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تقريـر الفحص لمراجع الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
السادة  /المساهمون
شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
الخبر  -المملكة العربية السعودية
مقدمة:
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة تكوين المتطورة للصناعات ("الشركة")– شركة مساهمة سعودية -
والشركات التابعة لها (يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة") كما في  03سبتمبر  ،0303وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ ،والقوائم األولية الموحدة الموجزة للتغيرات في حقوق
الملكية والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات ،بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
واإليضاحات التفسيرية األخرى .إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم " 03التقرير المالي األولي" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم
المالية األولية الموحدة الموجزة إستناداً إلى فحصنا.
نطاق الفحص:
لقد قمنا بالفحص وفقا ً للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص رقم (" )0343فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل
للمنشأة" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .يتكون فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من توجيه استفسارات بشكل أساسي
لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى .ويعد الفحص أقل بشكل كبير في
نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وبالتالي لن يمكننا من الوصول
إلى تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور المهمة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية مراجعة .وعليه ،فلن نبدي رأي مراجعة.
اإلستنتاج:
استناداً إلى فحصنا ،لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها ،من جميع الجوانب
الجوهرية ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  03المعتمد في المملكة العربية السعودية.
لفت إنتباه:
نلفت اإلنتباه إلى إيضاح رقم ( )4حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة الذي يشير إلى أنه قد قامت اإلدارة بإجراء تقييم إلنخفاض
قيمة الشهرة السنوية البالغ  000323مليون لاير سعودي كما في  04ديسمبر  .0342إن التقييم الذي تتم مراجعته من قبل طرف مستقل
لبيان مدى معقولية المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة ،يتضمن هذا التقييم اإلفتراضات المتعلقة بحجم المبيعات المستقبلية ،األسعار،
األصول التشغيلية ،معدالت النمو ،معدالت نمو القيمة النهائية ،والعوامل األخرى ذات الصلة .تعتمد نتيجة هذه اإلفتراضات اعتماداً
جوهريا ً على نجاح العمليات المستقبلية للمجموعة وظروف السوق وف ًقا لتقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل .تعتبر اإلدارة أن
هذه اإلفتراض ات واقعية ويمكن تحقيقها في ضوء الخطة التشغيلية ،وهي على ثقة من قدرتها على تحقيق هذه الخطط المستقبلية .تعتقد
اإلدارة أن القيمة الدفترية لموجوداتها المولدة للنقد بما في ذلك الشهرة لن تتجاوز قيمتها القابلة لإلسترداد .وبالتالي ،لم يتم تسجيل إنخفاض
في قيمة الشهرة كما في  04ديسمبر  0342و 03سبتمبر .0303
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الخبر
 44ربيع االول 4330هـ
 03أكتوبر 0303

شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 - 1التنظيم واألنشطة الرئيسية
إن شركة تكوين المتطورة للصناعات (“الشركة") ،هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري
رقم  0324333034الصادر في مدينة الخبـــر بتاريخ  2محـــــــرم  4300هـ (الموافق  42ديسمبر 0343م) .يبلغ رأس مال الشركة 223
مليون ريـال سعودي وهو مقسم إلى  22مليون سهم قيمة كل سهم  43ريـال سعودي.
يقع مكتب الشركة المسجل في الخبر  -المملكة العربية السعودية.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") ،والتي تعمل كل منها بموجب سجل تجاري مستقل ،فيما يلي:












