمان في تاريخ التقارير المالية هو كما يلي:

 9118ديسمبر  11 1039ديسمبر  13 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 380,978 113,484 ذمم مدينة تجارية

 22,201 1,101 أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة تجارية 

 03 33 عالقة يمستحق من طرف ذ

 35,070 18,601 ذمم مدينة اخرى

 - 3,036 استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 0,718 19,900 أرصدة بنكية

 432,113 057,290 

   

 
 
 
 



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 1039 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

- 02 - 

 

 
 )تتمة(إدارة  المخاطر المالية  - 10

 )تتمة(األدوات المالية واإلفصاحات ذات الصلة  10-1
 

 )تتمة(ر االئتمان مخاط   10-1-3
 

. جيدتصنيف ائتماني  وتسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك من خالل التعامل فقط مع البنوك ذات السمعة الطيبة 
ألرصدة البنكية ، فإن فيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية الناشئة عن الموجودات المالية للمجموعة ، بما في ذلك الذمم المدينة من الموظفين وا

ا للقيمة تج عن تخلف الطرف اآلخر عن السداد، ويكون الحد األقصى للتعرض للمخاطرتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ين ، مساوي 
خالل . تدير المجموعة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بمستحقاتها من العمالء من الموحد المركز المالي قائمةالدفترية لهذه الموجودات في 

 .والمتابعة الدورية ألعمار الذمم المدينة حدود االئتمانوضع وفق ا للسياسات واإلجراءات المعمول بها والتي تشمل  متابعتها
 

عراض تقوم ادارة المجموعة بتحديد مخاطر اإلئتمان وذلك عن طريق متابعة منتظمة لتقييم الجدارة اإلئتمانية لعمالئها الحاليين ومن خالل است
ولمراقبة مخاطر ائتمان العمالء، يتم وضع العمالء في مجموعات حسب خصائصهم االئتمانية.  لتحليل أعمار الذمم المدينة التجارية. شهري

ين، يتم وضع العمالء المصنفين "مخاطر عالية" في قائمة منفصلة، وتخضع المبيعات اآلجلة المستقبلية لهم لإلعتماد من قبل المديرين الرئيسي
ن الدفع يكون مقدما . تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد من الذمم المدينة وذلك للتأكد من تكوين مخصص كاف لمقابلة وإال فإ

 االنخفاض في القيمة.
  

الذمم  ألعماربالنسبة  .لبالعمي ةصلخان االئتماا لفترةوفقا  م ا وي 191-11ن مر مستحقة ألکثت کانإذا ذمم متأخرة ينة کدلمم امذلف اتصن
 :التجارية كما يلي الذمم تحليلإن . 9-11اإليضاح ، يرجى الرجوع إلى المدينة

 

 9118ديسمبر  11  1039ديسمبر  13  

 )بآالف الرياالت السعودية(  
 1004550  3220296  غير متأخرة

 2124053  3840103  متأخرة

 (594597)  (200483)  إنخفاض ذمم مدينة تجاريةيخصم: مخصص 

  1890136  3554595 

 مخاطر السيولة   10-1-1
ات المالية. قد تنتج توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبلصعوبة في اوالمجموعة  المخاطر التي تواجهي تتمثل مخاطر السيولة ف

 .ادلةرب من قيمته الععلى بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقامخاطر السيولة عن عدم القدرة 

 

 المطلوبات المالية للمجموعة استنادا  إلى المدفوعات النقدية التعاقدية غير المخصومة: تواريخيلخص الجدول أدناه 
 المطلوبات المالية

 القيمة الدفترية 1039
المدفوعات 

 النقدية التعاقدية
أقل من سنة 

 واحدة
 من سنة إلى 
 خمسة سنوات

أكثر من خمسة 
 سنوات

 ت السعودية()بآالف الرياال 

 - - 163,230 163,230  163,230  مصاريف مستحقةذمم دائنة تجارية و 

 - - 3,846  3,846   3,846  مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 - - 300,683  300,683   692,131  قروض قصيرة االجل

 34,411  8,634  1,118  12,114   33,226  مطلوبات عقود اإليجار

 -  338,863  388,146  163,103   148,124  يلة األجلقروض متوسطة وطو

  3,116,619  3,168,618 3,366,633  383,212  34,411 

 

