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 التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 3

 

الشركة"(، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم "إن شركة تكوين المتطورة للصناعات )

 952مال الشركة  يبلغ رأس .م(2212ديسمبر  15هـ )الموافق  1432محـــــــرم  9ر في مدينة الخبـــر بتاريخ الصاد 2251244321

 .ريـال سعودي 12مليون سهم قيمة كل سهم  95مليون ريـال سعودي وهو مقسم إلى 

 

 المملكة العربية السعودية. -يقع مكتب الشركة المسجل في الخبر 

 

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

 

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

 إنتاج أكواب البوليستيرين واألغطية ومنتجات بالستيكية أخرى متعلقة بها. 

 إنتاج األقمشة غير المنسوجة، 

 صغرات القوارير من بي اي تي ) البولي ايثلين تيريفثاليت ( المعدة مسبقاً إنتاج م. 

 تصنيع الحاويات البالستيكية واألشرطة وتجارة الجملة فيها. 

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

 إدارة وتشغيل المراكز الصناعية. 

  األراضي بغرض إنشاء وتطوير المصانعتملك. 

 إنشاء معاهد صناعية وتوفير وتنسيق الدورات التدريبية ذات العالقة بتطوير المنتجات البالستيكية. 

 االستيراد والتصدير، تجارة الجملة والتجزئة في أنواع مختلفة من المنتجات البالستيكية. 

  المختلفةإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات الصناعية. 

 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 452 ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 2219مارس  31كما في 

قروض متوسطة وطويلة من  المتداولالجزء و قروض قصيرة االجل رصيدلى إبشكل رئيسي والتي تعود مليون لاير سعودي(   391  :2212

مليون لاير سعودي و  58508: 2212ديسمبر  31) مليون لاير سعودي على التوالي 22308و  مليون لاير سعودي 65202 بلغيالذي األجل و

المالية  بالتعهدات. فإن المجموعة لم تلتزم 9باإلضافة إلى ذلك، كما تم اإلشارة اليه في ايضاح رقم  مليون لاير سعودي على التوالي(. 22304

 من خاللمن خالل تدفقاتها النقدية من العمليات  التدفقات النقدية المستقبلية. تقوم المجموعة بإدارة متطلبات 2219رس ما 31للقروض كما في 

جل حل قضية أالمجموعة حاليا بالتفاوض للحصول على قروض جديدة من إدارة . باإلضافة إلى ذلك تقوم المستغلةالتسهيالت اإلئتمانية غير 

ت.  تعتقد إدارة المجموعة انها قادرة على تمديد هذه التسهيالت عند إستحقاقها وكذلك اإلستفادة من التسهيالت الجديدة عدم اإللتزام بالتعهدا

تصنيف القروض وفقا لشروط السداد  ارستمراو ،المطلوبة. وعليه تم اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ اإلستمرارية

، تم إعادة تصنيف الجزء طويل األجل من قرض  صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى الجزء قصير 2219مارس  31ي ف الحقا  األصلية.

 األجل. 
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 القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها )"المجموعة"( كما هو مبين أدناه:، الموجزةالموحدة األولية تتضمن القوائم المالية 

 سبة الملكية الفعليةن  

 مارس  الشركة التابعة
9132 

ديسمبر  
9132 

٪ 311 )"السعودية للتغليف"(  شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف   311 ٪  
٪ 311  شركة مصنع االنسجة المتطورة )"ساف"(   311 ٪  

٪ 311  شركة الشرق للصناعات البالستيكية المحدودة )"الشرق"(   311 ٪  
٪ 311  رينا للصناعات البالستيكية )اس.ايه.إي( )"نيو مارينا"( نيو ما   311 ٪  

٪ 311  شركة صناعة العبوات الفائقة )"الترا باك"(   311 ٪  
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 أسس اإلعداد - 1
 

 قائمة االلتزام 1-3

 34 معيار المحاسبة الدولي رقم لوفقا  2219مارس  31المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة  الموجزة تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة

المرفقة كافة المعلومات  الموجزة المالية األولية الموحدة القوائم . ال تتضمنالمعتمد في المملكة العربية السعودية "ولي"التقرير المالي األ

قوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في واالفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية، لذا يجب قرأتها جنباً إلى جنب مع ال

، ، وعليه2219يناير  1من  " اعتباًراعقود اإليجار" 16باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  المجموعةقامت . 2212ديسمبر  31

 .(3-4باإليضاح رقم )المعيار الجديد  افصاح عن السياسات المحاسبية لهذتم اإل

 

 المالية األولية الموحدة الموجزةالقوائم  إعداد  1-9

 المحددة المنافع التزامات بمستحقات االعتراففيما عدا  تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

 .اإلئتمانتقييم وحدة  طريقة باستخدام المستقبلية لاللتزامات الحالية بالقيمة للموظفين
 

 

للسنة المالية السابقة وفترة  تلك المطبقةتتسق مع الموجزة  إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة

 (.3-4عنها بإيضاح رقم )، باستثناء اعتماد المعايير الجديدة والمعدلة التي تم اإلفصاح رنة األوليةالمقا

 

التقديرات ووضع األحكام، ، يتطلب من اإلدارة لتقارير الماليةوفقاً للمعايير الدولية لمالية األولية الموحدة الموجزة إن اعداد القوائم ال

حكام ان هذه األ. األولية الموحدة الموجزة المصرح عنها بالقوائم الماليةالمبالغ السياسات المحاسبية وواالفتراضات التي قد تؤثر على 