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

كما في  30سبتمبر  ،2020تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  363.3مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
 510 :2010مليون لاير سعودي) والتي تعود بشكل رئيسي إلى رصيد قروض قصيرة االجل والجزء المتداول من قروض متوسطة وطويلة
األجل والبالغة  564.2مليون لاير سعودي و  105.6مليون لاير سعودي ،على التوالي ( 31ديسمبر  605.3 :2010مليون لاير سعودي
و 134.4مليون لاير سعودي ،على التوالي) .باإلضافة إلى ذلك ،وكما تم اإلشارة اليه في ايضاح رقم ( ،)3فإن المجموعة لم تلتزم بالتعهدات
المالية للقروض كما في  30سبتمبر  .2020تقوم المجموعة حاليا ً باإلجراءات التصحيحية وذلك سعيا منها لإللتزام بالتعهدات المالية .تعتقد
إدارة الشركة انها قادرة على اإللتزام بالتعهدات في المستقبل القريب وكذلك اإلستفادة من تسهيالت جديدة إذا تطلب ذلك .وعليه تم اعداد القوائم
المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ اإلستمرارية ،واستمرار تصنيف القروض وفقا لشروط السداد األصلية.
قامت اإلدارة بإجراء تقييم مستوى إلنخفاض قيمة الشهرة السنوية البالغ  323.58مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  .2010إن التقييم
الذي تتم مراجعته من قبل طرف مستقل لبيان مدى معقولية المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة ،كما تضمن هذا التقييم اإلفتراضات المتعلقة
بحجم المبيعات المستقبلية ،األسعار ،األصول التشغيلية ،معدالت النمو ،القيمة النهائية ،والعوامل األخرى ذات الصلة .تعتمد نتيجة هذه
اإلفتراضات اعتمادًا جوهريا ً على نجاح العمليات المستقبلية للمجموعة وظروف السوق وفقًا لتقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل.
تعتبر اإلدارة أن هذه اإلفتراضات واقعية ويمكن تحقيقها في ضوء الخطة التشغيلية ،وهي على ثقة من قدرتها على تحقيق هذه الخطط
المستقبلية .تعتقد اإلدارة أن القيمة الدفترية لموجوداتها المولدة للنقد بما في ذلك الشهرة لن تتجاوز قيمتها القابلة لإلسترداد .وبالتالي ،لم يتم
تسجيل إنخفاض في قيمة الشهرة كما في  31ديسمبر  2010و  30سبتمبر .2020
في  8يونيو  ،2020وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع طرف آخر لبيع  ٪ 30من أسهمها في شركة مصنع األنسجة المتطورة  -ساف
(إحدى الشركات التابعة للمجموعة) .تنص االتفاقية على شروط متعددة بما في ذلك أن القيمة العادلة األولية لجميع أسهم شركة ساف تبلغ
 303.5مليون لاير سعودي ،وإستكمال الدراسة النافية للجهالة واألمور األخرى ذات الصلة  .سيتم إجراء المفاوضات حول االتفاقية النهائية
بعد االنتهاء من الدراسة النافية للجهالة وستخضع لموافقة مجلس إدارة كال الطرفين وكذلك المتطلبات التنظيمية األخرى ذات الصلة .سيتم
تحديد األثر المالي لهذه اإلتفاقية الحقًا والذي سينعكس في الفترة المالية التي سيتم فيها توقيع االتفاقية النهائية.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 - 0هيكل المجموعة:
تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ،القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما هو مبين أدناه:
نسبة الملكية الفعلية
 03سبتمبر  04 0303ديسمبر 0342
٪ 133
٪ 133
٪ 133
٪ 133
٪ 133

شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف ("السعودية للتغليف")
شركة مصنع االنسجة المتطورة ("ساف")
شركة الشرق للصناعات البالستيكية المحدودة ("الشرق")
نيو مارينا للصناعات البالستيكية (اس.ايه.إي) ("نيو مارينا")
شركة صناعة العبوات الفائقة ("الترا باك")

٪ 433
٪ 433
٪ 433
٪ 433
٪ 433

 - 0أسس اإلعداد
 1-0قائمة اإللتزا
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2020وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة كافة المعلومات
واالفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية ،لذا يجب قرأتها جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في
 31ديسمبر .2010
 0-0إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء الحاالت التي تتطلب فيها المعايير الدولية للتقرير المالي
أساسًا آخر للقياس.
إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتسق مع تلك المطبقة للسنة المالية السابقة وفترة
المقارنة األولية.
إن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  ،يتطلب من اإلدارة وضع األحكام ،والتقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر على السياسات
المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .ان هذه األحكام المحاسبية الهامة ومصادر التقدير الرئيسية هي
نفسها المذكورة في القوائم المالية السنوية األخيرة.
 0-0العملة الوظيفية وعملة العرض
تظهر القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بآالف الرياالت السعودية والتي تمثل العملة الوظيفية للمجموعة وعملة العرض.
 - 4ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة:
 1-4أساس التوحيد
تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية لشركة تكوين المتطورة للصناعات وشركاتها التابعة ("المجموعة") كما هو
مبين في اإليضاح رقم  .2تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:
• القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها،
• نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة إلرتباطها بالمنشأة المستثمر بها ،
• القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال ،وإذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث
تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله.
عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها ،يكون للشركة السيطرة على
تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل
منفرد .تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في الشركة المستثمر
فيها لمنحها السيطرة  ،تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
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شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 -4ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-4أساس التوحيد (تتمة)