 القيمة الدفترية 9118
المدفوعات 

 النقدية التعاقدية
أقل من سنة 

 واحدة
 من سنة إلى 
 خمسة سنوات

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 -  289,795   289,795 289,795 ومصاريف مستحقةذمم دائنة تجارية 

 -  9,393   9,393  9,393 مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 -  509,999   509,999  580,075 قروض قصيرة االجل

  397,297   170,523   509,739  595,090 قروض متوسطة وطويلة األجل

 1,383,997   1,020,890   1,992,957  397,297  



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 1039 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

- 03 - 

 

 

 )تتمة( ر الماليةإدارة المخاط   -10
 )تتمة(األدوات المالية واإلفصاحات ذات الصلة  10-1
 )تتمة( مخاطر السيولة   10-1-1

دي لنقق افدلتت الباطمتدارة عة بإولمجموم اتق، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة. 9119ديسمبر  11كما في 
إن اإلدارة على ثقة من قدرتها على  .(15ح يضا)إبة ولمسحر االئتمانية غيتسهيالت الت والعملياان ية مدلنقت افقادلتل اخالن لمستقبلي ما

 .(15) تجديد هذه التسهيالت عند استحقاقها والحصول على تسهيالت جديد، حسبما يتطلب ذلك
 

نية للوفاء بااللتزامات المستقبلية للمجموعة. تتطلب تدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة الدورية لتوفير األموال الكافية والتسهيالت االئتما
ا أو حسب شرط االئتمان.  شروط البيع للمجموعة الدفع نقد 

 

 مخاطر السوق 10-1-1
والتي قد وأسعار األسهم تتمثل مخاطر السوق بمخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية 

إيرادات المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية نتيجة لتذبذب قيمة األدوات المالية. خالل السنة، تهدف إدارة مخاطر السوق تؤثر على 
 التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد. إدارة الى 

 
 العمولةإدارة مخاطر أسعار  ( أ

والتدفقات النقدية  ،مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في اسعار الفائدة السائدة على المركز الماليمخاطر التعرض ل إن مخاطر أسعار العمولة هي
للمجموعة. إن المجموعة معرضة لمخاطر اسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها المحملة بفوائد وبشكل رئيسي على السحب على 

األخرى. تحد اإلدارة من مخاطر اسعار الفائدة للمجموعة من خالل مراقبة التغيرات في اسعار  المكشوف والتسهيالت البنكية والقروض
 العمولة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية والقيمة العادلة لمخاطر اسعار العمولة غير جوهرية على المجموعة.

 

ريفها في المعيار الدولي للتقرير ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما تم تع أةفطوالمدرجة بالتكلفة الملمجموعة الذمم المدينة والذمم الدائنة لإن 
في السوق وبالتالي فإن أسعار الفائدة  التغير في( وذلك نظرا  ألن القيمة الدفترية والتدفقات النقدية المستقبلية ال تتذبذب بسبب 7رقم ) المالي

 عادلة.غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة الالمجموعة 
 

 تحليل حساسية أسعار الفائدة
موجودات تم تحديد تحليل الحساسية علی أساس التعرض لمعدالت الفائدة بالنسبة لألدوات غير المشتقة في نهاية فترة القوائم المالية. بالنسبة لل

لمطلوبات القائمة في نهاية فترة التقرير والمطلوبات ذات معدالت الفائدة المعومة.  يتم إعداد التحليل بافتراض أن قيمة الموجودات أو ا
نقطة أساس عند اعداد التقارير عن مخاطر أسعار الفائدة داخليا إلى  111مستحقة عن السنة بكاملها. يتم استخدام زيادة أو نقصان بمقدار 

 موظفي اإلدارة العليا ويمثل تقدير اإلدارة للتغير المحتمل المعقول في أسعار الفائدة.
 

  

دة / النقص في الزيا 
النقاط األساسية 
  لمعدالت الفائدة

تأثير على الدخل 
  للسنة

 )بآالف الرياالت السعودية(     
       

  (9.618)  300+   )بالرياالت السعودية( 1039ديسمبر  13
  9.618  300-  )بالرياالت السعودية( 

  (93851)  300+  )بالرياالت السعودية( 9118ديسمبر  11
  93851  300-  )بالرياالت السعودية( 
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 )تتمة(مخاطر السوق  10-1-1
 إدارة مخاطر العمالت األجنبية ( ب

إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن الموجودات 
بات المالية الرئيسية للمجموعة هي باللاير السعودي والدوالر األمريكي واليورو والدرهم اإلماراتي والجنيه المصري. إن اللاير والمطلو

