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  واألنشطة الرئيسيةالشركة  -1

)"الشركة األم"( هي شركة مساهمة  (سابقا   لصناعيةامجموعة السريع التجارية  نسيج العالمية التجارية )شركة شركة

ذي  21بتاريخ  ف/  523سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

  .م2007ديسمبر  31الموافق  هـ1428الحجة 

من رأسمالها. وهكذا ، تحولت الشركة  ٪30ماليين سهم لالكتتاب العام تمثل  9، عرضت الشركة األم م2010خالل عام 

 .األم إلى شركة مساهمة عامة

والمفروشلللات واألرضللليات  موكيلللتيتمثلللل نشلللاط الشلللركة فلللي اسلللتيراد وتصلللدير وتجلللارة الجمللللة والتجزئلللة فلللي السلللجاد وال

والتحللف واألثللاث المكتبللي والمطللابخ والبطانيللات والشراشللف وأقمشللة السللتائر واكسسللواراتها  واألبجورات والموبيليا واالثاث

هللـ  1420ذو الحجللة  20/ ق بتللاريخ  1566قرار وزارة الصناعة والكهربللاء رقللم ل العشب الصناعي وفقا  وتصنيع السجاد و

( )بللولي امايللدعالجللة البللولي بللروبلين المعللالج والنللايلون وتصللنيع الخيللوط الصللناعية مللن مللادة البللولي بللروبيلين والنللايلون وم

هللـ والخللدمات التجاريللة. باإلضللافة  1424ذي الحجللة  27/ ق الصللادر فللي  1699بموجب قرار وزارة التجارة رقم معالجة 

قلللد تسلللتثمر الشلللركة فلللي شلللركات أخلللرى. يلللتم تنفيلللذ هلللذر األنشلللطة ملللن خلللالل السلللجل التجلللاري الرئيسلللي رقلللم  ذللللك،إللللى 

. فلللي اجتملللاع الجمعيلللة العموميلللة م2001ملللايو  28الموافلللق  ـهللل 1422ربيلللع األول  5الصلللادر بتلللاريخ  4030133919

غلللراض ألفلللي العقلللارات  االسلللتثمار أنشلللطة جديلللدة تتمثلللل فللليقلللرر المسلللاهمون إضلللافة  م،2012ملللايو  22المنعقلللدة فلللي 

 استثمارية.

مليللون س  375مليللون س سللعودي إلللى  300اقترح مجلس اإلدارة زيادة رأس مال الشللركة األم مللن  م،2012خالل عام 

أربعللة أسللهم مملوكللة للمسللاهمين. وافللق المسللاهمون علللى  مقابل كلللعن طريق إصدار سهم واحد  بقاةسعودي من األرباح الم

. م2013أبريللل  1األسللهم فللي  اصللدار م وتللم2013 أبريللل 1زيللادة رأس المللال فللي اجتمللاع الجمعيللة العموميللة المنعقللدة فللي 

 للسهم الواحد.س سعودي  10سهم بقيمة  مليون 37.5إلى  سعودي مقسم مليون س 375رأس مال الشركة األم  وأصبح

م إطفلللاء الخسلللائر 2017ديسلللمبر  28، قلللررت الجمعيلللة العموميلللة غيلللر العاديلللة المنعقلللدة فلللي م2017خلللالل شلللهر ديسلللمبر

مليلللون س سلللعودي واسلللتخدام  150م علللن طريلللق تخفللليض رأس الملللال بمبلللل  2017سلللبتمبر  30ملللا فلللي المتراكملللة ك

 375مليللون س سللعودي بللدال  مللن  225االحتياطي النظامي واالحتياطي العللام بالكامللل. ليصللبح رأس المللال بعللد التخفلليض 

هللـ الموافللق  1439جمللادى األولللى  24ريخ مليون س سعودي وتعديل السجل التجاري للشركة بعد تخفيض رأس المللال بتللا

 م.2018يناير  24

يونيللو  30إطفللاء الخسللائر المتراكمللة كمللا فللي  م2019أغسللطس  28عاديللة المنعقللدة فللي ة غيللر اللعموميللقللررت الجمعيللة ا

مليللون  65.5مليللون س سللعودي ليصللبح رأس المللال بعللد التخفلليض  159.5عن طريق تخفيض رأس المال بمبل   م2019

تللم مليللون سللهم. و 22.5مليللون سللهم بللدال مللن  6.55وأصللبح عللدد األسللهم  ،مليون س سللعودي 225سعودي بدال  من س 

 .م2019أكتوبر  23هـ الموافق 1441صفر 24رأس المال بتاريخ تخفيضالسجل التجاري للشركة بعد تعديل 

قللرر المسللاهمون الموافقللة علللى  م،2020ينللاير  22ة غيللر العاديللة للمجموعللة المنعقللدة فللي موميللبنللاء  علللى قللرار الجمعيللة الع

بحيث تكللون قيمللة الزيللادة فللي رأس المللال  سعودي،مليون س  178.6مليون س سعودي إلى  65.5زيادة رأس المال من 

ة وتنفيللذ شللركمن خالل إعللادة هيكلللة ال كةشرلل المالية مالءةة لرفع الشركاستراتيجي لل كتوجه سعودي،س  مليون 112.66

وتللم اإلعللالن  المللال،تم االنتهاء مللن إجللراءات زيللادة رأس  م،2020فبراير  16خطة عمل تركز على أنشطتها الرئيسية. في 

 24التجللاري بقيمللة رأس المللال الجديللد فللي السللجل وتم تعديل  النظامية،وتم االنتهاء من اإلجراءات  االكتتاب،عن نتائج فترة 

 .م2020فبراير 

 26الموافللق  هللـ، 1441رمضللان  3المنعقللدة فللي  للشللركة،غيللر العاديللة  موميللةبناء  على قللرار الجمعيللة الع المساهمون،قرر 

 لعالميللةنسلليج ا الموافقة على تغيير اسللم الشللركة مللن شللركة مجموعللة السللريع التجاريللة الصللناعية إلللى شللركة م،2020أبريل 

 م.2020مايو  14وتم تعديل السجل التجاري باالسم الجديد في  التجارية.

م علللى تخفلليض رأس المللال مللن 2020ديسللمبر  20العموميللة غيللر العاديللة المنعقللدة بتللاريخ  يللةجمعالوافللق المسللاهمون فللي 

 .مليللون س سللعودي 116.5مليللون سللهم تمثللل  11.6مليللون س سللعودي بءلغللاء  61.6مليللون س سللعودي إلللى  178.6

 . مليون س سعودي مقابل الخسائر المتراكمة للمجموعة 116.5تم إطفاء مبل   وقد
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 الشركة واألنشطة الرئيسية ...)تتمة( -1

 1.529وبالتللالي فللءن معللدل التخفلليض للسللهم الواحللد  ،٪65.4نسللبة تخفلليض رأس المللال نسللبة التغيللر فللي رأس المللال بعللد 

 .المملكة العربية السعودية جدة، ،1يقع الفرع الرئيسي في المنطقة الصناعية . سهم
 

  :كما هو مذكور أدناراألسماء  تم تعديل وقدللمصانع  ين مسجلينرئيسي عينالشركة فرلدى 

 رقم السجل التجارى  القديم اسم الفرع الجديداسم الفرع 

 4030115974 مصنع جدة للخيوط الصناعية مصنع جدة للنسيج الصناعي 

 4030131014 مصنع السريع للسجاد مصنع السريع للسجاد

 

واالصللول وااللتزامللات عمللال األنتللائج  علللى، تشللتمل هللذر القللوائم الماليللة الموحللدة الفللرع الرئيسللي والمصللنعينإلضللافة الللي اب

 فرع آخر. 17لعدد 

 
  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها -2

 م 2020 1المعايير الجديدة و المعدلة السارية المفعول في الفترة التي تبدأ في أو بعد  يناير -2/1

 .م2020يناير  1أصبحت المعايير والتعديالت التالية سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

 الخاص باندماج األعمال 3التعديفات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  –تعري  األعمال  -