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

تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركة التابعة ،بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشركة
السيطرة على الشركة التابعة .وعلى وجه الخصوص ،يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل السنة في
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة من تاريخ استحواذ الشركة على السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة
على الشركة التابعة.
إن قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركة .إن
إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة موزع على مساهمي الشركة.
يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة ،متى تطلب ذلك ،لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل
المجموعة.
يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن
المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.
 1-1-4التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية
إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية .يتم تعديل القيم
المدرجة لملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطر ة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة .إن أي فرق بين قيمة تعديل حقوق
الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائداً إلى مساهمي المجموعة.
عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
األولية الموحدة الموجزة ويتم احتسابها كالفرق بين ( )1إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاة و ( )2القيمة
الدفترية المدرجة سابقا ً للموجودات (بما في ذلك الشهرة) ،ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة .يتم المحاسبة على جميع
المبالغ المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات
الشركة التابعة مباشرة (بمعنى آخر ،إعادة التصنيف إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة أو التحويل
إلى تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد /مسموح به وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي) .إن القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به في
الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم اعتباره كقيمة عادلة عند االعتراف األولي وذلك في المحاسبة الالحقة وفقا ً للمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  0أو التكلفة عند االعتراف األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.
 0-4المعايير الجديدة ,التعديالت على المعايير والتفسيرات
ً
هناك عدد من المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير التي تسري اعتبارا من  1يناير  ،2020لكن ليس لها تأثير جوهري عند تطبيقها
على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.
 - 2المخزون
 03سبتمبر  31 0303ديسمبر 2010
(مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
05,042
21,383
120,203
113,022
51,134
22,002
266,500
042,621
)(25,646
)(08,804
240,863
016,842

بضاعة تامة الصنع
مواد خام ومواد تعبئة وتغليف وأعمال تحت التصنيع
قطع غيار
مخصص المخزون
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شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 - 6ذمم مدينة تجارية
 03سبتمبر  31 0303ديسمبر 2010
(مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
333,484
041,320
2,302
8,103
13
263
330,803
043,240
)(50,483
)(43,040
280,316
033,433

ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة تجارية – طرف ذي عالقة
مطلوب من أطراف ذات عالقة
مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

 - 2القروض
 03سبتمبر  31 0303ديسمبر 2010
(مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
348,354
083,326
605,313
264,186

قروض متوسطة وطويلة األجل (أ)
قروض قصيرة األجل (ب)
أ)

قروض متوسطة وطويلة األجل
 03سبتمبر  31 0303ديسمبر 2010
(مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
280,080
001,826
63,365
68,103
348,354
083,326
134,420
132,223
133,034
084,436

قروض تجارية
قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
يخصم :الجزء المتداول

