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 التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 0

 

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

 551مال الشركة  يبلغ رأس .م(2111ديسمبر  15هـ )الموافق  1432م محـــــــر 5الصادر في مدينة الخبـــر بتاريخ  2151144381

 .ريـال سعودي 11مليون سهم قيمة كل سهم  55مليون ريـال سعودي وهو مقسم إلى 

 

 المملكة العربية السعودية. -يقع مكتب الشركة المسجل في الخبر 

 

 وجب سجل تجاري مستقل, فيما يلي: تتمثل األنشطة الرئيسية لشركات المجموعة, والتي تعمل كل منها بم

 

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

 إنتاج أكواب البوليستيرين واألغطية ومنتجات بالستيكية أخرى متعلقة بها. 

 إنتاج األقمشة غير المنسوجة, 

 لين تيريفثاليت ( المعدة مسبقاً إنتاج مصغرات القوارير من بي اي تي ) البولي ايث. 

 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. 

 ء معاهد صناعية وتوفير وتنسيق الدورات التدريبية ذات العالقة بتطوير المنتجات البالستيكيةإنشا. 

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

 إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات الصناعية المختلفة. 

 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 314,3 زت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ, تجاو 2118 سبتمبر 31كما في 

قروض متوسطة من  المتداولالجزء و قروض قصيرة االجل رصيدلى إبشكل رئيسي والتي تعود مليون لاير سعودي(  325,2  :2112

مليون لاير  658,8: 2112ديسمبر  31) مليون لاير سعودي على التوالي 155,1و  مليون لاير سعودي 665,2 يبلغالذي وطويلة األجل و

. فإن المجموعة لم تلتزم 8باإلضافة إلى ذلك, كما تم اإلشارة اليه في ايضاح رقم  مليون لاير سعودي على التوالي(. 56,2سعودي و 

من خالل تدفقاتها النقدية من  التدفقات النقدية المستقبليةلبات . تقوم المجموعة بإدارة متط2118سبتمبر  31المالية للقروض كما في  بالتعهدات

جل أ. باإلضافة إلى ذلك تقوم المجموعة حاليا بالتفاوض للحصول على قروض جديدة من المستغلةالتسهيالت اإلئتمانية غير  من خاللالعمليات 

تمديد هذه التسهيالت عند إستحقاقها وكذلك اإلستفادة من التسهيالت  حل قضية عدم اإللتزام بالتعهدات.  تعتقد إدارة المجموعة انها قادرة على

تصنيف القروض وفقا  ارستمراو ,الجديدة المطلوبة. وعليه تم اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ اإلستمرارية

 لشروط السداد األصلية.
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 القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها )"المجموعة"( كما هو مبين أدناه:, الموجزةالموحدة لية األوتتضمن القوائم المالية 

 نسبة الملكية الفعلية  

 سبتمبر  الشركة التابعة
 م8302

ديسمبر  
 م8302

٪ 033  شركة مصنع االنسجة المتطورة )"ساف"(   033 ٪  
٪ 033  شركة صناعة العبوات الفائقة )"الترا باك"(   033 ٪  

٪ 033 )"السعودية للتغليف"(  شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف   033 ٪  
٪ 033  شركة الشرق للصناعات البالستيكية المحدودة )"الشرق"(   033 ٪  

٪ 033  نيو مارينا للصناعات البالستيكية )اس.ايه.إي( )"نيو مارينا"(    033 ٪  
 

 بالستيكوفرع الشركة أصول صافي  في المجموعة تحويل المساهمونقرر كلة عمليات المجموعة , دة هيكجزء من إعاو 2112عام خالل 

القيمة الدفترية  ت. بلغ2112يناير  1"( اعتبارا من )"السعودية للتغليف شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليفتكوين( إلى شركة  فرع)

صناعة  شركة ة "إحدى الشركات التابعب اتالعمليكامل , تم نقل  2112كذلك خالل دي. مليون لاير سعو 25.23 ألصول المحولة صافي ال

القيمة  ت. وبلغ2112ناير ي 1)"السعودية للتغليف"( اعتباًرا من شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليف إلى  "(العبوات الفائقة )الترا باك

  .عوديمليون لاير س 114.63ألصول المحولة صافي االدفترية ل
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 أسس اإلعداد - 0
 

 قائمة االلتزام 0-0

 34 معيار المحاسبة الدولي رقم لوفقا  2118سبتمبر  31المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  الموجزة تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة

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

منتهية في واالفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية, لذا يجب قرأتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة ال

رقم   المعيار الدولي للتقرير الماليو "األدوات المالية"  5م باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رق المجموعةقامت . 2112ديسمبر  31

 يينالمعيار ينفصاح عن السياسات المحاسبية لهذ, تم اإل, وعليه2118يناير  1من  اعتباًرا" االيرادات من العقود مع العمالء"  15

 .(4باإليضاح رقم ) ينالجديد

 

 ةالمالية األولية الموحدة الموجزإعداد القوائم   0-8

 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  في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة

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

 

التقديرات ووضع األحكام, , يتطلب من اإلدارة يير الدولية إلعداد التقارير الماليةوفقاً للمعاإن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

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

باستثناء األحكام الهامة الجديدة ومصادر مذكورة في القوائم المالية السنوية األخيرة, هي نفسها ال هامة ومصادر التقدير الرئيسيةالمحاسبية ال

 (.5للتقرير المالى رقم ) المعيار الدوليو (15) رقم التقدير الرئيسية المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة - 4

 :سبية الهامة المطبقة من قبل المجموعةفيما يلي ملخص بالسياسات المحا

 

 

 أساس التوحيد 4-0
 

كما هو )"المجموعة"( وشركاتها التابعة تكوين المتطورة للصناعات لشركة المالية  القوائم األولية الموحدة الموجزةتتضمن القوائم المالية 

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

 ,التحكم بالمنشأة المستثمر بهاالقدرة على •  

 ,نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها • 

 .القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار• 
 

ذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث إوبإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال,  المجموعةتقوم 

 .ليها أعالهإو 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 

ون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل تلك المنشأة المستثمر بها عندما تك

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

 والظروف ما يلي:فيها لمنحها السيطرة , تشمل تلك الحقائق 
 

  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 

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

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

بعة, بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشركة تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركة التا

وعلى وجه الخصوص, يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل السنة في  .السيطرة على الشركة التابعة