تتضللمن مللدخال  وآليللة جوهريللة كحللد توضح التعديالت أنه لكي تصبح مجموعة األنشطة واألصول مؤهلة كأعمال، ينبغللي أن 

أدنى يسهمان معا  بشكل كبير في إنتاج مخرجات. يوضح مجلللس معللايير المحاسللبة الدوليللة أيضللا  أن األعمللال قللد تتحقللق دون 

أن تتضللمن جميللع المللدخالت وااليللات الالزمللة إلنتللاج المخرجللات. لللم يكللن لهللذر التعللديالت أي تللأثير علللى البيانللات الماليللة 

 ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة دخول المجموعة في أي عمليات اندماج أعمال. لمجموعة،لالموحدة 
 

 المواد تعري  - 8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديفات على معيار المحاسبة الدولي  -

تللوفر التعللديالت تعريف للا جديللد ا للمللادة التللي تللنص علللى أن "المعلومللات جوهريللة إذا كللان مللن المتوقللع بشللكل معقللول أن يللؤثر 

حللذفها أو تحريفهللا أو تعتيمهللا علللى القللرارات التللي يتخللذها المسللتخدمون األساسلليون للقللوائم الماليللة لألغللراض العامللة علللى 

علومللات حللول منشللأة محللددة معللدة للتقللارير ". توضللح التعللديالت أن األهميللة النسللبية والتللي تللوفر م الماليللة.أساس تلك القوائم 

فللي سللياق القللوائم الماليللة. يعللد التحريللف  أخللرى،سواء بشكل فردي أو مع معلومللات  المعلومات،ستعتمد على طبيعة أو حجم 

ا جوهري ا إذا كان من المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على القرار ات التللي يتخللذها المسللتخدمون األساسلليون. في المعلومات أمر 

وللليس مللن المتوقللع أن يكللون لهللا أي تللأثير مسللتقبلي علللى  الموحللدة،لللم يكللن لهللذر التعللديالت أي تللأثير علللى القللوائم الماليللة 

 المجموعة.
 

 اإلطار المفاهيمي المنقح للتقارير المالية -

ا،اإلطار المفاهيمي ليس  وال تطغى المفاهيم الواردة فيه على أي ا من المفاهيم أو المتطلبللات فللي أي معيللار. الغللرض مللن  معيار 

المعللايير ، لمسللاعدة المعللدىين علللى تطللوير  اإلطللار المفللاهيمي هللو مسللاعدة المجلللس الللدولي لمعللايير المحاسللبة فللي التطللوير

عدة جميللع األطللراف علللى فهللم وتفسللير المعللايير. ولمسللا سياسللات محاسللبية متسللقة حيللث ال يوجللد معيللار قابللل للتطبيللق فيهللا

 طللوروا سياسللاتهم المحاسللبية بنللاء  علللى اإلطللار المفللاهيمي. اإلطللار المفللاهيمي المللنقح سلليؤثر هللذا علللى تلللك الكيانللات التللي

لللم  بعللض المفللاهيم الهامللة. يتضمن بعض المفاهيم الجديدة والتعريفات المحدثة ومعايير إثبات األصللول وااللتزامللات ويوضللح

 يكن لهذر التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للشركة.
 

إصفاح معدل الفائدة  - 39ومعيار المحاسبة الدولي  9و  7التعديفات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -

 المعيار 

المعياري. ، والتي تنطبق علللى جميللع عالقللات التحللوط توفر هذر التعديالت بعض االعفاءات فيما يتعلق بءصالح معدل الفائدة 

التي تتأثر بشكل مباشر بءصالح معدل الفائدة المعياري. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلللى عللدم تأكللد مللن توقيللت و / 

ير علللى القللوائم الماليللة أو مبل  التدفقات النقدية على أساس المعيار للبند المغطللى أو أداة التحللوط. للليس لهللذر التعللديالت أي تللأث

 الموحدة للمجموعة حيث ليس لديها أي عالقات تحوط من معدل الفائدة.
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  ...)تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها -2

 ...)تتمة(م 2020يناير  1المعايير الجديدة و المعدلة السارية المفعول في الفترة التي تبدأ في أو بعد  -2/1

 

 "19امتيازات اإليجار كات الصلة بـ "كوفيد   -تعديفات على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  -

علللى  تعللديل-"  19أصللدر مجلللس معللايير المحاسللبة الدوليللة امتيللازات اإليجللار ذات الصلللة بللـ "كوفيللد  م،202مللايو  28فللي 

تللوفر التعللديالت إعفللاء للمسللتأجرين مللن تطبيللق إرشللادات  عقللود اإليجللار. 16المعيللار الللدولي إلعللداد التقللارير الماليللة رقللم 

بشأن محاسبة تعديل عقود اإليجار المتيللازات اإليجللار الناشللئة كنتيجللة مباشللرة  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

" 19قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كللان امتيللاز اإليجللار المللرتبط بللـ "كوفيللد  عملية،كوسيلة ". 19لجائحة كرونا "كوفيد 

من المللؤجر يعللد تعللديال  لعقللد اإليجللار. يقللوم المسللتأجر الللذي يقللوم بللءجراء هللذا االختيللار بالحسللابات ألي تغييللر فللي مللدفوعات 

فس الطريقة التي يفسر بها التغييللر بموجللب المعيللار الللدولي إلعللداد " بن19اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بـ "كوفيد 

إذا لم يكن التغيير تعديال  لعقد اإليجار. ينطبق التعديل على فتللرات إعللداد التقللارير السللنوية التللي تبللدأ  ،16التقارير المالية رقم 

 ثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.. يُسمح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذا التعديل أي تأ2020يونيو  1في أو بعد 

 

 م2020ديسمبر  31المعايير والتعديفات الصادرة ولكن غير سارية المفعول للسنوات المنتهية في  -

 .م2020ديسمبر  31تم إصدار التعديالت الجديدة التالية ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ للسنة المنتهية في 

 

 عقود التأمين. – 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  (أ

 .على أنها متداولة أو غير متداولة اإللتزاماتتصنيف  - 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  (ب

 .قبل االستخدام المقصود المتحصالتالممتلكات وااالت والمعدات:  - 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  (ت

 اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي. - 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  (ث

 تكلفة الوفاء بعقد كونترا -العقود المرهقة  - 37تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  (ج

 م2020 –م 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير  (ح

بيللع أو المسللاهمة فللي األصللول بللين  - 28ومعيللار المحاسللبة الللدولي  10الللدولي للتقللارير الماليللة  تعديالت على المعيار (خ

 .المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك

 -إصلللالح معيلللار سلللعر الفائلللدة  - 39و  16و  9و  7و  4تعلللديالت عللللى المعلللايير الدوليلللة إلعلللداد التقلللارير الماليلللة  (د

 2المرحلة 

 

  المحاسبية الهامةالسياسات  -3

بشللكل ثابللت علللى جميللع  هللاتللم تطبيق ،أدنللارالمبينللة  المتبعة في إعداد هذر القوائم الماليللة الموحللدةالرئيسية السياسات المحاسبية 

 .خالف ذلكيذكر السنوات المعروضة ، ما لم ينص 

 

 أسس اإلعداد -3/1

تلللم إعلللداد هلللذر القلللوائم الماليلللة وفقلللا  للمعلللايير الدوليلللة للتقريلللر الملللالي المعتملللدة فلللي المملكلللة العربيلللة السلللعودية، والمعلللايير 

 من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. الصادرةواإلصدارات األخرى 

 

 أسس القياس -3/2

الماليللة علللى أسللاس التكلفللة التاريخيللة باسللتثناء االسللتثمارات واألدوات الماليللة المشللتقة والمقابللل المحتمللل  القللوائم تللم إعللداد 

 .القيمة العادلة والتزامات المزايا المحددة للموظفين والتي يتم قياسها على أساس

 

 

 

 

 



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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القللوائم الماليللة للشللركة األم والشللركات التابعللة التاليللة )يشللار إليهللا فيمللا بعللد باسللم الموجزة تتضمن هذر القوائم المالية الموحدة 

 ."(المجموعة"