قرض تجاري – أبرمت المجموعة إتفاقية تسهيالت مرابحة بمبلغ  010مليون لاير سعودي مع البنك العربي الوطني (البنك الرئيس) ،نيابة عن
المشاركين في تسهيالت المرابحة ،لتمويل شراء شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف ("السعودية للتغليف") مع شركتيها التابعتين ،شركة
الشرق للصناعات البالستيكية المحدودة وشركة نيو مارينا للصناعات البالستيكية المحدودة (شركة مساهمة مصرية) .إن التسهيل مضمون
بتنازل نهائي وغير مشروط عن جميع الحقوق والمصالح المتصلة بعقد البيع المبرم مع شركة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)،
طرف ذي عالقة ،وحسابات إيرادات لشركة السعودية للتغليف وشركة مصنع االنسجة المتطورة ("ساف") وضمان تجاري من شركة العثمان
القابضة ،شركة شقيقة.
في عام  ،2016تم سدداد  400مليدون لاير سدعودي مدن هدذا القدرض عبدارة عدن  00مليدون لاير سدعودي طبقدا ً لجددول سدداد القدرض و 400
مليون لاير سعودي سداد مقدم .ال يوجد تغير في شروط القرض إال أنه تم تعديل دفعات السدداد .خدالل عدام  2018وعدام  ،2020واسدتمرارًا
التفاقية تسهيالت المرابحة األصلية مع البنك العربي الوطني ،قامت الشركة بإعادة هيكلة  150مليون لاير سعودي و 35مليون لاير سعودي،
على التوالي من قرض قصير األجل إلى قرض متوسط وطويل األجل.
لم تلتزم المجموعة ببعض تعهدات القرض طويل األجل والتي يتم قياسها نصف سدنويا ً (أي فدي يونيدو وديسدمبر مدن كدل عدام) .إن اإلدارة قدد
إتخذت اإلجراءات التصحيحية الالزمة بما فدي ذلدك الحصدول علدى تندازل مدن البندك الدرئيس للسدنة المنتهيدة فدي  31ديسدمبر  2010وللفتدرة
المنتهية في  30يونيو  .2020تعتقد إدارة الشركة أنها سوف تنجح في اإللتزام بالتعهدات المالية في المستقبل القريب ،باإلضافة إلدى الحصدول
على تسهيالت جديدة عند الحاجة .وبنا ًء على ذلك  ،استمر تصنيف هذا القرض على أنه غير متداول.
قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي – أبرمت المجموعة عدة اتفاقيات قروض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء
مرافق مصنع المجموعة .ال تخضع هذه القروض لمصاريف تمويلية دورية ،وهي مضمونة برهن الممتلكات واآلالت والمعدات لشركات
المجموعة وقطعتي أرض مملوكة لشركة شقيقة وضمانات مشتركة من الشركة.
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شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 -2القروض (تتمة)
أ) قروض متوسطة وطويلة األجل (تتمة)
قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي (تتمة)
في سبتمبر  ، 2013أبرمت شركة مصنع األنسجة المتطورة (ساف) إتفاقية قرض مدع صدندوق التنميدة الصدناعية السدعودي لتمويدل إنشداء مرافدق
إنتداج جديددة بمبلدغ  125.3مليددون لاير سدعودي .يدتم سدداد القددرض علدى  14قسدط نصددف سدنوي غيدر متسداوي ابتددداءا مدن  15شدوال 1436هد
الموافددق ( 31يوليددو  .)2015خددالل عددام  ،2015سددحبت شددركة مصددنع األنسددجة المتطددورة (سدداف) مبلددغ  12.5مليددون لاير سددعودي وفددي عددام
 113.2 :2014مليون لاير سعودي من مجموع التسهيل.
إن المجموعة غير ملتزمة ببعض تعهدات هذا القرض والتي يتم قياسها على أساس سنوي .تم إعادة هيكلة هذا القرض خالل الفترة المنتهية في
 03سبتمبر  .0303تعتقد اإلدارة أنها سوف تنجح تنجح في اإللتزام بالتعهدات المالية في المستقبل القريب ،وعليه وكما في  03سبتمبر ،0303
استمر تصنيف هذا القرض وف ًقا لشروط السداد األصلية.
ب) قروض قصيرة األجل
لدى المجموعة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع بنوك تجارية محلية ومؤسسات مالية تشمل سحب على المكشوف والقروض قصيرة األجل
واعتمادات مستندية وخطابات ضمان .تحمل القروض وفق هذه التسهيالت برسوم تمويل بمعدالت السوق السائدة وهي مضمونة بسندات اذنية
وسندات ألمر باإلضافة الى ضمانات مشتركة من شركة العثمان القابضة (شركة شقيقة) إلى أحد البنوك المحلية.
 - 8معامالت مع أطراف ذات عالقة
األرصدة والمعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة والتي هي أطراف ذات عالقة بالشركة تم استبعادها عند توحيد القوائم المالية ولم يتم
االفصاح عنها في هذا اإليضاح .ان تفاصيل المعامالت بين المجموعة واألطراف األخرى ذات العالقة مبينة أدناه:
العالقة

اإلسم
مجموعة شركات العثمان

شركات شقيقة

خالل الفترة ،أبرمت المجموعة المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة ليسوا أعضاء بالمجموعة:
 30سبتمبر 2010
 03سبتمبر 0303
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
50,152
42,638
3,881
4,222
1,842
1,000
1,542
1,138
1,513
312
2,241
316
12
-

طبيعة المعاملة
إيرادات
خدمات تقنية معلومات
إقامة وإعاشة ومصاريف متنوعة أخرى
شراء مواد
إيجارات
شراء تذاكر طيران
مصاريف متكبدة عن شركات شقيقة
 - 3تعويضات المديرين وموظفي اإلدارة العليا