باستثناء األحكام الهامة الجديدة ومصادر هي نفسها المذكورة في القوائم المالية السنوية األخيرة،  مصادر التقدير الرئيسيةهامة والمحاسبية ال

 .(3-4والذي تم ذكره باإليضاح ) (16) رقم التقدير الرئيسية المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

 

 لعملة الوظيفية وعملة العرضا 1-1

 لمجموعة.مثل العملة الوظيفية لت تيالو ةالسعودي تالاريالآالف بالموحدة الموجزة ولية ألالقوائم المالية اتظهر 

 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة - 0

 :فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة

 

 

 أساس التوحيد 0-3
 

كما هو )"المجموعة"( وشركاتها التابعة تكوين المتطورة للصناعات لشركة المالية  القوائم ة الموجزةاألولية الموحدتتضمن القوائم المالية 

 تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة: .2مبين في اإليضاح رقم 

 ،القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها•  

 ،لمستثمر بها نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة ا• 

 .القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار• 
 

إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث وبإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال،  المجموعةتقوم 

 .ا أعالهليهإو أكثر من عناصر السيطرة المشار تغيرات على واحد أ
 

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 

تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في  الشركة المستثمر  .نفردم

 فيها لمنحها السيطرة ، تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
 

 ويت اآلخرين حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التص 

 حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى 

 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و 

 قت الحاجة أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة و

 .التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة
 

كة تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشر

تم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل السنة في وعلى وجه الخصوص، ي .السيطرة على الشركة التابعة

سيطرة ال فقدانتاريخ شركة على السيطرة حتى ال استحواذمن تاريخ األولية الموحدة الموجزة  اآلخر الدخل الشاملالربح أو الخسارة وقائمة 

 .التابعةالشركة على 
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 لهامة )تتمة(ملخص بالسياسات المحاسبية ا -0

 أساس التوحيد )تتمة(  0-3
 

 

 . إنوكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركةالموجزة الموحدة  األولية الربح أو الخسارةإن قائمة 

  .الشركةالتابعة موزع على مساهمي  للشركاتإجمالي الدخل الشامل 
 

لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل  ، متى تطلب ذلك،للشركات التابعةيتم إجراء تعديالت على القوائم المالية 

 .المجموعة
 

واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن  الملكيةيتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق 

 .حيدالمعامالت بين شركات المجموعة عند التو

 

 التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية 0-3-3

يتم تعديل القيم  .ملكيةإن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق 

إن أي فرق بين قيمة تعديل حقوق  .لتغيرات في ملكيتها في الشركات التابعةغير المسيطرة لتعكس ا الملكيةالمدرجة لملكية المجموعة وحقوق 

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

 

والدخل الشامل اآلخر قائمة الربح أو الخسارة تراف بأي ربح أو خسارة في عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، يتم االع

( القيمة 2( إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاة و )1ويتم احتسابها كالفرق بين )األولية الموحدة الموجزة 

يتم المحاسبة على جميع  .(، ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرةالدفترية المدرجة سابقاً للموجودات )بما في ذلك الشهرة

طلوبات المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو م

أو التحويل والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة  قائمة الربح أو الخسارةإلى  الشركة التابعة مباشرة )بمعنى آخر، إعادة التصنيف

إن القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به  .لتقارير المالية(وفقاً للمعايير الدولية ل كما هو محدد/ مسموح به الملكيةإلى تصنيف آخر في حقوق 

 الدولي عيارلسيطرة يتم اعتباره كقيمة عادلة عند االعتراف األولي وذلك في المحاسبة الالحقة وفقاً للمفي الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان ا

 . عندما ينطبق، التكلفة عند االعتراف األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشتركأو 9رقم  للتقرير المالي

 

 اتالجديدة، التعديالت على المعايير والتفسيرالمعايير   0-9
 

لمعيار الدولي ا طبيق. تم توضيح أثر ت2219يناير  1اعتباًرا من  "يجاراإلعقود " (16)رقم لتقرير المالي لالمجموعة المعيار الدولي  طبقت

 1ن عدد من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على المعايير اعتباًرا م مفعول يسري. 3-4االيضاح رقم في ( 16)رقم لتقرير المالي ل

 .الموجزة الموحدة للمجموعة األوليةالمالية  القوائملكن ليس لها تأثير جوهري على  ،2219يناير 

 

، ومع ذلك، تتوقع اإلدارة أن هذه التعديالت لن يكون لها أي 2222يناير  1من اعتباراً هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري 

 المالية الموحدة للمجموعة. القوائم علىها تطبيق ندتأثير جوهري ع

 

 التغير في سياسة محاسبية  0-1

 "يجاراإلعقود "(16رقم )لتقرير المالي لالمعيار الدولي 

 المعايير تفسيرات لجنة تفسيرو "،"عقود اإليجار (18)رقم  محل معيار المحاسبة الدولي( 16)رقم لتقرير المالي ليحل المعيار الدولي 

 15ة رقم السابق الدولية التفسيرات لجنة" وتفسير إيجار عقد على ينطوي ما ترتيب كان إذا ما تحديد" (4)رقم  المالي للتقرير الدولية

 القانوني الشكل على تنطوي التي المعامالت جوهر تقويم"  (28)ة رقم السابق الدولية التفسيرات لجنةالحوافز" وتفسير  –"التأجير التشغيلي 

  ."إيجار لعقد

 