 النشاط الرئيسي  يضاحإ االسم
نسبة الملكية في 
 راس المال

 م2019 م2020   
تجللارة التجزئللة فللي السللجاد والموكيللت  أ شركة هوم ستايلز المحدودة

واالرضلللللليات واألثللللللاث والبطانيللللللات 
 وأقمشة الستائر واالكسسسوارات 

100% 100% 

توزيلللع السلللجاد واالرضللليات وغيرهلللا  ب شركة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة
 من المنتجات ذات العالقة 

100% 100% 

خللدمات الصلليانة للمصللانع والشللركات   شركة السريع للصيانة والتشغيل المحدودة
 والمؤسسات الحكومية والخاصة 

100% 100% 

 شركة السريع للمشاريع المحدودة )متوقفة(
 

خللدمات المشللاريع الحكوميللة والخاصللة 
 لألثاث والموكيت والسجاد

100% 100% 

 

ا ألن الشللركة األم هللي المالللك م . 2010أ( تللم تأسلليس شللركة هللوم سللتايلز المحللدودة )"الشللركة التابعللة"( فللي نللوفمبر  ونظللر 

مللن نتللائج الشللركة التابعللة. بموجللب  ٪100للشركة التابعة ، فللءن هللذر القللوائم الماليللة الموحللدة تتضللمن  ٪100المستفيد بنسبة 

عمليللات الشللركة التابعللة فللي  لللدمجة شللركال تتجللهم ، 2017مجلللس اإلدارة فللي اجتماعاتلله لعللام  وبموافقللةة شللركإعادة هيكلة ال

 جموعة تحت القطاع التجاري.الم
 

فللي الواليللات المتحللدة األمريكيللة خللالل شللهر ينلللاير ذات مسللئولية محلللدودة( القابضللة )ب( تأسسللت شللركة ملينيللوم ويفللرز 

ة إغللالق شللركة مجموعللة ملينيللوم ويفللرز المحللدودة واإلبقللاء علللى شللركقللرر مجلللس إدارة ال م،2017م. وخللالل عللام 2011

 ة على استكمال جميع اإلجراءات القانونية والضريبية لإلغالق.شركالالشركة القابضة. تعمل إدارة 
 

وبللدأت أنشللطتها فللي  2012ج( شركة شركة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة هي شركة تابعة تأسست في بلجيكا خالل عللام 

خرجللت المجموعللة مللن أصللول الشللركة التابعللة وخللالل شللهر  للمجموعللة،نفللس العللام. اسللتناد ا إلللى اسللتراتيجية إعللادة الهيكلللة 

 .ستقوم المجموعة بالخروج النهائيو المطلوبة،تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية  م،2018يناير 
 

 :الشركةتتحقق السيطرة عندما يكون لدى 

 القدرة على السيطرة في الشركة المستثمر فيها 

  المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيهانشوء حق الشركة في العوائد 

 القدرة على استخدام سيطرتها للتأثير على عوائد االستثمار 
 

بءعللادة  تقيلليم مللا إذا كانللت تسلليطر علللى أي مللن الشللركات المسللتثمر فيهللا أم ال ، إذا كانللت الحقللائق والظللروف  الشللركةتقللوم 

 تشير إلى تغييرات في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعالر:

التصللويت فيهللا ، ، فللي أي مللن الشللركات المسللتثمر فيهللا ،هللي  أقللل مللن غالبيللة حقللوق  للشللركةعندما تكون حقللوق التصللويت 

يكون للشركة السلليطرة علللى تلللك الشللركة المسللتثمر فيهللا. وعنللدما تكللون حقللوق التصللويت كافيللة لمنحهللا القللدرة العمليللة علللى 

توجيه األنشللطة المتعلقللة بالشللركة المسللتثمر فيهللا بطريقللة منفصلللة. تأخللذ الشللركة فللي االعتبللار جميللع الحقللائق والشللروط ذات 

كانللت الشللركة لللديها حقللوق تصللويت فللي الشللركة المسللتثمر فيهللا لمنحهللا السلليطرة. هللذر الحقللائق العالقللة عنللد تقيلليم مللا إذا 

 والظروف تشمل:
 

  فيما يتعلق بحجم ومدى ملكية أصحاب حقوق التصويت ااخرين الشركةمقدار حقوق التصويت التي تمتلكها 

  وأصحاب حقوق التصويت ااخرين أو األطراف األخرى للشركةحقوق التصويت المحتملة المملوكة 

 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 

  لللديها ، أو للليس لللديها ، القللدرة الحاليللة علللى توجيلله األنشللطة ذات  الشللركةأي حقائق وظللروف إضللافية قللد تشللير إلللى أن

 .ت في اجتماعات المساهمين السابقةالعالقة عند الحاجة التخاذ القرارات ، بما في ذلك كيفية التصوي



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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بينمللا يللتم إيقللاف هللذر العمليللة عنللدما  التابعللة،السيطرة على الشللركة  الشركةتبدأ العملية الموحدة للشركة التابعة عندما تستطيع 

يتم إدراج إيللرادات ومصللروفات الشللركة التابعللة المسللتحوذ  الخصوص،السيطرة على الشركة التابعة. على وجه  الشركةتفقد 

عليها أو المستبعدة خالل الفترة في قائمة الربح أو الخسللارة الموحللدة والللدخل الشللامل مللن تللاريخ السلليطرة حتللى تللاريخ انتهللاء 

الللربح أو الخسللارة الموحللد وجميللع عناصللر الللدخل الشللامل ااخللر علللى  يللتم توزيللع بيللان ة على الشركة التابعللة.شركسيطرة ال

 .مساهمي الشركة. كما يتم توزيع إجمالي الدخل الشامل ااخر للشركة التابعة على المساهمين

ك سلليتم إجللراء تعللديالت علللى القللوائم الماليللة للشللركة التابعللة بحيللث تكللون سياسللاتها المحاسللبية متوافقللة مللع تللل األمللر،إذا لللزم 

وحقللوق الملكيللة  لتزامللاتبمللا فللي ذلللك االصللول واال واألرصللدة،المعللامالت  استبعاد جميعيتم  .المجموعةالمستخدمة من قبل 

 .ة عند التوحيدشركواإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت بين شركات ال

 
 في الشركات التابعة الحالية الشركةالتغيرات في حقوق ملكية 

فللي الشللركات التابعللة والتللي ال تللؤدي إلللى فقللدان السلليطرة يللتم احتسللابها كمعللامالت حقللوق ملكيللة.  الشركةالتغيرات في ملكية 

وحقللوق الملكيللة غيللر المسلليطرة لللتعكس التغيللرات فللي ملكيتهللا فللي الشللركات  الشللركةيللتم تعللديل القلليم المدرجللة لحقللوق ملكيللة 

فرق بين قيمة تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للمقابل المللدفوع أو المسللتلم يللتم إدراجلله مباشللرة  التابعة. أي

 في حقوق الملكية وينسب إلى مساهمي الشركة

علللى السيطرة على الشركة التابعة ، يتم اثبات أي ربح أو خسارة فللي قائمللة الللدخل الموحللد ويللتم احتسللابها  الشركةعندما تفقد 

 أساس الفرق بين:

 إجمالي القيمة العادلة للمبل  المستلم والقيمة العادلة ألي فوائد محتفظ بها و ، - 1

الشركة التابعة وأي حصللص غيللر مسلليطرة. يللتم  التزاماتالقيمة الدفترية المسجلة سابقا  لألصول )بما في ذلك الشهرة( و - 2

قللد  الشللركةفللي الللدخل الشللامل ااخللر المتعلللق بتلللك الشللركة التابعللة كمللا لللو أن المحاسبة عن جميع المبال  المعترف بها سابق ا 

الشللركة التابعللة مباشللرة )أي إعللادة التصللنيف إلللى الللربح أو الخسللارة أو التحويللل إلللى  التزامللاتأو  أصللولقامللت باسللتبعاد 

 التقارير المالية(تصنيف آخر في حقوق الملكية كما هو محدد / مسموح به( وفقا للمعايير الدولية إلعداد 

تعتبر القيمة العادلللة للنسللب المئويللة المحللتفظ بهللا مللن االسللتثمار فللي الشللركة التابعللة السللابقة فللي تللاريخ فقللدان السلليطرة بمثابللة 

وفللي فللي  9قيمة عادلة لالستثمار المتبقي عنللد االثبللات المبللدئي فللي فتللرات الحقللة ووفق للا للمعيللار الللدولي للتقللارير الماليللة رقللم 

حول الشركة إلللى شللركة زميلللة أو مشللروع مشللترك ، فللءن القيمللة العادلللة تعتبللر كتكلفللة لألثبللات المبللدئي لالسللتثمار فللي حالة ت

 شركة زميلة أو مشروع مشترك.