 30سبتمبر 2010
 03سبتمبر 0303
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
5,583,011
2,281,822
233,028
046,084
330,155
813,333
6,640,004
6,642,023

مزايا قصيرة األجل
مبالغ دائنة تحت برنامج حوافز الموظفين
مكافأة مجلس اإلدارة واللجان ذات العالقة
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شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 - 13المعلومات القطاعية
قطاعات األعمال:
وفقا ً الجراءات إصدار التقارير الداخلية في المجموعة ،إعتمدت اإلدارة القطاعات المتعلقة بأنشطة المجموعة .إن األنشطة الرئيسية للمجموعة
تتمثل في قطاعات األنشطة الرئيسية التالية:


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



األقمشة غير المنسوجة  :وتشتمل هذه على األقمشة المركبة ،إلستخدامها في القطاعات الصحية والصناعية والقطاعات والطبية واألقمشة
المقاومة للكحوليات واألقمشة المقاومة للكهرباء الساكنة التي تستخدم كماليات جراحية والعباءات الطبية والوقائية واألقمشة المصنوعة
لالستخدامات الصحية ،مثل حفاضات األطفال والكبار والنساء.

إن إجمالي موجودات المجموعة وإجمالي المطلوبات واإليرادات والدخل (الخسارة) قبل الزكاة والمصاريف التمويلية واإلستهالك واإلطفاء حسب
قطاعات األعمال هي على النحو التالي:
أكواب
البوليستيرين
واألغطية ومنتجات
أقمشة غير
بالستيكية أخرى
منسوجة
متعلقة بها
(بآالف الرياالت السعودية)

اإلجمالي

0303
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر (0303غير مدققة)
إيرادات خارجية
مصاريف تمويلية
إستهالك وإطفاء
(الخسارة) الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

280,210
08,083
21,330
)(43,006

020,444
2,300
00,121
02,638

824,322
06,011
22,320
)(0,618

لفترة الثالثة أشهر من  1يوليو إلى  03سبتمبر (0303غير مدققة)
إيرادات خارجية
مصاريف تمويلية
إستهالك وإطفاء
(الخسارة) الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

180,006
8,203
12,086
)(14,821

134,882
0,182
2,228
01,314

088,000
13,332
02,144
6,140

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 0303غير مدققة)
إيرادات القطاع
إيرادات داخل القطاع
ايرادات خارجية

283,630
)(2,333
280,210

020,444
020,444

860,342
)(2,333
824,322

لفترة الثالثة أشهر من  1يوليو إلى  03سبتمبر (0303غير مدققة)
إيرادات القطاع
إيرادات داخل القطاع
ايرادات خارجية

182,206
)(0,033
180,006

134,882
134,882

033,400
)(0,033
088,000

كما في  03سبتمبر ( 0303غير مدققة)
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

1,400,363
1,122,261

- 44 -

422,232
100,300

1,833,226
1,038,630

شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 -13المعلومات القطاعية (تتمة)
أكواب
البوليستيرين
واألغطية ومنتجات
أقمشة غير
بالستيكية أخرى
منسوجة
متعلقة بها
(بآالف الرياالت السعودية)
كما في  03سبتمبر ( 0303غير مدققة)
موجودات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي الموجودات
مطلوبات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي المطلوبات

اإلجمالي

0,103,241
)(1,232,620
1,400,363

230,280
)(112,326
422,232

0,200,004
)(1,800,248
1,833,226

1,212,631
)(241,843
1,122,261

422,061
)(000,403
100,300

0,120,360
)(864,063
1,038,630

أكواب
البوليستيرين
واألغطية ومنتجات
أقمشة غير
بالستيكية أخرى
منسوجة
متعلقة بها
(بآالف الرياالت السعودية)

اإلجمالي

0313
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر (0313غير مدققة)
إيرادات خارجية
مصاريف تمويلية
إستهالك وإطفاء
الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل

333,334
33,258
56,508
)(40,561

203,553
8,406
22,330
)(13,086

033,201
45,354
30,283
)(54,543

لفترة الثالثة أشهر من  1يوليو إلى  03سبتمبر (0313غير مدققة)
إيرادات خارجية
مصاريف تمويلية
إستهالك وإطفاء
الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل

250,405
13,603
20,603
)(20,126

64,263
3,131
6,000
)(8,020

314,632
16,338
23,512
)(20,055

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 0313غير مدققة)
إيرادات القطاع
إيرادات داخل القطاع
ايرادات خارجية