رف تللمستأجرين. يع المركز المالي"عقود اإليجار" نموذًجا محاسبيًا واحًدا مدرًجا في  (16رقم )لتقرير المالي لر الدولي لمعياايقدم 

مدفوعات اإليجار.  سداداإليجار الذي يمثل التزامه ب عقد والتزام المعنييمثل حقه في استخدام األصل والذي أصل حق االستخدام بالمستأجر 

أي  -منخفضة القيمة. تظل محاسبة المؤجرين مماثلة للمعايير الحالية الاختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار هناك استثناءات 

 أو عقود إيجار تشغيلية. يةأن المؤجرين يواصلون تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تمويل

 

بأثر رجعي مع ( 16)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم بتطبيق المجموعة  قامت، (16) المعيار الدولي للتقرير المالي رقموفقاً للتحول إلى 

 .2212 لعامالمقارنة  تقم بإعادة عرض أرقاملكنها لم  ،2219يناير  1التأثير التراكمي لتطبيق المعيار الجديد اعتباًرا من 

  

اإليجار فيما يتعلق بعقود اإليجار التي تم تصنيفها بالتزامات عقد لمجموعة ا اعترفت ،(16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )عند اعتماد 

. تم قياس هذه االلتزامات بالقيمة "عقود اإليجار" (18)الدولي رقم  ةسابقًا على أنها "عقود إيجار تشغيلية" بموجب مبادئ معيار المحاسب

المتوسط المرجح لمعدل  إن .2219يناير  1قتراض اإلضافي للمستأجر في مخصومة باستخدام معدل اال المتبقية،الحالية لمدفوعات اإليجار 

 .٪5 كان 2219يناير  1اإليجار في  التزاماتاالقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق على 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة ملخص -0
 

 )تتمة( التغير في سياسة محاسبية  0-1

 (39)المالي رقم  المعيار الدولي للتقريرأثر إعتماد 

 2219 

 (ةسعوديال ترياالبآالف ال)

  

 371127 2212ديسمبر  31لتزامات اإليجار التشغيلي في ا

من  لمجموعةالمخصوم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي ل) 2219يناير 1التزام اإليجار المعترف به في 

 331399 (تاريخ التطبيق األولي

  

المرتبطة بتأجير العقارات على أساس رجعي كما لو كانت القواعد الجديدة مطبقة دائًما. تم قياس موجودات حق  تم قياس أصول حق االستخدام

وتم تعديلها بمبلغ أي مدفوعات مدفوعة مسبقًا أو مستحقة الدفع تتعلق بعقد إيجار معترف  اإليجار،االستخدام األخرى بالمبلغ المساوي اللتزام 

يناير  1مليون لاير سعودي كما في  11019تم زيادة الممتلكات واآلالت والمعدات بمبلغ . 2212ديسمبر  31في  كما المركز الماليبه في 

2219. 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات -2

 ستخدام المتعلقة بعقود إيجار المجموعة:حق اإلأصول تشمل الممتلكات واآلالت والمعدات 

 

  
 9132مارس  13

 )غير مدققة(

  2219 يناير 1

 (غير مدققة)

 )بآالف الرياالت السعودية(  

    ستخدام إلحق اأصول 

 110126 311293  أراضي

  311293 110126 

 

 المخزون - 9

  

  
 9132مارس  13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 26,923 77,991  عبضاعة تامة الصن

 182,212 399,129  تحت التصنيع ومنتجاتليف مواد خام ومواد تعبئة وتغ

 48,824 07,219  قطع غيار

  921,932 326,645 

 (24,245) (91,190)  مخصص المخزون

  971,023 222,422 

 

 ذمم مدينة تجارية - 7

  
 9132مارس  13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 329,682 192,277  ذمم مدينة تجارية

 22,241 93,993  أطراف ذات عالقة  –ذمم مدينة تجارية 

 93 -  مطلوب من طرف ذي عالقة

  033,919 412,212 

 (56,528) (29,912)  إنخفاض الذمم المدينة التجاريةمخصص 

  122,911 355,525 
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 أخرى وموجوداتمدفوعة مقدماً  مصاريف - 9

 

   
 9132مارس  13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 22,341 02,221  دفعات مقدمة لموردين

 28,622 10,199  خصومات مدينة

 5,219 31,703  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 233 012  واعتمادات مستندية بنكية ت اهامش مقابل ضمان

 2,223 79  ضريبة القيمة المضافة

 8,244 3,999  ذمم مدينة أخرى

  29,222 69,642 

 

 القروض - 2

 

  

 9132مارس  13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 522,525 019,900  )أ( طويلة األجلمتوسطة وقروض 

 585,681 929,913  )ب( قروض قصيرة األجل

 

 طويلة األجلمتوسطة وقروض  ( أ

  

 9132مارس  13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 429,311 103,111  قرض تجاري

 91,284 23,900  ض صندوق التنمية الصناعية السعوديوقر

  019,900 522,525 

 223,382 991,701  يخصم: الجزء المتداول

  919,210 288,215 

 

 

مليون لاير سعودي مع البنك العربي الوطني )البنك الرئيس(، نيابة عن  912مرابحة بمبلغ أبرمت المجموعة إتفاقية تسهيالت  – قرض تجاري

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

التسهيل مضمون إن  .)شركة مساهمة مصرية( مارينا للصناعات البالستيكية المحدودة الشرق للصناعات البالستيكية المحدودة وشركة نيو

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

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

  .القابضة، شركة شقيقة
 

 422مليذون لاير سذعودي طبقذاً لجذدول سذداد القذرض و  92مليون لاير سعودي من هذذا القذرض عبذارة عذن  492، تم سداد 2216عام  في

ه تم تعديل دفعات السداد. ان المجموعة مخالفة لبعض تعهدات القذرض مليون لاير سعودي سداد مقدم. ال يوجد تغير في شروط القرض إال أن

إال أن اإلدارة قذد إتخذذت اإلجذراءات التصذحيحية الالزمذة والتي يتم قياسها نصف سنوياً )أي في يونيو وديسمبر من كل عذام(. طويل األجل. 