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض -3/4

. تللم تقريللب جميللع األرقللام مجموعللةبالس السعودي وهو العملة الوظيفيللة وعملللة العللرض للالموحدة تم عرض القوائم المالية 

 س سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.الف إلى أقرب 

 
  عمال والشهرةألتجميع ا -3/5

 وفقللا سللتحواذ عنللد انتقللال السلليطرة الللى المجموعللة. تقللاس تكلفللة الشللراءالعمال باسللتخدام طريقللة االيتم المحاسبة عن تجميع ا

. ستحواذ وقيمة أي حصص غيللر مسلليطرة فللي الشللركة المشللتراةالفي تاريخ المجموع المقابل المحول، ويقاس بالقيمة العادلة 

إمللا  مشللتراةلبالنسبة لكل عملية تجميع أعمال، تختار المجموعة ما إذا كان سيتم قياس الحصص غيللر المسلليطرة فللي الشللركة ا

 التكللاليف المتعلقللة بالشللراءبالقيمللة العادلللة أو بنسللبة الحصللة فللي صللافي قيمللة الموجللودات المحللددة للشللركة المشللتراة. تللدرج 

 دارية.الضمن المصروفات ا تكبدهاكمصروفات عند 

تقرر المجموعة أنهللا قللد اسللتحوذت علللى عمللل عنللدما تتضللمن مجموعللة األنشللطة واألصللول التللي تللم الحصللول عليهللا مللدخال  

وعمليللة جوهريللة تسللاهما مع للا بشللكل كبيللر فللي القللدرة علللى إنتللاج مخرجللات. تعتبللر العمليللة المكتسللبة جوهريللة إذا كانللت 

لمللدخالت المكتسللبة قللوة عاملللة منظمللة تتمتللع بالمهللارات أو وتشللمل ا مخرجللات،ضللرورية للقللدرة علللى االسللتمرار فللي إنتللاج 

المعرفة أو الخبرة الالزمللة ألداء تلللك العمليللة أو تسللاهم بشللكل كبيللر فللي القللدرة علللى االسللتمرار فللي إنتللاج المخرجللات والللذي 

ا أو ال يمكن استبداله دون تكلفة كبيرة أو جهد أو تأخير في القدرة على االس  تمرار في إنتاج المخرجات.يعتبر فريد ا أو نادر 



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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سلللتحواذ عللللى أعملللال، تقلللوم بتقيللليم الموجلللودات والمطلوبلللات الماليلللة المقلللدرة لغلللرض التحديلللد عنلللدما تقلللوم المجموعلللة باال

ويتضللمن  االسللتحواذ. والشروط ذات الصلللة كمللا فللي تللاريخلألحكام التعاقدية والطروف االقتصادية والتصنيف المناسب وفقا 

 .من قبل الشركة المشتراة االصليةذلك فصل المشتقات الضمنية في العقود 

 مللن المشللتريهللا سللابقا بستحواذ لحصة الملكية المحتفظ العمال على مراحل، فءن القيمة العادلة في تاريخ ااالي حالة تجميع ف

 ل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. الستحواذ من خوفقا للقيمة العادلة في تاريخ االفي الشركة المشتراة يعاد قياسها 

 ستحواذ. إن المقابل المحتملإن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ اال

 دوات المالية: التحقق والقياس يتم قياسهاأل 39م يعد أداة مالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي المصنف كأصل أو التزا

ر. خللاحللدة أو فللي قائمللة الللدخل الشللامل ابالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الللربح أو الخسللارة المو

 يعللاد قياسلله حتللى يللتم تسللويته بالكامللل ضللمن حقللوق الملكيللة. فللي ال، فللإذا تللم تصللنيف المقابللل المحتمللل ضللمن حقللوق الملكيللة

، فيللتم قياسلله وفقللا للمعيللار الللدولي للتقريللر 39يخضع فيها المقابل المحتمل إلى نطاق معيار المحاسبة الللدولي  الت التي الالحا

 المالي المناسب.

 المحللول والمبللل  المسللجل للحصللص غيللر المسلليطرة وأيللة بالتكلفللة )التللي تمثللل زيللادة إجمللالي المقابللل يتم قياس الشهرة مبللدئيا

 المحللددة والمطلوبللات المقللدرة(. إذا كانللت القيمللة العادلللة صللافي ا عللن صللافي الموجللودات المشللتراةحصللة محللتفظ بهللا سللابق

 لموجللودات المسللتحوذ عليهللا تزيللد عللن إجمللالي المقابللل المحللول، تعيللد المجموعللة تقيلليم مللدى صللحة قيامهللا بتحديللد كافللةا

التللي  جللراءات المسللتخدمة فللي قيللاس المبللال الستحواذ عليها وكافة المطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعللة االالموجودات التي تم ا

تللزال تشللير إلللى زيللادة القيمللة العادلللة لصللافي الموجللودات  الستحواذ. إذا كانت نتللائج إعللادة التقيلليم السيتم تسجيلها في تاريخ ا

 إجمالي المقابل المحول، يدرج الربح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.ستحواذ عليها عن الالتي تم ا

نخفللاض فللي القيمللة. لغللرض اختبللار بعد التحقق المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفللة ناقصللا   أي خسللائر متراكمللة ناتجللة عللن اال

 سللتحواذ، إلللى كللل وحللدة مللن وحللداتاالعمللال، مللن تللاريخ نخفللاض فللي القيمللة، يللتم توزيللع الشللهرة المكتسللبة فللي تجميللع األاال

عمللال بصللرف النظللر عللن تخصلليص الموجللودات أو ألالمجموعللة المولللدة للنقللد والتللي مللن المتوقللع أن تسللتفيد مللن تجميللع ا

 خرى للشركة المشتراة إلى تلك الوحدات.ألالمطلوبات ا

 ل تلللك الوحللدة، يللتم إدراج الشللهرةوعنللدما تشللكل الشللهرة جللز  ء مللن وحللدة توليللد النقللد ويللتم اسللتبعاد جللزء مللن العمليللة بللداخ

يللتم ة. المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة المدرجة بالدفاتر للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عللن اسللتبعاد العمليلل

توليللد  قياس الشهرة المستبعدة في هذر الظللروف علللى أسللاس القيمللة النسللبية للعمليللة المسللتبعدة والجللزء المحللتفظ بلله مللن وحللدة

 النقد.
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 يتم عرض األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة، 

 
 يعتبر األصل متداول عندما يكون:

  تشغيل عاديةيكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة 

 يكون محتفظا  به بشكل أساسي بغرض المتاجرة 

 يكون من المتوقع تحققه خالل اثني عشر شهرا  بعد فترة التقرير المالي 

   يكون في صورة نقد وما في حكمه ما لم يكن مقيد ا  من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهرا

 لي.على األقل بعد فترة التقرير الما

 

 تقوم الشركة بتصنيف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة.