333,500
)(3,366
333,334

203,553
203,553

041,053
)(3,366
033,201

لفترة الثالثة أشهر من  1يوليو إلى  03سبتمبر (0313غير مدققة)
إيرادات القطاع
إيرادات داخل القطاع
ايرادات خارجية

251,336
)(1,331
250,405

64,263
64,263

316,043
)(1,331
314,632
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شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 -13المعلومات القطاعية (تتمة)
أكواب
البوليستيرين
واألغطية ومنتجات
أقمشة غير
بالستيكية أخرى
منسوجة
متعلقة بها
(بآالف الرياالت السعودية)

اإلجمالي

كما في  01ديسمبر ( 0313مدققة)
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

1,465,032
1,246,115

501,333
123,380

1,066,400
1,333,405

كما في  03سبتمبر ( 0313غير مدققة)
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

1,501,333
1,328,586

532,126
162,203

2,123,400
1,400,883

كما في  01ديسمبر ( 0313مدققة)
موجودات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي الموجودات

2,030,120
)(1,434,048
1,465,032

534,624
)(33,283
501,333

3,433,344
)(1,503,335
1,066,400

مطلوبات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي المطلوبات

1,504,403
)(258,288
1,246,115

435,010
)(303,630
123,380

1,030,413
)(565,018
1,333,405

كما في  03سبتمبر ( 0313غير مدققة)
موجودات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي الموجودات

3,143,441
)(1,552,068
1,501,333

530,248
)(38,122
532,126

3,313,680
)(1,500,100
2,123,400

مطلوبات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي المطلوبات

1,651,514
)(322,028
1,328,586

464,458
)(302,161
162,203

2,115,032
)(625,080
1,400,883

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

اإلجمالي

0303
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر (0303غير مدققة)
إيرادات خارجية
مصاريف تمويلية
إستهالك وإطفاء
الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل

806,308
06,343
20,222
)(134

08,303
060
1,438
)(0,214

824,322
06,011
22,320
)(0,618

لفترة الثالثة أشهر من  1يوليو إلى  03سبتمبر (0303غير مدققة)
إيرادات خارجية
مصاريف تمويلية
إستهالك وإطفاء
الربح (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل

081,810
13,842
04,618
6,000

6,411
28
206
)(83

088,000
13,332
02,144
6,140
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شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 -13المعلومات القطاعية (تتمة)
جمهورية مصر
المملكة العربية
العربية
السعودية
(بآالف الرياالت السعودية)

اإلجمالي

0303
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 0303غير مدققة)
إيرادات القطاع
إيرادات داخل القطاع
ايرادات خارجية

800,118
)(2,333
806,308

08,303
08,303

860,342
)(2,333
824,322

لفترة الثالثة أشهر من  1يوليو إلى  03سبتمبر (0303غير مدققة)
إيرادات القطاع
إيرادات داخل القطاع
ايرادات خارجية

084,310
)(0,033
081,810

6,411
6,411

033,400
)(0,033
088,000

كما في  03سبتمبر ( 0303غير مدققة)
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

1,801,034
1,036,323

68,020
11,200

1,833,226
1,038,630

كما في  03سبتمبر ( 0303غير مدققة)
موجودات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي الموجودات

0,620,002
)(1,801,300
1,801,034

63,332
)(802
68,020

0,200,004
)(1,800,248
1,833,226

مطلوبات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي المطلوبات

0,102,603
)(808,623
1,036,323

02,040
)(02,613
11,200

0,120,360
)(864,063
1,038,630

جمهورية مصر
المملكة العربية
العربية
السعودية
(بآالف الرياالت السعودية)

اإلجمالي

0313
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر (0313غير مدققة)
إيرادات خارجية
مصاريف تمويلية
إستهالك وإطفاء
(الخسارة) الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

882,142
44,834
38,033
)(55,183

55,140
020
1,214
636

033,201
45,354
30,283
)(54,543

لفترة الثالثة أشهر من  1يوليو إلى  03سبتمبر (0313غير مدققة)
إيرادات خارجية
مصاريف تمويلية
إستهالك وإطفاء
الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل

203,330
16,385
23,063
)(28,830

13,203
303
445
)(225

314,632
16,338
23,512
)(20,055

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر ( 0313غير مدققة)
إيرادات القطاع
إيرادات داخل القطاع
ايرادات خارجية