السعودي مربوط بالدوالر األمريكي وبالتالي ال تمثل األرصدة بتلك العمالت مخاطر عملة. تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار صرف 
يه المصري مع اللاير السعودي وتدير أثرها على القوائم المالية تبعا  لذلك. لم يكن لدى المجموعة أي موجودات أو مطلوبات اليورو والجن

نقدية هامة بعمالت أجنبية في تاريخ القوائم المالية، باستثناء الموجودات والمطلوبات بالجنيه المصري التي تعرضت لتقلبات أسعار صرف 
 يجة لذلك، لم يتم عرض تحليل حساسية عمالت أجنبية. عمالت أجنبية. ونت

 

 
 

 9118ديسمبر  11  1039ديسمبر  13   

 )بآالف الرياالت السعودية( العملة 

 2,905  6,169 الدوالر األمريكي نقد وما في حكمه

 1,903  233 يورو 

 37  9,828 جنيه مصري 

 305  892 درهم اماراتي 

  33,299  0,179 

     

 13,599  38,841 جنيه مصري ذمم مدينة تجارية

 115,197  93,346 الدوالر األمريكي 

 8,057  3,331 يورو 

 1,110  1,936 درهم اماراتي 

  332,633  138,700 

     

 (1,975)  - جنيه مصري ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 (13,000)  (31,139) الدوالر األمريكي 

 (1,899)  (2,810) يورو 

 (29)  (16) درهم اماراتي 

 -  (6) فرنك سويسري 

 (19)  (34) جنيه استرليني 

  (39,082)  (19,095) 

     

 (10)  (491) جنيه مصري قروض قصيرة األجل

  (491)  (10) 

 129,035  331,619 صافي المخاطر على قائمة المركز المالي

 

 القيم العادلة لألدوات المالية 10-1-4
تتكون  .التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس ة لتسويةعالذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دف السعرو ه

والذمم المدينة وبعض الموجودات األخرى ، بينما تتكون المطلوبات المالية من وما في حكمه الموجودات المالية للمجموعة من النقد والنقد 
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمها  .تجارية وبعض المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرىالئنة داال الذمم

.الدفترية



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية   

 1039 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

- 05 - 
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 إدارة رأس المال 10-1-5
مرار في العمل وفق مفهوم االستمرارية، وبالتالي تتمكن ان اهداف الشركة من ادارة رأس المال هو المحافظة على قدرة الشركة على االست

 من االستمرار في تقديم عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين والحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال.
رباح المدفوعة للمساهمين او اصدار اسهم جديدة او من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات األ

 الحصول على / سداد التمويل من أو الى المؤسسات المالية.
 

 تماشيا  مع الشركات الصناعية األخرى، تقوم الشركة بإدارة مخاطر رأس المال من خالل مراقبة مستويات ديونها وأصولها السائلة واإلبقاء
بلية وتوقعات المساهمين. يتم احتساب الديون على انها اجمالي التمويل طويل األجل والقروض قصيرة األجل. على متطلبات االستثمار المستق

وصافي الدين  "رأس المال واالحتياطيات"يتكون اجمالي رأس المال من حقوق المساهمين كما هو موضح بقائمة المركز المالي تحت بند 
  .)صافي النقد وما في حكمه(

 
 :على النحو التالي هي 9118و 9119ديسمبر  11لرئيسية المتعلقة بإدارة مخاطر رأس المال للمجموعة كما في المعلومات ا

 

 9118ديسمبر  11  1039ديسمبر  13  

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 1,980,030  3,041,663 الدين الكلي

 ( 0,003 )  (40,134) يخصم: النقد واألرصدة البنكية

 1,970,009  3,001,191 صافي الدين

 983,528  291,934 مجموع حقوق الملكية

 1,793,520  3,296,103 إجمالي رأس المال المستخدم

 ٪91420  ٪61.86 نسبة المديونية
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  . لحاليةلتتالئم مع عرض السنة ا 9118 ديسمبر 11ة المنتهية في سنبعض أرقام المقارنة لل تبويبة تم إعاد
 
 

 اعتماد القوائم المالية    -11
  هـ.1441رجب  98الموافق  9191مارس  91تمت الموافقة على اصدار القوائم المالية الموحدة واعتمادها من قبل مجلس االدارة في 

 

 
 
 