 
 
 
 



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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 يكون االلتزام متداوال  عندما:

 .يكون من المتوقع سدادر في دورة تشغيل عادية 

   به بشكل أساسي بغرض المتاجرةيكون محتفظا 

 يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهرا  بعد فترة التقرير المالي 

  شهرا  على األقل بعد فترة التقرير المالي. 12في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة 

 ا عن طريق إصدار أدوات حقوق الملكية ال يمكن لشروط االلتزام، بناء  على خيار الطرف المقابل، أن تتم تسويته

 .تؤثر على تصنيفها

 

 .تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة

 

  قياس القيمة العادلة -3/7

 دوات المالية والموجودات غير المالية وفقا للقيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي.تقوم المجموعة بقياس بعض األ

إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما فللي معاملللة منظمللة بللين المشللاركين فللي السللوق 

 .في تاريخ القياس

 التالية: الحاالتتزام في إحدى إللصل أو نقل ااأليستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع 

 

  أوااللتزامأو  لألصلالرئيسي البيع أو النقل في السوق ، 

 ءمة لألصل أو االلتزام.الكثر مألالبيع أو النقل في غير السوق الرئيسي، أي في السوق ا 

 

 صلألءمة. يتم قياس القيمة العادلة لالكثر مأليجب أن يكون بءمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق ا

 لتزام،االصل أو األعند تسعير  استخدامهافتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق االتزام باستخدام االلأو 

 قتصادية المثلى.اال مصالحهمبافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق 

ام ل اسللتخدالصللل غيللر المللالي قللدرة المشللارك فللي السللوق علللى إنتللاج منللافع اقتصللادية مللن خللأليراعللي قيللاس القيمللة العادلللة ل

صللل بللأعلى األبيعلله إلللى مشللارك آخللر فللي السللوق مللن المحتمللل أن يسللتخدم  اللصل بأعلى وأفضل مسللتوى للله، أو مللن خللاأل

 .وأفضل مستوى له

للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمللة العادلللة، مللع تحقيللق أقصللى اسللتخدام  مالئمةتستخدم الشركة أساليب تقييم 

غيللر الملحوظللة. تصللنف كافللة الموجللودات والمطلوبللات التللي يللتم  المللدخالتالملحوظة ذات الصلة وتقليل اسللتخدام  للمدخالت

 لللىإللقيمللة العادلللة، والمبللين كمللا يلللي، اسللتنادا  فصاح عنها في القوائم الماليللة ضللمن النظللام المتللدرجإلالعادلة أو ا قيمتهاقياس 

 :لقياس القيمة العادلة ككل أهميةوالذي يمثل  المدخالتأقل مستوى من 

 

  النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛  األسواقالمعلنة )غير المعدلة( في  األسعار :1المستوى 

 لقياس القيمة العادلة قابل  أهميةوالذي يمثل  المدخالتأساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من  :2 لمستوى ا

 بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و  للمالحظة

 لقياس القيمة العادلة قابل  أهميةوالذي يمثل  المدخالتيكون بها أقل مستوى من  الأساليب تقييم  :3لمستوى ا

 .للمالحظة

 

قللد  التحللويالتبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية على أسللاس متكللرر، تحللدد المجموعللة مللا إذا كانللت 

الللذي يمثللل  المللدخالتإلللى أقللل مسللتوى مللن حدثت بين مسللتويات النظللام المتللدرج عللن طريللق إعللادة تقيلليم التصللنيف )اسللتنادا 

 .كل فترة تقرير مالي نهايةلقياس القيمة العادلة ككل( في  أهمية

 



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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تحللدد لجنللة التقيلليم بالمجموعللة السياسللات واإلجللراءات لكللل مللن قيللاس القيمللة العادلللة المتكللرر، مثللل العقللارات االسللتثمارية 

واألصللول الماليللة غيللر المسللعرة، والقياسللات غيللر المتكللررة، مثللل األصللول المحللتفظ بهللا للبيللع فللي العمليللات المتوقفللة. تتللألف 

ورئلليس قسللم  للمجموعللة،ورؤسللاء فريللق االنللدماج واالسللتحواذ الللداخلي  سللتثمارية،االلجنة التقييم من رئلليس قطللاع العقللارات 

 وكبار المسؤولين الماليين ومديري كل عقار. المخاطر،إدارة 

 المسلللعرة،غيلللر  واألصلللول الماليلللةمثلللل العقلللارات االسلللتثمارية  الهاملللة،يشلللارك المقيملللون الخلللارجيون فلللي تقيللليم األصلللول 

مثل المقابل الطارئ. يتم تحديد مشاركة المقيمين الخارجيين سنوي ا من قبل لجنة التقيلليم بعللد المناقشللة مللع  وااللتزامات الهامة،

لجنة المراجعة التابعة للشركة والموافقة عليها. تشمل معللايير االختيللار معرفللة السللوق والسللمعة واالسللتقاللية ومللا إذا كللان يللتم 

بعللد المناقشللات مللع المقيمللين  التقيلليم،لمقيمللين عللادة كللل ثللالث سللنوات. تقللرر لجنللة الحفاظ علللى المعللايير المهنيللة. يللتم تنللاوب ا

 تقنيات التقييم والمدخالت التي يجب استخدامها لكل حالة. للمجموعة،الخارجيين 

فللي تللاريخ كللل تقريللر، تقللوم لجنللة التقيلليم بتحليللل الحركللات فللي قلليم األصللول وااللتزامللات المطلللوب إعللادة قياسللها أو إعللادة 

بالنسللبة لهللذا التحليللل، تتحقللق لجنللة التقيلليم مللن المللدخالت الرئيسللية المطبقللة فللي  .قييمها وفق ا للسياسات المحاسللبية للمجموعللةت

 .آخر تقييم من خالل الموافقة على المعلومات الواردة في حساب التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات الصلة

ا التغيير فللي القيمللة العادلللة لكللل أصللل والتللزام مللع المصللادر الخارجيللة ذات الصلللة لتحديللد مللا إذا كللان  تقارن لجنة التقييم أيض 

 .التغيير معقوال  أم ال

يتضللمن ذلللك مناقشللة  .على أساس مؤقت، تقدم لجنة التقييم نتائج التقييم إلى لجنة المراجعللة والمللراجعين المسللتقلين للمجموعللة

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقييمات.

ض إفصللاحات القيمللة العادلللة، حللددت المجموعللة فئللات األصللول وااللتزامللات علللى أسللاس طبيعللة وخصللائص ومخللاطر لغللر

 .األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، كما هو موضح أعالر
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السللجاد والبسللط والغللزل ورقللائق معللدات الوقايللة الشخصللية الملونللة تعمل المجموعة في مجال تصنيع وبيع وتركيللب خللدمات 

يتم االعتراف باإليرادات من العقللود المبرمللة مللع العمللالء عنللد تحويللل  .والبطانيات والشراشف وغيرها من المنتجات المماثلة

عليلله مقابللل تلللك السلللع أو السيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل بمبل  يعكللس المقابللل الللذي تتوقللع المجموعللة الحصللول 

ألنهللا  أدنللار،باسللتثناء خللدمات الشللراء  إيراداتهللا،استنتجت المجموعة بشكل عام أنها الطرف الرئيسللي فللي ترتيبللات  .الخدمات

 .تتحكم عادة  في السلع أو الخدمات قبل نقلها إلى العميل

 

والبطانيععات والشراشعع  وغيرهععا مععن المنتجععات بيععع السععجاد والبسععط والغععزل ورقععائق معععدات الوقايععة الشخصععية الملونععة 

 المماثلة.