885,008
)(3,366
882,142

55,140
55,140

041,053
)(3,366
033,201
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شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 -13المعلومات القطاعية (تتمة)
جمهورية مصر
المملكة العربية
العربية
السعودية
(بآالف الرياالت السعودية)

اإلجمالي

0313
لفترة الثالثة أشهر من  1يوليو إلى  03سبتمبر (0313غير مدققة)
إيرادات القطاع
إيرادات داخل القطاع
ايرادات خارجية

208,350
)(1,331
203,330

13,203
13,203

316,043
)(1,331
314,632

كما في  01ديسمبر ( 0313مدققة)
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

1,806,810
1,361,016

60,500
11,530

1,066,400
1,333,405

كما في  03سبتمبر ( 0313غير مدققة)
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

2,040,438
1,436,328

83,021
14,155

2,123,400
1,400,883

كما في  01ديسمبر ( 0313مدققة)
موجودات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي الموجودات

3,403,432
)(1,506,622
1,806,810

30,312
)(313
60,500

3,433,344
)(1,503,335
1,066,400

مطلوبات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي المطلوبات

1,002,386
)(540,830
1,361,016

36,623
)(25,048
11,530

1,030,413
)(565,018
1,333,405

كما في  03سبتمبر ( 0313غير مدققة)
موجودات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي الموجودات

3,620,056
)(1,580,438
2,040,438

83,333
)(312
83,021

3,313,680
)(1,500,100
2,123,400

مطلوبات القطاع
التعديالت الموحدة
إجمالي المطلوبات

2,031,643
)(504,015
1,436,328

44,320
)(30,134
14,155

2,115,032
)(625,080
1,400,883

 - 11ربحية (خسارة) السهم
يتم احتساب نصيب السهم األساسي من الربح (الخسارة) بتقسيم الربح (الخسارة) العائدة للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد
األسهم العادية القائمة خالل الفترة .بالنسبة لنصيب السهم المخفض من الربح (الخسارة) ،يتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
وذلك بإفتراض تحويل كافة األسهم العادية المعرضة للتخفيض إلى أسهم عادية  ،إن وجدت .إن ربحية (خسارة) السهم هي على النحو التالي:
من  1يوليو إلى  03سبتمبر
0303
0342
(غير مدققة)
(غير مدققة)
ربحية (الخسارة) األساسية والمخففة للسهم الواحد (لاير سعودي(
ربحية (خسارة) الفترة )بآالف الرياالت السعودية(
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

3036
6,140
3203330333
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من  1يناير إلى  03سبتمبر
0303
0342
(غير مدققة)
(غير مدققة)

(بآالف الرياالت السعودية)
()0.3
()3030
)(28,368
)(0,618
05.000.000
3203330333

()0.53
)(54,348
05.000.000

شركة تكوين المتطورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 0303
 - 10اإلرتباطات واإللتزامات
لدى المجموعة اإلرتباطات واإللتزامات التالية :

اعتمادات مستندية

 31ديسمبر 2010
 03سبتمبر 0303
(مدققة)
(غير مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)
210
32.140

خطابات ضمان وأخرى

00182

2.404

إلتزامات رأسمالية لشراء متلكات وآالت ومعدات

430013

41.830

 - 10أحداث هامة
في مارس  ،2020أعلنت المملكة العربية السعودية عن جائحة عالمية بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد  .)10-أحدث تفشي المرض
وساعات الحظر الطويلة تغير جوهري في النشاط التجاري وزيادة الشك في اإلقتصاد .إتخذت المجموعة بشكل استباقي مجموعة من
اإلجراءات التشغيلية الوقائية استجابة للحالة عن طريق تعديل بعض العمليات لتتوافق مع إرشادات الصحة والسالمة لحماية الموظفين
والعمالء والموردين ،وتأمين عملية التوريد على نحو سلس لتجنب أي انقطاع في األعمال واإلستفادة من كافة الدعم المعلن عنه من قبل
الحكومة للقطاع الخاص.
تعتقد اإلدارة أن جائحة (كوفيد  )10-لم يكن له تأثير كبير على نتائج المجموعة المبلغ عنها للفترة المنتهية في سبتمبر  2020بسبب الخطوات
التي اتخذتها الشركة وتنوع محفظتها ،وستواصل الشركة تقييم هذا الوضع للمضي قد ًما.
 - 14اعتماد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة
تم إعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة إلصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  28أكتوبر  2020الموافق  11ربيع األول
1442ه .
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