. وبنذاًء علذى ذلذك ، يسذتمر  .2212يونيذو  32و  2218بر ديسذم 31بما في ذلك الحصول على تنازل مذن البنذك الذرئيس للسذنة المنتهيذة فذي 

، األصذلية مذع البنذك العربذي الذوطني ، واسذتمراًرا التفاقيذة تسذهيالت المرابحذة2212عذام تصنيف هذا القرض على أنه غير متذداول. خذالل 

  .جلمليون لاير سعودي من قرض قصير األجل إلى قرض متوسط وطويل األ 152قامت الشركة بإعادة هيكلة 
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 القروض )تتمة( -2

 

 )تتمة( طويلة األجلمتوسطة وقروض  ( أ

ابرمت المجموعة عدة اتفاقيات قروض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء  –قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي 

شذركات الممتلكذات واآلالت والمعذدات لمرافق مصنع المجموعة. ال تخضع هذه القروض لمصاريف تمويلية دوريذة، وهذي مضذمونة بذرهن 

 المجموعة وقطعتي أرض مملوكة لشركة شقيقة وضمانات مشتركة من الشركة. 
 

مليذذون لاير سذذعودي لشذذركة العبذذوات الفائقذذة المحذذدودة  12025مذذنح صذذندوق التنميذذة الصذذناعية السذذعودي قرضذذا بمبلذذغ م، 2229فذذي يوليذذو 

 1قسذط نصذف سذنوي غيذر متسذاوي اعتبذارا مذن  12عة مرافق اإلنتاج. يتم سذداد القذرض علذى لتمويل تحديث وتوسالمحدودة )"ألتراباك"( 

، أبرمذت ألترابذاك اتفاقيذة قذرض أخذرى مذع صذندوق التنميذة الصذناعية السذعودي 2212(. في عذام 2212يناير  31هـ ) 1431ربيع األول 

مذن إبتذداءاً قسذط نصذف سذنوي غيذر متسذاوي  13تحق السداد على تس ةمليون لاير سعودي إضافي 1208لتمويل توسعة مرافق اإلنتاج بمبلغ 

مليذون لاير سذعودي مذع  2505، تم توحيد هذه القروض في تسهيل واحذد بمبلذغ 2214 (. خالل عام2213ديسمبر  12هـ )1435صفر  15

هذـ  1436صذفر  15مذن  إبتذداءاً قسذطا نصذف سذنوي غيذر متسذاوي  11يستحق السداد علذى ومليون لاير سعودي  106مبلغ اضافي بسحب 

 تذم تحويذل هذذا القذرض  2218م عذاخذالل  (.2219أكتذوبر  14)هذـ 1441صفر  15ويستحق القسط األخير في  2214ديسمبر  8الموافق 

فبرايذر  26بتذاريخ  . 2كمذا هذو موضذح فذي ايضذاح  كجذزء مذن هيكلذة عمليذات المجموعذة  ألنظمة التغليذف المحذدودة الشركة السعودية الى

 توقيع االتفاقية الخاصة مع صندوق التنمية الصناعية لتحويل هذا القرض .تم  2212
 

، أبرمت شركة مصذنع األنسذجة المتطذورة )سذاف( إتفاقيذة قذرض مذع صذندوق التنميذة الصذناعية السذعودي لتمويذل إنشذاء 2213سبتمبر في 

شذوال  15نصذف سذنوي غيذر متسذاوي ابتذداءا مذن  قسذط 14مليون لاير سعودي. يذتم سذداد القذرض علذى  12508مرافق إنتاج جديدة بمبلغ 

مليذذون لاير  11302:  2214مليذذون لاير سذذعودي ) 1205 ، سذذحبت سذذاف مبلذذغ2215 . خذذالل العذذام2215يوليذذو  31هذذـ الموافذذق 1436

 هذذه القذروض. ولكذن اسذتلمت المجموعذة تنذازل بموجذب طلذذب تعهذداتإن المجموعذة غيذر ملتزمذة بذبعض مذن مجمذوع التسذهيل. ( سذعودي

مليذون  9اضافة إلى ذلك، تخلفت الشركة عذن سذداد مبلذغ ، 2218ديسمبر  31التنازل المقدم لعدم االلتزام بشروط القرض للسنة المنتهية في 

 .2219 مارس 31. وعليه تم اعادة تصنيف الجزء غير المتداول إلى جزء متداول كما في 2212ديسمبر  23لاير سعودي والمستحقة في 

 

 جلاأل قصيرةقروض  ( ب

 

اعتمذادات مسذتندية سحب على المكشوف والقروض قصيرة األجل و تشمللدى المجموعة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع بنوك تجارية محلية 

ألمذر هذي مضذمونة بسذندات اذنيذة وسذندات رسوم تمويل بمعذدالت السذوق السذائدة وبهذه التسهيالت  وفقخطابات ضمان. تحمل القروض و

  .( إلى أحد البنوك المحليةشركة شقيقة)من شركة العثمان القابضة  مشتركة ضماناتباإلضافة الى 