يللتم إثبللات اإليللرادات مللن بيللع السللجاد والبسللط والغللزل ورقللائق معللدات الوقايللة الشخصللية الملونللة والبطانيللات والشراشللف 

 بشللكل عللام عنللد توصلليل العميللل،وغيرهللا مللن المنتجللات المماثلللة فللي الوقللت الللذي يللتم فيلله نقللل السلليطرة علللى األصللل إلللى 

ا عند التسليم. 90إلى  30البضاعة الى موقع العميل أو في معظم الحاالت بيعها مباشرة. فترة االئتمان العادية هي   يوم 

إذا كانت هناك وعود أخرى في العقد فءن المجموعة تعتبرها التزامات أداء منفصلة يجب تخصيص جللزء مللن سللعر المعاملللة 

الضللمانات ونقللاط والء العمللالء(. عنللد تحديللد سللعر المعاملللة لبيللع السللجاد والبسللط والللبالط الخشللن  المثللال،لهللا )علللى سللبيل 

والمقابللل  هللام،وغيرهللا مللن المنتجللات المماثلللة، تأخللذ المجموعللة فللي االعتبللار آثللار المقابللل المتغيللر، ووجللود عنصللر تمللويلي 

 والمقابل المستحق الدفع للعميل )إن وجد(. النقدي،غير 

 

 أخرى ايرادات

 .يتم إثبات اإليرادات األخرى على أساس االستحقاق

 

 

 



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(
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 أرصدة العقد 

 أصول العقد

أصول العقد يتم إثباتها مبدئي ا لإليرادات المكتسبة من بيللع السللجاد والبسللط والغللزل ورقللائق معللدات الوقايللة الشخصللية الملونللة 

والبطانيات والشراشف وغيرها مللن المنتجللات المماثلللة ألن اسللتالم المقابللل مشللروط بءتمللام التسللليم بنجللاح. عنللد تسللليم المنللتج 

 فءن المبل  الذي تم إثباته كأصول عقد يتم إعادة تصنيف الى الذمم المدينة التجارية. العميل،المطلوب وقبوله من قبل 

 

 الكمم المدينة التجارية

يلللزم مللرور الوقللت فقللط  المثللال،يتم إثبات الذمم المدينة إذا كان مبل  المقابل غيللر المشللروط مسللتحق ا مللن العميللل )علللى سللبيل 

 قبل استحقاق دفع المقابل(

 

 قدالتزامات الع

يتم إثبات التزام العقد في حالة استالم مبل  الدفع أو استحقاق السداد )أيهما أسبق( مللن العميللل قبللل قيللام المجموعللة بنقللل السلللع 

أو الخدمات ذات الصلة. يللتم إثبللات التزامللات العقللد كللءيرادات عنللدما تعمللل المجموعللة بموجللب العقللد )أي نقللل السلليطرة علللى 

 إلى العميل(. السلع أو الخدمات ذات الصلة

 

 العمفات أجنبية -3/9

للا العملللة الوظيفيللة للشللركة األم. تقللوم المجموعللة  السللعودي،يللتم عللرض القللوائم الماليللة الموحللدة للمجموعللة بللالس  وهللو أيض 

بتحديللد العملللة الوظيفيللة لكللل كيللان، ويللتم قيللاس البنللود المدرجللة فللي القللوائم الماليللة لكللل كيللان باسللتخدام تلللك العملللة الوظيفيللة. 

مكسللب أو الخسللارة إلللى بنللد يللتم إعللادة تصللنيف ال األجنبيللة،تسللتخدم المجموعللة الطريقللة المباشللرة لتوحيللد واسللتبعاد العمليللات 

 الربح أو الخسارة الذي يقوم بعكس المبل  الذي ينشأ من استخدام هذر الطريقة.

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبيللة مبللدئي ا مللن قبللل شللركات المجموعللة باألسللعار الفوريللة للعملللة الوظيفيللة الخاصللة بهللا 

بللالعمالت األجنبيللة بأسللعار  وااللتزامللات النقديللة األصللول. يللتم تحويللل فللي التللاريخ الللذي تكللون فيلله المعاملللة مؤهلللة لإلثبللات

 الصرف الفورية للعملة الوظيفية في تاريخ التقرير.

اسللتثناء مللن البنللود النقديللة التللي  يتم إثبات الفروق الناتجة عن التسوية أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الللربح أو الخسللارة مللع

ط لصافي استثمار المجموعة في عمليللة أجنبيللة. يللتم إثباتهللا فللي قائمللة الللدخل الشللامل ااخللر حتللى تم تحديدها كجزء من التحو

للا  االسللتثمار،يللتم اسللتبعاد صللافي  وفللي الوقللت الللذي يللتم فيلله إعللادة تصللنيف المبللل  التراكمللي إلللى الللربح أو الخسللارة، يللتم أيض 

 ف على تلك البنود النقدية في الدخل الشامل ااخر.إثبات رسوم الضرائب واألرصدة الدائنة التي تعزى إلى فروق الصر

البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبيللة يللتم تحويلهللا باسللتخدام أسللعار الصللرف فللي تللواريخ 

المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقديللة المقاسللة بالقيمللة العادلللة بعملللة أجنبيللة باسللتخدام أسللعار الصللرف فللي التللاريخ 

مة العادلة. يتم التعامل مع المكاسب أو الخسائر الناتجة عن ترجمللة البنللود غيللر النقديللة المقاسللة بالقيمللة الذي يتم فيه تحديد القي

العادلللة بمللا يتماشللى مللع االعتللراف باألربللاح أو الخسللائر الناتجللة عللن التغيللر فللي القيمللة العادلللة للبنللد )أي فللروق التحويللل فللي 

العادلة في الدخل الشامل ااخر البنود التي يتم إثبات أرباح أو خسائر القيمة ا يتم إثبللات الللربح أو الخسللارة فللي الللدخل  أو أيض 

 الشامل ااخر أو الربح أو الخسارة، على التوالي(.

عند تحديد سعر الصرف الفوري الستخدامه عند اإلثبات المبدئي لألصللل ذو الصلللة أو المصللاريف أو الللدخل )أو جللزء منلله( 

يكللون تللاريخ المعاملللة هللو التللاريخ الللذي تقللوم فيلله  مقللدم،ي أو التزام غير نقدي يتعلللق بمقابللل وعند إلغاء إثبات أصل غير نقد

المجموعللة باإلثبللات المبللدئي لألصللول غيللر النقديللة أو االلتزامللات غيللر النقديللة الناشللئة عللن المقابللل المقللدم. فللي حالللة وجللود 

ا،مدفوعات أو إيصاالت متعددة   لة لكل دفعة أو ايصال لمقابل مقدم.تحدد المجموعة تاريخ المعام مقدم 
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األجنبيللة إلللى الللس السللعودي بسللعر الصللرف السللائد فللي تللاريخ التقريللر  والتزامللات العمليللاتيتم تحويل أصول  التوحيد،عند 

ويتم ترجمة قوائم الربح أو الخسارة بأسعار الصرف السللائدة فللي تللواريخ المعللامالت. يللتم إثبللات فللروق الصللرف الناتجللة عللن 

يف عنصللر مللن قائمللة الللدخل يللتم إعللادة تصللن أجنبيللة،عمليللة  اسللتبعادالتحويللل للتوحيللد فللي قائمللة الللدخل الشللامل ااخللر. عنللد 

 الشامل ااخر متعلق بتلك العملية األجنبية المعينة إلى قائمة الربح أو الخسارة.
 

 القطاعية التقارير -3/10

يتم اإلبالغ عن قطاعات التشغيل بطريقة تتفق مللع التقللارير الداخليللة المقدمللة إلللى صللانع القللرار التشللغيلي الرئيسللي. تللم تحديللد 

عللللى أنللله اللجنلللة  التشلللغيل،المسلللؤول علللن تخصللليص الملللوارد وتقيللليم أداء قطاعلللات  الرئيسلللي،صلللانع القلللرار التشلللغيلي 

 لمجلس اإلدارة الرئيسي للشركة. االستراتيجية

 

 مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية منشآتاستثمار في  -3/11

 شركات زميلة

االستثمارات في شركات زميلة هي التي عليها تأثير هام مللن قبللل المجموعللة ويللتم احتسللابها باسللتخدام طريقللة حقللوق الملكيللة. 