سيطرة ال فقدانتاريخ شركة على السيطرة حتى ال استحواذالدخل الشامل الموحدة من تاريخ الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة وقائمة 

 .التابعةالشركة على 

 

 

 

 



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 8302سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

- 8 - 

 

 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4

 أساس التوحيد )تتمة(  4-0
 

 

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

  .الشركةالتابعة موزع على مساهمي  للشركاتالي الدخل الشامل إجم
 

لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل  , متى تطلب ذلك,يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة

 .المجموعة
 

واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن  الملكيةق يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقو

 .المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد

 

 التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية 4-0-0

يتم تعديل القيم  .ملكيةا كمعامالت حقوق إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابه

إن أي فرق بين قيمة تعديل حقوق  .غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة الملكيةالمدرجة لملكية المجموعة وحقوق 

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

 

الموحدة والدخل الشامل قائمة الربح أو الخسارة عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة, يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في 

( القيمة الدفترية المدرجة سابقاً 2ة مستبقاة و )( إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حص1ويتم احتسابها كالفرق بين )

يتم المحاسبة على جميع المبالغ المعترف بها  .للموجودات )بما في ذلك الشهرة(, ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة

باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت 

أو التحويل إلى تصنيف آخر في حقوق  الموحدة والدخل الشامل اآلخر قائمة الربح أو الخسارةمباشرة )بمعنى آخر, إعادة التصنيف إلى 

ادلة ألي استثمار محتفظ به في الشركة التابعة إن القيمة الع .كما هو محدد/ مسموح به وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( الملكية

 للتقرير المالي الدولي عيارالسابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم اعتباره كقيمة عادلة عند االعتراف األولي وذلك في المحاسبة الالحقة وفقاً للم

 . وع مشتركعندما ينطبق, التكلفة عند االعتراف األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشرأو 5رقم 

 

 الجديدة, التعديالت على المعايير والتفسيراتالمعايير   4-8
 

االيرادات من العقود " 15والمعيار الدولى للتقرير المالى رقم  "األدوات المالية" 5قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى رقم 

والتفسيرات المعايير  إن . 4-4طبيق هذه المعايير بالكامل فى اإليضاح رقم وتم توضيح أثر ت 2118يناير  1إعتباراً من  "مع العمالء

 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.على جوهرى لم يكن لها أي تأثير  2118يناير  1إعتباراً من األخرى والتعديالت الصادرة 

 

 والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعددة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجدي 4-0    
مع امكانية  2115يناير  1فيما يلي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ من 

 التطبيق المبكر.

 

اعداد القوائم المالية لدى  والتي لم يبدأ سريانها بعدة الجديدة والمعدلة الصادرة تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليبالمجموعة تقم  لم

 األولية الموحدة الموجزة
 

 الوصف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

تسري للفترات 

السنوية التي تبدأ 

 في أو بعد

 م2115يناير  1 د اإليجارعقو (16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )   

( 11( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 (23( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )12ومعيار المحاسبة الدولي رقم )

 

م 2112-م2115دورة التحسينات السنوية لألعوام 

 على المعايير الدولية للتقرير المالي

 م2115يناير  1

 م2115يناير  1 عدم التيقن حيال معامالت ضريبة الدخل ( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي23التفسير رقم )

 الزميلة الشركات في األجل طويلة الحصص (28معيار المحاسبة الدولي رقم )

 المشتركة والمشاريع

 م2115يناير  1

 م2115يناير  1 التسوية أو االختصار أو الخطط تعديالت (15) معيار المحاسبة الدولي رقم
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4

 

 )تتمة( والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعدالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة  4-0    
لتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق وأن تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير وا

تطبيق اعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة , لن يكون له أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة خالل فترة ال

 األولي. 
 

م. قد يکون 2115يناير  1في القوائم المالية الموحدة للمجموعة للفترة السنوية التي تبدأ في  16رقم  لتقرير الماليلدولي سيتم اعتماد المعيار ال

أثر جوهري علی المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة في ( 2115يناير  1)يسري في  16لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ألثر تطبيق المعيار الدولي  في هذه المرحلة تقييم معقول اجراءعملي الغير من أنه  .ة الموحدة للمجموعة فيما يتعلق بعقود اإليجارالقوائم المالي

 حوله. حتى تقوم المجموعة بمراجعة تفصيلية 16رقم لتقرير المالي ل

 

 التغيرات فى السياسات المحاسبية 4-4

والمعيار الدولي للتقرير  5حاسبية للمجموعة الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم إن التغيرات الرئيسية في السياسات الم

 كما يلي: 15المالي رقم 

 

 "األدوات المالية" 6المعيار الدولي للتقرير المالي  ( أ
إضافة الى  ات المالية والمطلوبات الماليةالمالية" متطلبات االعتراف وقياس الموجود "األدوات 5المالي رقم  للتقرير الدولي يحدد المعيار

. إن التغيرات التحقيق والقياس ,األدوات المالية 35ستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي رقم ي .بعض عقود بيع وشراء بنود غير مالية

 الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي موضحة أدناه: للمجموعةالرئيسية في السياسات المحاسبية 

 

 ياس وتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات الماليةق

القروض  ,المتعلقة بالموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 35المعيار الفئات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم  يستبعد

بصفة عامة على نموذج االعمال الذي  5المالي رقم  والسلف والمتاح للبيع, يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير

بشكل كبير  5ذات الصلة, يتحفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  التعاقديةيتم فيه إدارة تلك الموجودات المالية مع خصائص التدفقات 

 لتصنيف وقياس المطلوبات المالية. 35بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 التحول

 معدل.الرجعي ال ية االثرنهجوفق م 5 رقم تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي
 

 تصنيف الموجودات المالية

من  وااألخرى  الدخل الشامل بنود خالل من العادلة المطفأة, والقيمة بالتكلفة  :المالية الموجودات تصنيف وقياس يتم , المبدئي االعتراف عند

, لدى المجموعة أصول مالية  5كما بتاريخ التحول إلى المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  .أوالخسارة الربح خالل من العادلة القيمةخالل 

 .جرى قياسها بالتكلفة المطفأة

 
 األصل المالي بالتكلفة المطفأة

 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة يتم تصنيفها ولم التاليين الشرطين استوفى إذا المطفأة بالتكلفة المالي األصل قياس يتم
 

 و تعاقدية، نقدية تدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف االعمال الذي  نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم 

 وفائدة ألصل مدفوعات فقط تكون والتي محددة تواريخ في نقدية اتتدفق المالية للموجودات التعاقدية الشروط فتراتها وفق تنشأ 
 .السداد مستحق األصلي على المبلغ

 
فيض قيمة تلك الموجودات بأي إنخفاض في القيمة. ريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تخيتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة بإستخدام ط

إن اية ارباح او خسائر  قيمة ضمن قائمة الربح أو الخسارة.فروقات القيمة اضافة الى التخفيض في ال ةسارربح أو خوتدرج ايرادات الفوائد 

 ناشئة عن إلغاء االعتراف تدرج ضمن األرباح او الخسائر.