 

 مزايا الموظفين - 31

 

 9132مارس  13 

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 42,512 19,092 يناير 1كما في صيد االفتتاحي الر

 6,426 3,990 المصاريف المحملة خالل الفترة / السنة

 (4,364) - إعادة قياس خسارة

 (6,151) (3,939) مزايا الموظفين المدفوعة

 36,429 19,017 الرصيد النهائي

 

 :السنة /خالل الفترة  الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزةالمحمل على قائمة 

 

 9132مارس  13 

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 عودية()بآالف الرياالت الس 

 5,129 3,990 تكلفة الخدمة الحالية

 1,238 - ةتكلفة الفائد

 3,990 6,426 
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 مزايا الموظفين )تتمة( -31
 

 :فتراضات االكتوارية الرئيسيةاإل

 

 2212ديسمبر  31 

 ٪4062 الخصم المستخدممعدل 

 ٪4062  ة الراتب للسنة األولىدمعدل زيا

 متوسط معدل تغير الموظفين

 

 المزايا المحددة كما يلي: ل حساسية على القيمة الحالية اللتزامات تحلي

 

 

 2212ديسمبر  31

 

 النسبة

 المبلغ 

 (بآالف الرياالت السعودية)

 :معدل الخصم

 340989 ٪205  + الزيادة  

 380299 ٪205  -  النقص

 :راتبللالنسبة المتوقعة    

 320228 ٪205  + الزيادة  

 340931 ٪205  -  النقص

 

  .اإلئتمان المتوقعةوحدة قة كتواري باستخدم طرياالتقييم الدراسة  ءتم إجرا

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة - 33

م األرصدة والمعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة والتي هي أطراف ذات عالقة بالشركة تم استبعادها عند توحيدد القدوائم الماليدة ولدم يدت
 اإليضاح. ان تفاصيل المعامالت بين المجموعة واألطراف األخرى ذات العالقة مبينة أدناه:  االفصاح عنها في هذا

 

 العالقة   اإلسم

 شركات شقيقة  مجموعة شركات العثمان   
 

 

 المجموعة:بأعضاء  ليسواخالل الفترة، أبرمت المجموعة المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة 

 

 طبيعة المعاملة

 9132مارس  13

 )غير مدققة(

 2212 مارس 31

 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 160224 391990 إيرادات

 10125 921 معلومات تقنيةخدمات 

 10281 109 شراء تذاكر طيران

 - 991 شراء مواد

 128 32 إقامة وإعاشة  ومصاريف نثرية أخرى
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 المعلومات القطاعية - 39

 

 األعمال: اتقطاع

إن األنشطة التجارية الرئيسية  .ءات إصدار التقارير الداخلية في المجموعة، إعتمدت اإلدارة القطاعات المتعلقة بأنشطة المجموعةوفقاً الجرا

 للمجموعة تتمثل في قطاعات األنشطة الرئيسية التالية:

 لتغليف والتعبئة البالستيكية المصنوعة : وهي تشتمل على منتجات اأكواب البوليستيرين واألغطية ومنتجات بالستيكية أخرى متعلقة بها

من لفات البوليستيرين المستخدمة في التشكيل والتعبئة والتغليف المباشر في الكؤوس واألغطية الحرارية واألكواب المصنوعة من 

 و .البوليسترين والزجاجات عالية الكثافة المستخدمة في منتجات األلبان واألغذية وصناعة المشروبات

 

  وتشتمل هذه على األقمشة المركبة، إلستخدامها في القطاعات الصحية والصناعية والقطاعات والطبية واألقمشة غير المنسوجةاألقمشة :

 المقاومة للكحوليات واألقمشة المقاومة للكهرباء الساكنة التي تستخدم كماليات جراحية والعباءات الطبية والوقائية واألقمشة المصنوعة

  .ة، مثل حفاضات األطفال والكبار والنساءلالستخدامات الصحي

 

 واإلطفاء ستهالكإجمالي موجودات المجموعة وإجمالي المطلوبات واإليرادات والربح و)الخسارة( قبل الزكاة والمصاريف التمويلية واإلإن 

 هي على النحو التالي:األعمال حسب قطاعات 

 
 

 

 

  

أكواب البوليستيرين 
واألغطية ومنتجات 

 المجموع أقمشة غير منسوجة ة أخرى متعلقة بهابالستيكي

 )بآالف الرياالت السعودية(  
)غير  9132مارس  13المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة 

     مدققة(

 111,071 71,197 911,001  إيرادات خارجية 

  30,392   9,999   33,901   مصاريف تمويلية

 99,312 9,302    37,290   إستهالك وإطفاء

 (39,112)  (3,977)  (31,999)   وضريبة الدخل قبل الزكاة الخسارة 
     

 

    

     )غير مدققة( 9132مارس  13كما في 

  9,313,109   203,212   3,292,311   إجمالي الموجودات

  3,029,213   379,793   3,999,371   إجمالي المطلوبات

     

)غير  9132مارس  13في المنتهية  أشهرالثالثة لفترة 

     مدققة(

  110,299   71,197   913,922   إيرادات القطاع

 (3,029)     -  (3,029)   إيرادات داخل القطاع

  111,071   71,197   911,001   ايرادات خارجية

     

     )غير مدققة( 9132مارس  13كما في 

  1,912,211   299,119   1,977,099   موجودات القطاع

 (3,719,029)  (91,392)  (3,999,192)   التعديالت الموحدة

  9,313,109   203,212   3,292,311   إجمالي الموجودات

     