فيهللا وعللادة  يللتم إثباتلله عنللدما تمتلللك  يعتبللر التللأثير الهللام مشللاركة فللي قللرارات السياسللة الماليللة والتشللغيلية للشللركة المسللتثمر

 من حقوق التصويت للشركة. %50إلى  %20المجموعة ما بين 

المجموعللة مللن األربللاح  حصللةيتم تسجيل االستثمار في شركات زميلة مبدئيا  بالتكلفة وتزداد أو تنقص القيمة الدفترية إلثبللات 

المجموعللة فللي القيمللة  حصللةأو الخسائر للشركة الزميلة بعد االسللتحواذ. فللي تللاريخ الشللراء، أي زيللادة فللي تكلفللة الشللراء عللن 

العادلة لصافي األصول القابلة للتحديد للشركة الزميلة يتم إثباتها كشهرة وتدرج في القيمللة الدفتريللة للشللركة الزميلللة. تللنخفض 

المجموعللة مللن  حصللةدفتريللة لهللذر االسللتثمارات إلثبللات االنخفللاض فللي القيمللة لالسللتثمارات الفرديللة. إذا تجللاوزت القيمللة ال

الخسللائر حصللتها فللي شللركة زميلللة ، فءنلله تللنخفض القيمللة الدفتريللة لللذلك االسللتثمار إلللى ال شلليء وال يسللتمر اثبللات الخسللائر 

 ات تمويل إضافية لتلك الشركة الزميلة.اإلضافية ما لم يكن على المجموعة التزام بتقديم مساهم

إن حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة مللا بعللد الشللراء يللتم إثباتهللا فللي الللربح أو الخسللارة ، وحصللة الحركللة 

 ما بعد الشراء في الدخل الشامل ااخر يتم إثباتها ضمن الدخل الشامل ااخر.

مجموعة ، يتم استبعاد األرباح والخسللائر غيللر المحققللة إلللى حللد حصللة المجموعللة عندما تتعامل المجموعة مع شركة زميلة لل

تم تغييللر السياسللات المحاسللبية للشللركات الزميلللة كلمللا كللان ذلللك ضللروريا  للتأكللد مللن توافقهللا مللع يللفللي الشللركة الزميلللة. و

 السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

 

 مشاريع مشتركة

ألخللرى حقللوق فللي صللافي أصللول تعاقديللة مشللتركة حيللث يكللون للمجموعللة واألطللراف امشللترك هللو ترتيبللات المشللروع ال

 .الترتيب

يللتم احتسللاب حصللص المجموعللة فللي المشللاريع المشللتركة باسللتخدام طريقللة حقللوق الملكيللة. عنللدما تتعامللل المجموعللة مللع  

 ذلك المشروع المشترك. مشروع مشترك ما ، يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة إلى حد حصة المجموعة في
 

 عدم استمرارية حقوق الملكية

عندما تتوقف المجموعة في امتالك التأثير الهام أو السيطرة المشتركة نتيجللة النخفللاض او اسللتبعاد حصللتها ، يللتم إعللادة تقيلليم 

بللر المبللل  الخسللارة. يعتالحصة المحتفظة بقيمتها العادلة فللي ذلللك الوقللت مللع تسللجيل الللربح أو الخسللارة مباشللرة  فللي الللربح أو 

إن المبللال  المثبتللة سللابقا  كحصللة فللي الللدخل الشللامل ااخللر يللتم إعللادة  .المحاسللبة  وبموجبه تللتمهللو تكلفللة االسللتثمار المسللتمر

 تصنيفها للربح أو الخسارة أو تحويلها إلى األرباح المبقاة اعتمادا  على طبيعة البنود.

ر الهللام أو السلليطرة المشللتركة ، فللءن البنللود المثبتللة سللابقا  كللدخل شللامل آخللر يللتم إذا حدث تغيير في الحصة دون خسارة التأثي

 تحويلها أو إعادة تصنيفها فقط إلى حد الفائدة المستبعدة.

إذا حصلت المجموعللة علللى السلليطرة بللدال  مللن ذلللك ) نتيجللة لزيللادة حصللتها(، يللتم إدراج القيمللة العادلللة للحصللة المحللتفظ بهللا 

 قابل المالي للشراء.المسابقا  كجزء من 
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تدرج الممتلكات وااالت والمعدات باستثناء أراضللي ملللك حللر وأعمللال الرأسللمالية قيللد التنفيللذ بالتكلفللة بعللد خصللم االسللتهالك 

 أراضي ملك حر وأعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. المتراكم وانخفاض في القيمة المتراكمة ، إن وجدت. ويتم تقييم

م(، تللم تغييللر سياسللة 2019ديسللمبر  16هللـ )الموافللق 1441ربيللع الثللاني  19بناء  على قرار مجلس إدارة المجموعللة بتللاريخ 

كللات وااالت االستهالك لبعض ااالت والمعدات من طريقة القسط الثابللت بمعللدالت االسللتهالك المحللددة لكللل نللوع مللن الممتل

 م شريطة أن يكون االستهالك كما يلي:2020يناير  1والمعدات إلى طريقة وحدات اإلنتاج اعتبارا  من 

 طريقة االستهفا  )بالسنوات( العمر االنتاجي بند
 القسط الثابت 20 – 10 مباني

 القسط الثابت ، وحدات االنتاج 12 – 4 ممتلكات ومعدات وأدوات
 القسط الثابت 7 – 4 تحسينات وديكور

 القسط الثابت 4 – 3 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية
 القسط الثابت 4 السيارات

 

تم تقدير وحدات اإلنتاج المتوقعة لكل آلة بناء  على دراسة تم إعدادها بواسللطة قسللم اإلنتللاج وفحللص مللن قبللل المصللنع لللبعض 

لتحديد الوحدات المتوقللع إنتاجهللا مللن قبللل تلللك ااالت والمعللدات التللي ااالت والمعدات، ووفقا  لذلك تم إعداد الدراسة النهائية 

 31م وحتللى 2020ينللاير  1تللم إعتمادهللا مللن قبللل مجلللس إدارة الشللركة. وبالتللالي، تللم احتسللاب االسللتهالك خللالل فتللرة مللن 

 م لهذر ااالت والمعدات.2020ديسمبر 

ل االسللتهالك مللن يللوم االسللتحواذ أو الرسللملة وحتللى يللوم مللا قبللل فيما يتعلق باإلضافات واالستبعادات خالل السنة ، يللتم تحميلل

 االستبعاد على التوالي.

 

 المتبقية واألعمار اإلنتاجية فحص سنو  للقيم

إن القيمة المتبقية لألصل هي المبللل  التقللديري الحللالي الللذي يمكللن للمجموعللة الحصللول عليلله مللن اسللتبعاد األصللل بعللد خصللم 

 ة المتوقعة في نهاية عمرر اإلنتاجي.لاد إذا كان األصل قد وصل بالفعل إلى العمر والحاالتكاليف التقديرية لالستبع

 

يتم فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول وتعديلها ، إن لزم األمر ، في نهاية كللل فتللرة تقريللر. إذا كانللت التوقعللات 

 التقديرات المحاسبية. تختلف عن التقديرات السابقة، يتم احتساب التغيرات كتغير في

 

 األصول حسب القطاع

مختلفللة. يللتم إعللادة  تتكللون الممتلكللات وااالت والمعللدات غالبللا  مللن أجللزاء مختلفللة ذات أعمللار إنتاجيللة أو أنمللاط اسللتهالك

 استبدال هذر األجزاء )بشكل مستقل( خالل العمر اإلنتاجي لألصل. ووفقا  لذلك:

ات وااالت والمعللدات. وتكللون تكلفتلله مهمللة نسللبيا  بالنسللبة للتكلفللة اإلجماليللة للبنللد بشللكل يتم استهالك كل جزء من بند الممتلك

مستقل )ما لم يكن ألحد األجزاء المهمة نفللس العمللر اإلنتللاجي وطريقللة اسللتهالك جللزء آخللر مللن نفللس بنللد الممتلكللات وااالت 

 والمعدات، وفي هذر الحالة يمكن دمج الجزئين معا  لغرض االستهالك(.

ال تقللوم المجموعللة بءثبللات تكللاليف الصلليانة اليوميللة للبنللد فللي القيمللة الدفتريللة لبنللد الممتلكللات وااالت أسلوب القطللاع بموجب 

والمعدات. يتم إثبات هذر التكاليف في قائمة الللربح أو الخسللارة الموحللدة عنللد تكبللدها. يللتم تحديللد واسللتهالك مكونللات األصللول 

ء الهامللة للممتلكللات وااالت والمعللدات ذات أعمللار إنتاجيللة أو أنمللاط اسللتهالك مختلفللة. المختلفللة بشللكل منفصللل فقللط لألجللزا

ومللع ذلللك تنطبللق المبللادئ المتعلقللة باسللتبدال األجللزاء )والتللي تمثللل التكللاليف الالحقللة للجللزء المسللتبدل( عمومللا  علللى جميللع 

 األجزاء المحددة بغض النظر عما إذا كانت هامة أو غير هامة.
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 رسملة التكالي  ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات

 يتكون تكلفة البند للممتلكات وااالت والمعدات من ااتي:

الخصللومات التجاريللة  داد ، بعللد خصللمسللعر الشللراء ، بمللا فللي ذلللك رسللوم االسللتيراد وضللرائب الشللراء غيللر قابلللة لالسللتر

 والحسومات.