 

 تصنيف المطلوبات المالية

وفقًا للتكلفة المطفأة. يتم احتساب التكلفة المطفأة من تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية, بخالف الضمانات المالية والتزامات القروض, 

 ل.اخالل األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على قيمة األموال المصدرة, والتكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفع
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4

 

 )تتمة( حاسبيةالتغيرات فى السياسات الم 4-4

 "األدوات المالية" 6المعيار الدولي للتقرير المالي  ( أ
 

 إنخفاض القيمة
 قيمة االنخفاض في عن الناشئة الخسائر عن المجموعة محاسبة طريقة في جوهري تغير 5  رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق عن نشأ

يتم تطبيق بطريقة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.  35  رقم المحاسبة الدولي معيار في عةالمتب المتكبدة الخسارة طريقة باستبدال المالية األصول

ستثمارات التي تقاس بالقيمة العادلة نموذج الهبوط لجميع الموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة, الموجودات التعقادية وأدوات اال

يتم إثبات خسائر اإلئتمان مبكرا  ,5يار الدولي للتقرير المالي رقم ات في أدوات الملكية, بموجب المعاإلستثمارعدا من خالل الدخل الشامل فيما 

مان. بالنسبة للذمم وجود زيادة جوهرية في مخاطر اإلئت االنخفاض على اساس منهجية, تعتمد 35لتلك المحددة وفقا للمعيار المحاسبي رقم 

 .5لمبسط الذي يسمح به المعيار الدولي رقم تقوم الشركة بتطبيق المنهج ا .المدينة

 

ر األصل ويعتب. منخفضة ائتمانية قيمة ذات أةتقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطف

يتم حسم  .ة لألصل الماليالمقدر المستقبلية النقدية التدفقات على ضار أثر أكثر أو حدث لحصول يكون عندما" االئتمانية القيمة منخفض" اليالم

 بالتكلفة المطفأة من القيمة اإلجمالية لتلك الموجودات. التي تقاسمخصص الخسائر للموجودات والمالية 

 
. تم تسجيل ةفأطلما بالتکلفة 35 مقر ليدولا لمحاسبةا رمعيا بجوبم وذمم مدينة روضکق تصنيفها مت لتيا يةرلتجاا ينةدلما ممذلا فتصني ميت

. 5 رقم المعيار الدولي للتقارير المالي مليون لاير سعودي في مخصص االنخفاض في هذه الذمم المدينة عند االنتقال إلى 21.45زيادة قدرها 

 .2118يناير  1في كما  الخسائر المتراكمةفي المخصصات إلى تعديل  زيادةأدت ال

 

 

 جة لتطبيق معيار محاسبة جديدأثر التغير في السياسات المحاسبية نتي
 

للمعيار الدولي للتقرير المالي  التطبيق األولىالناتجة عن واألرصدة فيما يلي ملخص التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للمجموعة 

 : 5رقم 

 

 

  التصنيف
المحاسبة  لمعيار وفقا   األساسي

 09 الدولي

 الجديد التصنيف
 للمعيار وفقا

 الدولي

 المالي ريرللتق

9 

 الدفترية القيمة
 وفقا   األساسية

 المحاسبة لمعيار

 تعديالت 09 الدولي

 الدفترية الجديدة القيمة
 للمعيار وفقا

 للتقرير الدولي

 9 رقم المالي

الرياالت السعودية(باالف )     

    الموجودات المالية

 820،333 (83،383) 880،383 المطفأة التكلفة التكلفة المطفأة )قروض وذمم مدينة(  تجاريةمدينة ذمم 

 38،262 - 38،262 المطفأة التكلفة التكلفة المطفأة )قروض وذمم مدينة( ذمم مدينة أخرى

بها استثمارات محتفظ 

 6،882 - 6،882 المطفأة التكلفة التكلفة المطفأة )قروض وذمم مدينة(  بالتكلفة المطفأة

وض وذمم مدينة(التكلفة المطفأة )قر النقد وما في حكمه  30،820 - 30،820 المطفأة التكلفة 

   023،288 (83،383) 063،338 

      المطلوبات المالية

ومطلوبات  تجاريةدائنة ذمم 

 836،833 - 836،833 المطفأة التكلفة المطفأة التكلفة أخرى

األجل قصيرض وقر  682،222 - 682،222 المطفأة التكلفة المطفأة التكلفة 

توسطة وطويلة ض موقر

 380،836 - 380،836 المطفأة التكلفة المطفأة التكلفة األجل

 
 

 0،082،802 - 0،082،802 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4

 

 )تتمة( التغيرات فى السياسات المحاسبية 4-4

 

 "اإليرادات من العقود مع العمالء "  02المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  ( ب
ر المحاسبة معيا لإطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف باإليرادات. ويحل هذا المعيار مح 15ينشئ المعيار الدولي للتقرير المالي 

 دعن"ت اإليرادات بإثبا المجموعة تقوم. بها المتعلقة والتفسيرات" االنشاءات ود" عق11" اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي 18الدولي 

حصول العميل على السيطرة على البضائع في المرحلة الزمنية عند تسليم البضائع واالقرار باستالمها, بما  عندوذلك اإليفاء بأداء اإللتزام" 

ت راداي" اإل15 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق ن, ليس هناك أي أثر هام مه.وعلي 15يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .من العقود مع العمالء" على إثبات إيرادات المجموعة

 
 تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة المتعلقة بمبيعات السلع للمجموعة الموضحة أدناه.إن 
 

جة والمنتجات البالستيكية , واألغطية , واألقمشة غير المنسو المستهلكةالشركة لديها أنواع مختلفة من المنتجات مثل أكواب البوليسترين إن 

ويتم  األخرى ذات الصلة. يحصل العمالء على السيطرة على المنتجات عندما يتم تسليم البضاعة وتم قبولها في أماكن عملهم. يتم إنشاء الفواتير

القابلة  اتموخصبعد الورة وإثباتها يوًما. يتم إنشاء الفات 121إلى  31اإليرادات في ذلك الوقت. يتم دفع فواتير االئتمان عادة في غضون  تحقيق

 للتطبيق والتي تتعلق بالبنود المباعة.