  9,399,117   012,911   3,799,910   مطلوبات القطاع

 (717,319)  (999,009)  (001,990)   التعديالت الموحدة

  3,029,213   379,793   3,999,371   إجمالي المطلوبات

 

 

 



ة تكوين المتطورة للصناعات شرك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 9132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -39
 

 

 

 

 

  

أكواب البوليستيرين 
واألغطية ومنتجات 

 المجموع أقمشة غير منسوجة بالستيكية أخرى متعلقة بها

 )بآالف الرياالت السعودية(  
)غير  9139 مارس 13المنتهية في  أشهرالثالثة لفترة 

     مدققة(

 328,331 82,232 236,521  جية إيرادات خار

 12,985 2,426 2,569  مصاريف تمويلية

 32,243 8,634 22,429  وإطفاء إستهالك

 (8,928) (4,398) (3,512)  قبل الزكاة وضريبة الدخل الخسارة 
 

    

     )مدققة( 9139 ديسمبر 13كما في 

   2,125,622    532,842 1,582,942  إجمالي الموجودات

 1,422,154 152,245 1,263,929  جمالي المطلوباتإ

     

)غير  9139مارس  13في المنتهية  أشهرالثالثة لفترة 

     مدققة(

 313,369 82,232 242,539  إيرادات القطاع

 (6,232) - (6,232)  إيرادات داخل القطاع

 328,331 82,232 236,521  ايرادات خارجية

     

     )مدققة( 9139ديسمبر  13كما في 

    3,814,685    544,699 3,169,986  موجودات القطاع

 (1,622,993) (11,958)  (1,598,236)  التعديالت الموحدة

    2,125,622    532,842 1,582,942  إجمالي الموجودات

     

 2,225,223 422,128 1,625,216  مطلوبات القطاع

 (623,249) (261,942) (341,128)   التعديالت الموحدة

 1,422,154 152,245 1,263,929  إجمالي المطلوبات

 

 

للفترة / السنة حسب التوزيع الجغرافي المعلومات المالية إن  .في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تمارس المجموعة أنشطتها

 على النحو التالي:هي   ذلك التاريخالمنتهية في 

 

 

 كة العربية السعوديةالممل  

جمهورية مصر 

 المجموع العربية

 )بآالف الرياالت السعودية(  
)غير  9132مارس  13المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة 

     مدققة(

  111,071   93,921   999,937   إيرادات خارجية 

  30,392   711   31,099   مصاريف تمويلية

 99,312  212  92,910  وإطفاء إستهالك

 (39,112)   709  (31,193)   وضريبة الدخل )الخسارة( الربح  قبل الزكاة
     

 



ة تكوين المتطورة للصناعات شرك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 9132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -39
 
 

 

 المملكة العربية السعودية 

جمهورية مصر 

 المجموع العربية
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

     )غير مدققة( 9132مارس  13كما في 

  9,313,109   79,199   9,129,270   تإجمالي الموجودا

  3,029,213   7,230   3,023,037   إجمالي المطلوبات

     

)غير  9132مارس  13المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 

  مدققة(
   

  110,299   93,921   991,971   إيرادات القطاع

 (3,029)     -  (3,029)   إيرادات داخل القطاع

  111,071   93,921   999,937   ارجيةايرادات خ

     

     )غير مدققة( 9132مارس  13كما في 

  1,912,211   79,721   1,799,731   موجودات القطاع

 (3,719,029)  (799)  (3,717,719)   التعديالت الموحدة

  9,313,109   79,199   9,129,270   إجمالي الموجودات

     

  9,399,117   12,229   9,311,103   مطلوبات القطاع

 (717,319)  (99,099)  (979,990)   التعديالت الموحدة

  3,029,213   7,230   3,023,037   إجمالي المطلوبات
 
 
 

 المملكة العربية السعودية  

جمهورية مصر 

 المجموع العربية

 )بآالف الرياالت السعودية(  
)غير  9139مارس  13 المنتهية في أشهرالثالثة لفترة 

     مدققة(

 328,331 19,239 228,492  إيرادات خارجية 

 12,985 - 12,985  مصاريف تمويلية

 32,243 491 29,552  وإطفاء إستهالك

 (8,928) 2,322 (12,228)  وضريبة الدخل )الخسارة( الربح  قبل الزكاة
 

    

     )مدققة( 9139 ديسمبر 13كما في 

 2,125,622 69,968 2,235,815  موجوداتإجمالي ال

 1,422,154  2,428  1,413,668  إجمالي المطلوبات

     

)غير  9139مارس  13المنتهية في  أشهرالثالثة لفترة 

     مدققة(

 313,369 19,239 293,532  إيرادات القطاع

 (6,232) - (6,232)  إيرادات داخل القطاع

 328,331 19,239 228,492  ايرادات خارجية



ة تكوين المتطورة للصناعات شرك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 9132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -39
 

 

 المملكة العربية السعودية 

جمهورية مصر 

 المجموع العربية
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

     

     )مدققة( 9139ديسمبر  13كما في 

    3,814,685 82,621 3,643,994  موجودات القطاع

 (1,622,993) (814)  (1,622,289)  التعديالت الموحدة

 2,125,622 69,968  2,235,815  إجمالي الموجودات

     

 2,225,223 35,551 1,929,652  مطلوبات القطاع

 (623,249) (28,264) (585,925)  التعديالت الموحدة

 1,422,154  2,428  1,413,668  إجمالي المطلوبات

 