 

 التحول

ضمن نهج معدل بأثر رجعي. ومع ذلك , لم  15تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 في تاريخ التطبيق المبدئي. 15التقارير المالية رقم  إلعدادلي على اعتماد المعيار الدو جوهرييكن هناك أي تأثير 

 

 المخزون - 2

  

  

 8302سبتمبر  03

 )غير مدققة(
 2112ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 54,253 20,886  عبضاعة تامة الصن

 212,624 066,206  تحت التصنيع ومنتجاتمواد خام ومواد تعبئة وتغليف 

 38,215 46,426  غيارقطع 

  867,824 341,632 

(25,111) (80,642)  يخصم: مخصص المخزون  

  870,036 315,522 

 

 

 ذمم مدينة تجارية - 6

  

 8302سبتمبر  03

 )غير مدققة(
 2112ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 311,334 428,662  ذمم مدينة تجارية

 21,212 03,204  اف ذات عالقة أطر –ذمم مدينة تجارية 

  420,808 331,536 

 (38,186) (26,280)  يخصم: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  486,626 253,451 
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 أخرى وموجوداتمدفوعة مقدما   مصاريف - 7

 

   

 8302سبتمبر  03

 )غير مدققة(
 2112ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 2,641 83,826  مقدمة لموردين دفعات

 34,242 82,277  خصومات مدينة

 2,551 6,772  مصاريف مدفوعة مقدماً 

 3,455 2,367  واعتمادات مستندية بنكية ت اهامش مقابل ضمان

 4,622 7,047  ذمم مدينة أخرى

  62,082 58,455 

 

 القروض - 2

 

  

 8302سبتمبر  03

 )غير مدققة(
 2112ديسمبر  31

 ()مدققة

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 453,516 233,426  طويلة األجلمتوسطة وقروض 
 658,288 662,830  قروض قصيرة األجل

 

 طويلة األجلمتوسطة وقروض  ( أ

  

 8302سبتمبر  03

 )غير مدققة(
 2112ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية(  

 348,555 408,037  قرض تجاري

 114,512 22,046  التنمية الصناعية السعوديقرض صندوق 

  233,426 453,516 

    
 56,684 026,006  يخصم: الجزء المتداول

  040,007 356,822 

 

 

مليون لاير سعودي مع البنك العربي الوطني )البنك الرئيس(, نيابة عن  511أبرمت المجموعة إتفاقية تسهيالت مرابحة بمبلغ  – قرض تجاري

شركة صافوال ألنظمة سابقا, ) )"السعودية للتغليف"( شركة بالستيك السعودية ألنظمة التغليفكين في تسهيالت المرابحة, لتمويل شراء المشار

 مع شركتيها التابعتين, شركة الشرق للصناعات البالستيكية المحدودة وشركة نيو مارينا للصناعات البالستيكية المحدودة( المحدودة التغليف

التسهيل مضمون بتنازل نهائي وغير مشروط عن جميع الحقوق والمصالح المتصلة بعقد البيع المبرم مع شركة إن  .مساهمة مصرية()شركة 

)كما هو موضح في  العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراعي )ندى(, طرف ذي عالقة, وحسابات إيرادات للشركة واثنين من الشركات التابعة لها,

شركة مصنع االنسجة  كجزء من إعادة هيكلة المجموعة( 2112إلى شركة السعودية للتغليف خالل عام  بالستيكوشركة  تم تحويل 2 اإليضاح

خالل عام  ة السعودية للتغليفوالتي تم تحويلها أيًضا إلى شرك) المحدودة  المتطورة )"ساف"( وشركة صناعة العبوات الفائقة )"الترا باك"(

  .وضمان تجاري من شركة العثمان القابضة, شركة شقيقة ((2المجموعة )إيضاح جزء من إعادة هيكلة ك 2112
 

 

 

 



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 8302سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

- 13 - 

 

 

 القروض )تتمة( -2
 

 قرض تجاري )تتمة(
 

 411مليون لاير سعودي طبقااً لجادول ساداد القارض و  51مليون لاير سعودي من هذا القرض عبارة عن  451, تم سداد 2116خالل عام 

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

للسانة المنتهياة فاي قد إتخذت اإلجراءات التصحيحية الالزمة بما في ذلك الحصول على تنازل من البنك الارئيس  اإلدارةطويل األجل. إال أن 

يساتمر تصانيف هاذا القارض علاى أناه غيار متاداول. خاالل الفتارة , واساتمراًرا التفاقياة تساهيالت . وبنااًء علاى ذلاك , .  2112ديسمبر  31

ملياون لاير ساعودي مان قارض قصاير األجال إلاى قارض  151المرابحة األصلية ماع البناك العرباي الاوطني , قامات الشاركة بإعاادة هيكلاة 

 .متوسط وطويل األجل

 

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

شاركات الممتلكاات واآلالت والمعادات لمرافق مصنع المجموعة. ال تخضع هذه القروض لمصاريف تمويلية دورياة, وهاي مضامونة بارهن 

 . المجموعة وقطعتي أرض مملوكة لشركة شقيقة وضمانات مشتركة من الشركة
 

مليااون لاير سااعودي لشااركة العبااوات الفائقااة المحاادودة  12.85ماانح صااندوق التنميااة الصااناعية السااعودي قرضااا بمبلااغ م, 2115فااي يوليااو 

 1قساط نصاف سانوي غيار متسااوي اعتباارا مان  12لتمويل تحديث وتوسعة مرافق اإلنتاج. يتم ساداد القارض علاى المحدودة )"ألتراباك"( 

, أبرمات ألترابااك اتفاقياة قارض أخارى ماع صاندوق التنمياة الصاناعية الساعودي 2112(. في عاام 2111يناير  31هـ ) 1431ربيع األول 

مان إبتاداءاً قساط نصاف سانوي غيار متسااوي  13تستحق السداد على  ةمليون لاير سعودي إضافي 12.2لتمويل توسعة مرافق اإلنتاج بمبلغ 

ملياون لاير ساعودي ماع  25.5, تم توحيد هذه القروض في تسهيل واحاد بمبلاغ 2114 (. خالل عام2113ديسمبر  18هـ )1435صفر  15

هاـ  1436صافر  15إبتاداءاً مان قساطا نصاف سانوي غيار متسااوي  11يستحق السداد علاى ومليون لاير سعودي  1.6مبلغ اضافي بسحب 

 تم تحويال هاذا القارض م 2112م خالل العا (.2115أكتوبر  14)هـ 1441صفر  15ويستحق القسط األخير في  2114ديسمبر  2الموافق 

فبرايار  26بتااريخ  . 2كماا هاو موضاح فاي ايضااح  كجازء مان هيكلاة عملياات المجموعاة  ألنظمة التغلياف المحادودة الشركة السعودية الى

 تم توقيع االتفاقية الخاصة مع صندوق التنمية الصناعية لتحويل هذا القرض . 2118
 

ة مصانع األنساجة المتطاورة )سااف( إتفاقياة قارض ماع صاندوق التنمياة الصاناعية الساعودي لتمويال إنشااء , أبرمت شرك2113سبتمبر في 

شاوال  15قساط نصاف سانوي غيار متسااوي ابتاداءا مان  14مليون لاير سعودي. ياتم ساداد القارض علاى  125.2مرافق إنتاج جديدة بمبلغ 

مليااون لاير  113.2:  2114مليااون لاير سااعودي ) 12.5 ف مبلااغ, سااحبت سااا2115 . خااالل العااام2115يوليااو  31هااـ الموافااق 1436

هاذه القاروض. ولكان اساتلمت المجموعاة تناازل بموجاب طلااب  تعهاداتإن المجموعاة غيار ملتزماة بابعض مان مجماوع التساهيل. ( ساعودي

القارض إلاى ت ادارة المجموعاة صانف, وبنااءاً علياه, فقاد 2112ديسامبر  31التنازل المقدم لعدم االلتزام بشروط القرض للسانة المنتهياة فاي 

 جدول سداد القرض.وجزء متداول وجزء غير متداول طبقاً لشروط 

 

 األجل قصيرةقروض  ( ب

 

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

ألمار هاي مضامونة بساندات اذنياة وساندات رسوم تمويل بمعادالت الساوق الساائدة وبذه التسهيالت ه وفقخطابات ضمان. تحمل القروض و

  .( إلى أحد البنوك المحليةشركة شقيقة)من شركة العثمان القابضة  مشتركةضمانات باإلضافة الى 

 

 مزايا الموظفين - 6

 

 8302سبتمبر  03 

 )غير مدققة(
 2112ديسمبر  31

 )مدققة(

 ت السعودية()بآالف الرياال 

 38,165 43,202 يناير 1كما في صيد االفتتاحي الر

 2,541 4,267 المحمل خالل الفترة / السنة

 6,112 - إعادة قياس خسارة

 (11,651) (2,840) مزايا الموظفين المدفوعة

 06,278 41,518 

 

 

 

 

 



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 8302سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 مزايا الموظفين )تتمة( -6

 

 السنة /خالل الفترة  ية الموحدة الموجزةالربح أو الخسارة األولالمحمل على قائمة 

 

 8302سبتمبر  03 

 )غير مدققة(
 2112ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 6,214 0,666 تكلفة الخدمة الحالية

 1,232 682 ةائدتكلفة الف

 4,267 2,541 

 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية

 

 2112ديسمبر  31 

 ٪3 مستخدمالخصم المعدل 

 ٪4  ة الراتب للسنة األولىدمعدل زيا

 ثقيل ير الموظفينمعدل تغ

 

 المزايا المحددة كما يلي: تحليل حساسية على القيمة الحالية اللتزامات 

 

 

 2112ديسمبر  31

 

 النسبة

المبلغ بآالف الرياالت 

 السعودية

 معدل الخصم

 32,844 ٪1.5  + الزيادة  

 41,351 ٪1.5  -  النقص

 راتبللالنسبة المتوقعة    

 41,412 ٪1.5  + الزيادة  

 32,816 ٪1.5  -  النقص

 

  .اإلئتمان المتوقعةوحدة قة كتواري باستخدم طرياالتقييم الدراسة  ءتم إجرا

 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة - 03

ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا عند توحيد القوائم المالية ف ذات عالقة هي أطراالتي وشركاتها التابعة وتسوية واستبعاد األرصدة بين الشركة تم 

 .إن تفاصيل المعامالت بين المجموعة واألطراف ذات عالقة األخرى مبينة أدناه .اإليضاح

 

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

 

 طبيعة المعاملة

 8302بتمبر س 03

 )غير مدققة(
 2112 سبتمبر 31

 مدققة(غير )

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 3,126 8,608 شراء تذاكر طيران

 6,526 4,037 معلومات تقنيةخدمات 

 125 42 متكبدة لشركات شقيقة مصاريف
 866 0,876 إيجار

 52,125 63,702 إيرادات

 3,238 222 إقامة وإعاشة ومصاريف نثرية أخرى

 



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 8302سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية - 00

 

 األعمال: اتقطاع

إن األنشطة التجارية الرئيسية  .وفقاً الجراءات إصدار التقارير الداخلية في المجموعة, إعتمدت اإلدارة القطاعات المتعلقة بأنشطة المجموعة

 للمجموعة تتمثل في قطاعات األنشطة الرئيسية التالية:

 وهي تشتمل على منتجات التغليف والتعبئة البالستيكية المصنوعة تجات بالستيكية أخرى متعلقة بهاأكواب البوليستيرين واألغطية ومن :

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

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

 

 وتشتمل هذه على األقمشة المركبة, إلستخدامها في القطاعات الصحية والصناعية والقطاعات والطبية واألقمشة األقمشة غير المنسوجة :

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

  .لالستخدامات الصحية, مثل حفاضات األطفال والكبار والنساء

 

 إجمالي موجودات المجموعة وإجمالي المطلوبات واإليرادات والربح و)الخسارة( قبل الزكاة والمصاريف التمويلية واإلهالك واإلطفاءإن 

 :هي على النحو التالياألعمال حسب قطاعات 

 
 