  .ةيت األجنبية الخارجاليود على تحويالت العملقلبعض اتخضع الشركة األجنبية التابعة للمجموعة 

 

 السهمخسارة  - 31

 

الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية العائدة للمساهمين العاديين بالخسارة بتقسيم الخسارة من  ألساسيا نصيب السهم يتم احتساب

القائمة وذلك بإفتراض يل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية يتم تعد ، الخسارةنسبة لنصيب السهم المخفض من بال .الفترةالقائمة خالل 

  كما يلي: الخسارةنصيب السهم المخفض من إن  .تحويل كافة األسهم العادية المعرض للتخفيض إلى اسهم عادية

 مارس 13يناير إلى  3من   

 
  

9132 

 )غير مدققة(

2212 

 )غير مدققة(

    

 (2021) (1131)   (سعودي لسهم الواحد )لايرة لضاألساسية / المخف الخسارة 

 (236) (391209)   الرياالت السعودية( الفترة )بآالف خسارة

 9502220222 2211111111   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة      

 

 الماليةالمخاطر  إدارة  - 30
 

تتكون الموجودات  .والقروض ىخراأل والمطلوباتوالدائنون اآلخرون ية الذمم الدائنة التجار منلمجموعة لمن المطلوبات المالية الرئيسية تتض

إن المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات  .المالية الرئيسية للمجموعة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والمدينون اآلخرون

تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر  .السيولةالمالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر 

 :والتي تم تلخيصها كما يلي

 

 مخاطر السوق

إيرادات والتي قد تؤثر على أسعار صرف العمالت األجنبية أسعار الفائدة وتتمثل مخاطر السوق بمخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل 

خالل جنبية كما هو موضح أدناه، العمالت األلمخاطر السوق، في شكل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر وعة معرضة المجمإن  .المجموعة

 .قياسهاكيفية لم يكن هناك أي تغيير في تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر و .الفترة قيد الفحص

 

 العمالت األجنبيةإدارة مخاطر 

إن الموجودات  .جنبيةالعمالت األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف األقيمة ذبذب جنبية هي مخاطر تاألالت طر العممخاإن 

إن الريال  .والجنيه المصريواليورو والدرهم اإلماراتي الدوالر األمريكي والمطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة هي بالريال السعودي و

بمراقبة التقلبات في اإلدارة تقوم  .مخاطر عملةالعمالت رصدة بتلك األمثل ال توبالتالي  الدوالر األمريكيمربوط ب ماراتياإل والدرهم السعودي

لم يكن لدى المجموعة أي موجودات أو  .لذلكتبعاً المالية القوائم الريال السعودي وتدير أثرها على اليورو والجنيه المصري مع أسعار صرف 

تعرضت لتقلبات أسعار التي  جودات والمطلوبات بالجنيه المصري، باستثناء الموالقوائم الماليةفي تاريخ ت أجنبية دية هامة بعمالمطلوبات نق

  .عمالت أجنبيةونتيجة لذلك، لم يتم عرض تحليل حساسية  .عمالت أجنبيةصرف 
 

 



ة تكوين المتطورة للصناعات شرك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 9132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( الماليةالمخاطر  إدارة  - 30

 

 تمة()ت إدارة مخاطر العمالت األجنبية

 
 

 لمخاطر أسعار العمالت األجنبية التي تتعرضاألرصدة  فيما يلي

 

 العملة

 9132مارس  13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 2,645 9,290 الدوالر األمريكي نقد وما في حكمه

 1,293 9,929 يورو 

 38 9,317 مصريجنيه  

 395 9,217 درهم اماراتي 

  39,099 4,182 

 13,566 32,929 جنيه مصري تجاريةذمم مدينة 

 115,128 312,119 الدوالر األمريكي 

 2,958 0,917 يورو 

 1,114 3,299 درهم اماراتي 

  312,312 132,844 

 (1,285) (219) جنيه مصري ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 (13,494) (33,720) الدوالر األمريكي 

 (1,262) (1,970) يورو 

 (26) (93) درهم اماراتي 

 - (332) فرنك سويسري 

 (12) (32) جنيه استرليني 

 - (17) كويتيدينار  

  (39,909) (16,465) 

 (14) (297) جنيه مصري قروض قصيرة األجل

  (297) (14) 

 126,435 310,919  في قائمة المركز المالي التعرضصافي 

 

 ر الفائدة والسيولةإدارة مخاطر أسعا

تقع و المطلوبات المالية،علقة بتتزامات الملتتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي قد تواجه المجموعة والصعوبة في توفير األموال للوفاء باإل

إلدارة متطلبات التمويل لة دارة مخاطر السيوإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا اإلالمسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس 

الحصول على باحتياطيات كافية واالحتفاظ مخاطر السيولة عن طريق بإدارة المجموعة  تقوم .قصير ومتوسط وطويل األجل  للمجموعة

استحقاق  مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخخالل من  ةحتياطيااقتراض الت بنكية وتسهيالت تسهي

 .الموجودات والمطلوبات المالية

 



ة تكوين المتطورة للصناعات شرك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 9132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( الماليةالمخاطر  إدارة  -30

 

 )تتمة( إدارة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة

وم تم إعداد الجدول التالي على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية بناًء على أقرب تاريخ ينبغي على المجموعة أن تق

 تتضمن الجداول كال من الفوائد والتدفقات النقدية الرئيسية: .يهبالسداد ف

 

  
 