 

 

  

أكواب البوليستيرين 
واألغطية ومنتجات 

 المجموع أقمشة غير منسوجة بالستيكية أخرى متعلقة بها

 )بآالف الرياالت السعودية(  
)غير  8302سبتمبر  03المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

     مدققة(

 0,320,306 880,084 286,608  إيرادات خارجية 

 02,676 6,688 08,324  مصاريف تمويلية

 70,807 88,002 42,266  إهالك وإطفاء

 (0,608) (2,003) 0,802  قبل الزكاة (الخسارةالربح )
     

 

    

     )غير مدققة( م8302سبتمبر  03كما في 

 8,884,860 222,637 0,662,026  إجمالي الموجودات

 0,238,260 066,486 0,006,002  إجمالي المطلوبات

     

)غير  8302سبتمبر  03المنتهية في  التسعة أشهر لفترة

     مدققة(

 0,367,720 880,084 244,686  إيرادات القطاع

(04,707) - (04,707)  إيرادات داخل القطاع  

 0,320,306 880,084 286,608  ايرادات خارجية

     

     )غير مدققة( 8302سبتمبر  03كما في 

 4,302,703 266,622 0,488,372  موجودات القطاع

(0,764,467) (43,742) (0,720,706)  التعديالت الموحدة  

 8,884,860 222,637 0,662,026  إجمالي الموجودات

     

 8,842,306 466,826 0,720,760  مطلوبات القطاع

(742,422) (866,203) (442,682)  التعديالت الموحدة  

 0,238,260 066,486 0,006,002  إجمالي المطلوبات
 

 

 

 

 

 



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 8302سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

- 16 - 

 

 

 

 المعلومات القطاعية )تتمة( -00
 

 

 

 

 

  

أكواب البوليستيرين 
واألغطية ومنتجات 

 المجموع أقمشة غير منسوجة بالستيكية أخرى متعلقة بها

 )بآالف الرياالت السعودية(  
)غير  8307سبتمبر  03المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

     مدققة(

 568,422 168,281 811,156  إيرادات خارجية 

 35,445 5,536 33,515  مصاريف تمويلية

 55,445 22,144 22,415  إهالك وإطفاء

 (62,515) (41,251) (26,668)  قبل الزكاة الخسارة
     

 

    

     )غير مدققة( 8307سبتمبر  03كما في 

 2,128,844 554,111 1,624,244  إجمالي الموجودات

 1,435,156 155,542 1,225,515  إجمالي المطلوبات

     

)غير  8307سبتمبر  03المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

     مدققة(

 586,882 168,281 818,616  إيرادات القطاع

 (18,411) - (18,411)  إيرادات داخل القطاع

 568,422 168,281 811,156  ايرادات خارجية

     

     مدققة()غير  8307سبتمبر  03كما في 

 3,841,556 563,812 3,228,184  موجودات القطاع

 (1,663,152) (5,212) (1,653,441)  التعديالت الموحدة

 2,128,844 554,111 1,624,244  إجمالي الموجودات

     

 2,165,518 428,282 1,641,636  مطلوبات القطاع

 (631,862) (268,235) (362,122)  التعديالت الموحدة

 1,435,156 155,542 1,225,515  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 

 

 

 المملكة العربية السعودية  

مهورية مصر ج

 المجموع العربية

 )بآالف الرياالت السعودية(  
)غير  8302سبتمبر  03المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

     مدققة(

 0,320,306 22,727 664,876  إيرادات خارجية 

 02,676 0,837 07,766  مصاريف تمويلية

 70,807 0,008 66,632  إهالك وإطفاء

 (0,608) 0,706 (7,642)  لزكاة)الخسارة( الربح  قبل ا
     

 

    

 

    

 

    

 

    



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 8302سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -00
     

 

 المملكة العربية السعودية 

جمهورية مصر 

 المجموع العربية
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

     )غير مدققة( 8302سبتمبر  03كما في 

 8,884,860 76,040 8,042,088  إجمالي الموجودات

 0,238,260 06,604 0,428,687  إجمالي المطلوبات

     

)غير  8302سبتمبر  03المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

     مدققة(

 0,367,720 22,727 0,332,666  إيرادات القطاع

 (04,704) - (04,704)  إيرادات داخل القطاع

 0,320,306 22,727 664,876  ايرادات خارجية

     

     )غير مدققة( 8302سبتمبر  03كما في 

 4,302,703 76,400 0,606,006  موجودات القطاع

 (0,764,467) (0,873) (0,760,067)  التعديالت الموحدة

 8,884,860 76,040 8,042,088  إجمالي الموجودات

     

 8,842,306 44,042 8,830,270  مطلوبات القطاع

 (742,422) (84,804) (780,844)  لموحدةالتعديالت ا

 0,238,260 06,604 0,428,687  إجمالي المطلوبات
 

 المملكة العربية السعودية  

جمهورية مصر 

 المجموع العربية

 )بآالف الرياالت السعودية(  
)غير  8307سبتمبر  03المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

     مدققة(

 568,422 61,625 516,258  إيرادات خارجية 

 35,445 1,213 32,242  مصاريف تمويلية

 55,445 1,518 52,531  إهالك وإطفاء

 (62,515) 5,141 (22,555)  )الخسارة( الربح  قبل الزكاة
     

 

    

     )غير مدققة( 8307سبتمبر  03كما في 

 2,128,844 68,615 2,111,235  إجمالي الموجودات

 1,435,156 12,886 1,421,121  إجمالي المطلوبات

     

)غير  8307سبتمبر  03المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

     مدققة(

 586,882 61,625 525,218  إيرادات القطاع

 (18,411) - (18,411)  إيرادات داخل القطاع

 568,422 61,625 516,258  ايرادات خارجية

     

     

     

     

     

     



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 8302سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -00
     

 

 المملكة العربية السعودية 

جمهورية مصر 

 المجموع العربية
 

 
 )بآالف الرياالت السعودية(

     

     )غير مدققة( 8307 ديسمبر 00كما في 

 3,841,556 21,165 3,221831  موجودات القطاع

 (1,663,152) (2,556) (1,661,556)  التعديالت الموحدة

 2,128,844 68,615 2,111,235  إجمالي الموجودات

     

 2,165,518 38,115 2,131,255  مطلوبات القطاع

 (631,862) (21,233) (611,625)  التعديالت الموحدة

 1,435,156 12,886 1,421,121  إجمالي المطلوبات

 

  .ةيت األجنبية الخارجالتحويالت العم لقيود علىلبعض اتخضع الشركة األجنبية التابعة للمجموعة 

 

 السهم)خسارة( ربحية  - 08

 

الشركة على المتوسط المرجح العائدة للمساهمين العاديين بالربح )الخسارة( بتقسيم  (الخسارةالربح )من  ألساسيا نصيب السهم يتم احتساب

يتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  , الربح )الخسارة( نسبة لنصيب السهم المخفض من بال .الفترةلعدد األسهم العادية القائمة خالل 

كما يلي: نصيب السهم المخفض من الربح )الخسارة(إن  .القائمة وذلك بإفتراض تحويل كافة األسهم العادية المعرض للتخفيض إلى اسهم عادية

  

 سبتمبر 03يناير إلى  0من  سبتمبر 03إلى  يوليو 0من  

 8302 

 دققة()غير م
2112 

 )غير مدققة(

8302 

 )غير مدققة(
2112 

 )غير مدققة(

    

 ة للسهم الواحد )لايرضاألساسية / المخفالربح )الخسارة( 

 (1.24) 3030 (1.51) 3030 (سعودي

 (21,664) 8,462 (45,152) 448 الرياالت السعودية( الفترة )بآالفخسارة( ربح )

 55,111,111 62,333,3333 55,111,111 62,333,333 القائمة المتوسط المرجح لعدد األسهم      

 

 الماليةالمخاطر  إدارة  - 00
 

تتكون الموجودات المالية الرئيسية  .والقروض ىخراأل والمطلوباتالذمم الدائنة التجارية في تتضمن المطلوبات المالية الرئيسية بالمجموعة 

إن المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية  .تجارية والمدينون اآلخرونللمجموعة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة ال

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

 :تم تلخيصها كما يلي

 

 مخاطر السوق

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

خالل جنبية كما هو موضح أدناه, العمالت األلمخاطر السوق, في شكل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر المجموعة معرضة إن  .المجموعة

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

 

 العمالت األجنبيةإدارة مخاطر 

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

إن الريال  .والجنيه المصريواليورو والدرهم اإلماراتي الدوالر األمريكي مالية الرئيسية للمجموعة هي بالريال السعودي ووالمطلوبات ال

بمراقبة التقلبات في اإلدارة تقوم  .مخاطر عملةالعمالت رصدة بتلك األمثل ال توبالتالي  الدوالر األمريكيمربوط ب ماراتيوالدرهم اإل 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 مطلوبات نقدية هامة بعمال

  .عمالت أجنبيةونتيجة لذلك, لم يتم عرض تحليل حساسية  .أجنبية عمالتصرف 
 

 

 



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 8302سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( الماليةالمخاطر  إدارة  - 00

 

 )تتمة( إدارة مخاطر العمالت األجنبية

 
 

 لمخاطر أسعار العمالت األجنبية التي تتعرضاألرصدة  فيما يلي

 

 العملة

 8302سبتمبر  03

 )غير مدققة(

 2112ديسمبر  31

 )مدققة(

 الف الرياالت السعودية()بآ  

 16,852 03,044 الدوالر األمريكي نقد وما في حكمه

 1,584 0,228 يورو 

 5,545 8,822 مصريجنيه  

 565 - درهم اماراتي 

  06,424 24,551 

 11,586 00,026 جنيه مصري تجاريةذمم مدينة 

 22,454 007,424 الدوالر األمريكي 

 2,665 7,068 يورو 

 - 600 اراتيدرهم ام 

  002,666 56,145 

 (5,856) (220) جنيه مصري ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 (13,222) (00,270) الدوالر األمريكي 

 (5,542) (0,666) يورو 

 (152) (74) درهم اماراتي 

 (12) (083) فرنك سويسري 

 (5) (00) جنيه استرليني 

 (18) (02) دينار بحريني 

  06,046 (24,861) 

 (3,155) (6,060) جنيه مصري قروض قصيرة األجل

 (5,651) - الدوالر األمريكي 

  (6,060) (8,845) 

 82,125 036,700  في قائمة المركز المالي التعرضصافي 

 

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة

تقع و المطلوبات المالية,علقة بتتزامات الملاألموال للوفاء باإل تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي قد تواجه المجموعة والصعوبة في توفير

مخاطر المتعلقة بدارة مخاطر السيولة إلدارة الذي وضع إطارا مناسبا اإلالمسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس 

تدير المجموعة مخاطر السيولة عن  .للمجموعة السيولةومتطلبات إدارة األجل جل, والتمويل طويل األقصيرة ومتوسطة وطويلة  القروض 

مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة خالل من  ةحتياطيااقتراض الت بنكية وتسهيالت تسهيالحصول على باحتياطيات كافية واالحتفاظ طريق 

 .والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية

 

لجدول التالي على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية بناًء على أقرب تاريخ ينبغي على المجموعة أن تقوم تم إعداد ا

 تتضمن الجداول كال من الفوائد والتدفقات النقدية الرئيسية: .بالسداد فيه

 

 سعر الفائدة 
 

 المجموع  سنوات 5 – 1  خالل سنة واحدة

 )بآالف الرياالت السعودية(   8302سبتمبر  03

        

 864,622  -  864,622  بدون فوائد ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

 662,830  -  662,830  ٪2.25 قروض قصيرة األجل

 233,426  040,007  026,006  ٪5 – 4.5 األجل وطويلة قروض متوسطة 

   0,006,303  040,007  0,463,047 



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 8302سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( الماليةالمخاطر  إدارة  -00

 

 )تتمة( إدارة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة

 

 سعر الفائدة 
 

 المجموع  سنوات 5 – 1  خالل سنة واحدة

 )بآالف الرياالت السعودية(   2112 ديسمبر 31

        

 235,653  -  235,653  بدون فوائد ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

 658,288  -  658,288  ٪2.25 قروض قصيرة األجل

 453,516  356,822  56,684  ٪5 – 4.5 األجل وطويلة قروض متوسطة 

   1,131,165  356,822  1,382,582 

 

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

 .م2118سبتمبر  31لدى المجموعة قروض محملة بفوائد كما في  .السوق

 

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

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

 

. تقوم المجموعة بإدارة متطلبات التدفقات النقدية المتداولة الموجوداتللمجموعة  المطلوبات المتداولةتجاوزت  2118سبتمبر  31في 