 المجموع  سنوات 5 – 1  خالل سنة واحدة

 )بآالف الرياالت السعودية(   9132مارس  13

        

 112,730  -  112,730   ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

  7,131   -   7,131    مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

  929,913   -  929,913   قروض قصيرة األجل

  019,900   919,210  991,701   األجل وطويلة قروض متوسطة 

   3,322,229  919,210  3,019,219 

 

 

  
 

 المجموع  سنوات 5 – 1  خالل سنة واحدة

 )بآالف الرياالت السعودية(   2212 ديسمبر 31

        

 322,322  -  322,322   أخرىذمم دائنة تجارية ومطلوبات 

 6,363  -  6,363   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 585,681  -  585,681   قروض قصيرة األجل

 522,525  288,215  223,382   األجل وطويلة قروض متوسطة 

   1,125,892  288,215  1,323,228 

 

أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة إن 

 .2219مارس  31لدى المجموعة قروض محملة بفوائد كما في  .السوق

 

ت في ال تحطاط المجموعة للتغيرا .المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة ألن شركات المجموعة تقترض أموال بأسعار فائدة معومةإن 

 .تحد اإلدارة من مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة من خالل مراقبة التغيرات في أسعار الفائدة .أسعار الفائدة

 

. تقوم المجموعة بإدارة متطلبات التدفقات النقدية المتداولة الموجوداتللمجموعة  المطلوبات المتداولةتجاوزت  2219مارس  31في 

اإلدارة واثقة من قدرتها على تجديد هذه التسهيالت  إن .المستغلةنقدية من العمليات والتسهيالت االئتمانية غير المستقبلية من خالل التدفقات ال

باإلضافة إلى إعادة هيكلة قروضه قصيرة األجل إلى قروض متوسطة   عند استحقاقها واستفادتها من التسهيالت الجديدة كما هو مطلوب.

 الحاجة. متى تتطلبوطويلة األجل 



ة تكوين المتطورة للصناعات شرك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 9132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( الماليةالمخاطر  إدارة  -30

 

 مخاطر االئتمان

ليس لدى  .مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد األطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ماليةإن 

التجارية الذمم المدينة إن  .جدارة مصرفية مرتفعةتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات  .الشركة تركيز جوهري لمخاطر اإلئتمان

       .بالتكلفة المطفأةاألخرى مستحقة بشكل رئيسي من عمالء محليين وأطراف ذات عالقة وتدرج المدينة والذمم 

 

 هو كما يلي: التقريرإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ 

 

 9132مارس  13 

 )غير مدققة(
 2212بر ديسم 31

 )مدققة( 

 )بآالف الرياالت السعودية(  الوصف

 329,682 329,988  تجارية ذمم مدينة

 22,241 21,261  اطراف ذات عالقة –ذمم مدينة تجارية 

 93 -  مطلوب من جهة ذات عالقة

 35,489 36,529  ذمم مدينة أخرى

 9,812 32,629  نقد في البنك

  421,236 458,229 

 

فيما يتعلق بمخاطر  .ئتمانيةالجودة االمع البنوك ذات فقط موعة إلى إدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك من خالل التعامل سعى المجت

االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية للمجموعة، بما في ذلك الذمم المدينة من الموظفين واألرصدة لدى البنوك، فإن تعرض المجموعة 

ت في قصى للتعرض للمخاطر مساويا للقيمة الدفترية لهذه الموجوداألمان ينتج عن تخلف الطرف اآلخر عن السداد، ويكون الحد المخاطر االئت

  .الموجزة الموحدة األوليةقائمة المركز المالي 

 

 إدارة رأس المال

العمل وفقاً لمفهوم االستمرارية مع تعظيم العائد  تدير المجموعة رأسمالها للتأكد من أن شركات المجموعة ستكون قادرة على االستمرار في

ن الفترة / السنة مال تزال االستراتيجية العامة للمجموعة دون تغيير  .االستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق الملكيةخالل للمساهمين من 

 .السابقة

 

 أخرى اتواحتياطي والخسائر المتراكمةرأس المال  منألف الدين التي تتعناصر يتكون هيكل رأسمال المجموعة من حقوق الملكية و

 .ال تخضع المجموعة ألية متطلبات رأسمالية مفروضة خارجياً  .والقروض

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية

 .قارب قيمتها العادلةتاالولية الموحدة الموجزة يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن القيم الدفترية لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي 
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. باالستفادة من االحتياطي القانوني 2212مارس  22، أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 2212مارس  31المنتهية في  خالل الفترة

 تم تعديلوعليه . 2212أبريل  18د في الذي عقالمتراكمة ، والذي تم اعتماده الحقا من قبل المساهمين في االجتماع السنوي  الخسائر لمقابلة

 رصيد االحتياطي القانوني مقابل الخسائر المتراكمة.



ة تكوين المتطورة للصناعات شرك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 9132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

- 22 - 
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 :لدى المجموعة االرتباطات وااللتزامات التالية 

 
 9132مارس  13 

 )غير مدققة(
 2212ديسمبر  31

 )مدققة( 

 

  )بآالف الرياالت السعودية( 

  310252 031921 اعتمادات مستندية
   

 

  30692 91933 خطابات ضمان وأخرى
   

 

  150236 311939 متلكات وآالت ومعداتشراء لالتزامات رأسمالية 
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  هـ.1442رمضان  1الموافق  2219 مايو 6 خمن قبل مجلس اإلدارة بتاري إلصدارها الموجزةالموحدة األولية القوائم المالية هذه تم اعتماد 