رتها على تجديد هذه التسهيالت اإلدارة واثقة من قد إن .المستغلةالمستقبلية من خالل التدفقات النقدية من العمليات والتسهيالت االئتمانية غير 

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

 الحاجة. متى تتطلبوطويلة األجل 

 

 مخاطر االئتمان

ليس لدى  .التزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ماليةمخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد األطراف على الوفاء بإن 

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

       .بالتكلفة المطفأةت عالقة وتدرج األخرى مستحقة بشكل رئيسي من عمالء محليين وأطراف ذاالمدينة والذمم 

 

 ائم المالية هو كما يلي:وإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ الق

 

 8302سبتمبر  03 

 )غير مدققة(
 م2112ديسمبر  31

 )مدققة( 

 )بآالف الرياالت السعودية(  الوصف

 311,334 428,662  ذمم مدينة

 21,212 03,204  عالقة اطراف ذات –ذمم مدينة 

 42,868 02,860  ذمم مدينة أخرى

 6,558 0,820  استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 41,312 42,066  نقد في البنك

  266,623 422,665 

 

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

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

ت في ية لهذه الموجوداقصى للتعرض للمخاطر مساويا للقيمة الدفترأللمخاطر االئتمان ينتج عن تخلف الطرف اآلخر عن السداد, ويكون الحد ا

  .الموجزة الموحدة األوليةقائمة المركز المالي 

 

 إدارة رأس المال

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

ن الفترة / السنة مال تزال االستراتيجية العامة للمجموعة دون تغيير  .دين وحقوق الملكيةاالستفادة المثلى من رصيد الخالل للمساهمين من 

 .السابقة

 

 والخسائر المتراكمةمن رأس المال واالحتياطي النظامي ألف الدين التي تتعناصر يتكون هيكل رأسمال المجموعة من حقوق الملكية و

 .ية متطلبات رأسمالية مفروضة خارجياً ال تخضع المجموعة أل .والقروض أخرى اتواحتياطي



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 8302سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( الماليةالمخاطر  إدارة  -00

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية

 .يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن القيم الدفترية لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي تقارب قيمتها العادلة

 

 اإلحتياطي النظامي - 04

 

. باالستفادة من االحتياطي القانوني 2118مارس  21, أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 2118مارس  31 المنتهية في خالل الفترة

 تم تعديلوعليه . 2118أبريل  12الذي عقد في المتراكمة , والذي تم اعتماده الحقا من قبل المساهمين في االجتماع السنوي  الخسائر لمقابلة

 الخسائر المتراكمة. رصيد االحتياطي القانوني مقابل

 

 االرتباطات وااللتزامات  - 02

 :لدى المجموعة االرتباطات وااللتزامات التالية 

 
 8302سبتمبر  03 

 )غير مدققة(
 م2112ديسمبر  31

 )مدققة( 

 

  )بآالف الرياالت السعودية( 

  11,455 06,822 اعتمادات مستندية
   

 

  4,442 0,238 خطابات ضمان وأخرى
   

 

  11,568 83,773 متلكات وآالت ومعداتشراء لمات رأسمالية التزا

 

 تعديالت سنة سابقة - 06

لتتفق مع العرض في الفترة الحالية. وفيما يلي تفاصيل  2112سبتمبر  31تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهية في 

 وتأثيرات إعادة التصنيف الرئيسية على أرقام األرصدة المقارنة.

 

 الموجزة الموحدة األوليةوالدخل الشامل  الخسارة وأفي قائمة الربح األرصدة الواردة تبويب إعادة   

 
المجموعة عدم  إختارت, تم عرض مبيعات الخردة كإيرادات. للحصول على عرض أفضل ,  2112 سبتمبر 31في الفترة المنتهية في  ( أ

اإليرادات األخرى وبناًء عليه تم تعديل األرقام المقارنة  ضمنبلغ صافي مبيعات الخردة وتكلفتها كم وعليها تم عرضعرضه كإيراد 

 ذات الصلة لتعكس إعادة التصنيف هذه. واإليضاحاتلإليرادات وتكلفة اإليرادات 

 
كجزء من  شحن المبيعاتوتكاليف  بضاعة تامة الصنعمستودعات ل, تم عرض مصاريف اإليجار  2112 سبتمبر 31للفترة المنتهية في  ( ب

ضمن هذه التكاليف  وعليه تم عرضإيرادات المجموعة عدم عرضه كتكلفة  إختارتتكلفة اإليرادات. للحصول على عرض أفضل , 

التسويق والتوزيع , وبناًء عليه تم تعديل األرقام المقارنة لتكلفة اإليرادات ومصاريف البيع والتسويق والتوزيع مصاريف البيع و

 إعادة التصنيف هذه. ذات الصلة لتعكس  واإليضاحات

 

 للحصول على .يةإدار فيرکمصا ديورلتوإدارة ا تعاودلمستا فيوظلم العاملة فتکالي عرض مت,  2112 سبتمبر 31 في لمنتهيةاللفترة  ( ت

 يعوزلتوا قيولتسوا للبيع تفاروکمص فلتکاليهذه ا إدارية وعليه تم عرض تفاروکمص يمهدتق دمع عةولمجما إختارت لفضأ رضع

 دةعاإ سلتعک لصلةذات ا واإليضاحات يعوزلتوا قيولتسوا لبيعا تفارومصو يةدارإلا تللنفقا نةرلمقاا مقارألا ليدتع مت ليبالتاو

 .فلتصنيا

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة تكوين المتطورة للصناعات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 8302سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 تعديالت سنوات سابقة )تتمة( -06

 

 :التي قامت بها المجموعة هي كما يلي التبويبإعادة  ان عملية

 
  

 2112 سبتمبر 31

 
 دائن مدين

 ف الرياالت السعودية()بآال 

 - 15,662 االيرادات

 12,852 - تكلفة االيرادات

 - 1,542 , صافيمصاريف ادارية

 - 1,445 , صافيمصارف بيع  وتسويق وتوزيع

 - 3 تطويرابحاث و مصاريف

 - 306 مصاريف تمويلية

 1,241 - ايرادات اخرى, صافي

 

 

 اعتماد القوائم المالية - 07

 

  .2118 نوفمبر 1 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ إلصدارها الموجزةالموحدة األولية ائم المالية القوهذه تم اعتماد 
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