 أي تكاليف متعلقة مباشرة بأصل الموقع والحالة الالزمة لتشغليه بالطريقة التي تراها اإلدارة مناسبة. 

التقدير المبدئي لتكاليف تفكيك ونقل البند وإعادة الموقللع الللذي يقللع فيلله إلللى حالتلله الطبيعيللة واإللتللزام المتكبىللد إمللا نتيجللة شللراء 

 د أو نتيجة استخدامه خالل فترة محددة ألغراض بخالف إنتاج المخزون خالل تلك السنة.هذا البن

يتم إدارج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو إثباته كأصل مستقل ، كلما كان ذلللك مالئمللا  ، فقللط عنللدما يكللون مللن 

تتللدفق إلللى المجموعللة ومللن الممكللن قيللاس تكلفللة البنللد بشللكل المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطللة بالبنللد سللوف 

 موثوق. يتم إيقاف إثبات القيمة الدفترية ألحد األجزاء المثبتة كأصل مستقل عند استبدالها.

 تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة باألصول المؤهلة كجزء من تكلفة األصول المؤهلة حتى بدء اإلنتاج التجاري.

ع مصللروفات اإلصللالح والصلليانة األخللرى علللى قائمللة الللربح أو الخسللارة الموحللدة خللالل فتللرة القللوائم الماليللة يتم تحميل جمي

التي تتكبد فيها. إن الصيانة واإلصالحات المنتظمة التللي ال تزيللد مللن العمللر اإلنتللاجي التقللديري لألصللل أو مخرجللات اإلنتللاج 

 د تكبدها.يتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عن

يتم تحديللد األربللاح والخسللائر الناجمللة عللن اسللتبعاد الممتلكللات وااالت والمعللدات مللن خللالل مقارنللة المتحصللالت مللع صللافي 

 القيمة الدفترية وتدرج في االيرادات ااخر.
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الخاضعة لإليجللار وغيللر خاضللعة مختلفة، وقد تحتوي العقود على مكونات سيارات تقوم المجموعة بءيجار مكاتب ومعدات و

الخاضعة لإليجللار وغيللر خاضللعة لإليجللار بنللاء  علللى  علي المكونات لإليجار. تقوم المجموعة بتوزيع المقابل المالي في العقد

اختارت عللدم الفصللل بللين المكونللات الخاضللعة لإليجللار وغيللر خاضللعة لإليجللار وبللدال  تكن قد  أسعارها المستقلة النسبية ما لم

يتم إثبات عقود اإليجار كأصل حق االستخدام والتزام مقابللل بتللاريخ الللذي يكللون  تقوم باحتسابها كمكون إيجار واحد.من ذلك 

 فيه األصل المؤجر متاح لالستخدام من قبل المجموعة.

 

 أصول حق االستخدام

األساسللي لالسللتخدام(. يللتم تقوم المجموعللة بءثبللات أصللول حللق االسللتخدام بتللاريخ بللدء عقللد اإليجللار )أي تللاريخ تللوفر األصللل 

قيللاس أصللول حللق االسللتخدام بالتكلفللة بعللد خصللم االسللتهالك المتللراكم وخسللائر االنخفللاض ويللتم تعللديلها ألي إعللادة قيللاس 

اللتزامللات اإليجللار. تتضللمن تكلفللة أصللول حللق االسللتخدام مبللل  التزامللات عقللد اإليجللار المثبللت والتكللاليف المباشللرة المبدئيللة 

يجللار التللي تمللت فللي أو قبللل تللاريخ البللدء ناقصللا  أي حللوافز إيجللار مسللتلمة. يللتم اسللتهالك أصللول حللق المتكبللدة ودفعللات اإل

 المستخدم على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار األقصر واألعمار اإلنتاجية التقديرية لألصول.

نت التكلفة تعكللس ممارسللة خيللار الشللراء، فءنلله يللتم إذا تم تحويل ملكية األصل المؤجر للمجموعة في نهاية فترة اإليجار أو كا

 خفاض في القيمة.لإلناحتساب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي التقديري لألصل. كما أن أصول حق االستخدام تخضع 
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 التزامات عقد اإليجار

بدء عقد اإليجار ، تقوم المجموعة بءثبات التزامات عقللد اإليجللار التللي تللم قياسللها بالقيمللة الحاليللة لللدفعات اإليجللار التللي بتاريخ 

جوهريللة(  غيللر يتم سدادها مستقبال  على مدى فترة اإليجار. تتضللمن دفعللات اإليجللار دفعللات ثابتللة )بمللا فللي ذلللك دفعللات ثابتللة

إيجللار المتغيللرة التللي تعتمللد علللى مؤشللر أو معللدل والمبللال  المتوقللع دفعهللا بموجللب  ناقصا  أي حوافز إيجللار مسللتحقة ودفعللات

ضلللمانات القيملللة المتبقيلللة. تتضلللمن دفعلللات اإليجلللار أيضلللا  سلللعر ممارسلللة خيلللار الشلللراء المؤكلللد بشلللكل معقلللول أن تمارسللله 

 عة لخيار اإلنهاء.المجموعة ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المجمو

 يتم تضمينها ايضا  في قياس االلتزام.دفعات اإليجار التي يتم سدادها مستقبال  بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول 

 -يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سللعر الفائللدة المتضللمن فللي عقللد اإليجللار. إذا كللان ذلللك السللعر ال يمكللن تحديللدر بسللهولة  

فءنلله يللتم اسللتخدام معللدل االقتللراض اإلضللافي للمسللتأجر وهللو السللعر الللذي  –قود اإليجار في المجموعة وبشكل عام يحدث لع

يتعين على المستأجر الفردي سدادر القتراض األموال الالزمة للحصللول علللى أصللل بقيمللة مماثلللة ألصللل حللق االسللتخدام فللي 

 بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وضمان وشروط مماثلة.

لزيللادات مسللتقبلية محتملللة فللي دفعللات اإليجللار المتغيللرة بنللاء  علللى مؤشللر أو معللدل والتللي ال تنللدرج فللي تتعللرض المجموعللة 

التزام عقد اإليجار حتى تصبح ساريه المفعول. عندما يبدأ سريان تعديالت لدفعات اإليجار بنللاء  علللى مؤشللر أو معللدل ، فءنلله 

 حق االستخدام. يتم إعادة تقييم التزام عقد اإليجار وتعديله مقابل أصل

يتم توزيع دفعات اإليجار بين رأس المال وتكلفة التمويل. ويتم تحميل تكلفة التمويللل علللى الللربح أو الخسللارة علللى مللدى فتللرة 

 عقد اإليجار وذلك إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة.

صلليرة األجللل واألصللول ذات القيمللة المنخفضللة علللى أسللاس القسللط الثابللت يللتم إثبللات الللدفعات المرتبطللة بعقللود اإليجللار ق

 كمصروف في الربح أو الخسارة.

يتم تسجيل المبال  المستحقة من المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلية كللذمم مدينللة بقيمللة اسللتثمار المجموعللة فللي عقللود 

ويليللة للفتللرات المحاسللبية بحيللث يعكللس معللدل عائللد دوري اإليجار ذات الصلللة. يللتم تخصلليص الللدخل مللن عقللود اإليجللار التم

 ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم المتعلق بعقود اإليجار ذات الصلة.

إن ايللرادات اإليجللار مللن عقللود اإليجللار التشللغيلية عنللدما تكللون المجموعللة مللؤجرا  يللتم إثباتهللا فللي الللدخل علللى أسللاس القسللط 

المتكبللدة فللي الحصللول علللى عقللد إيجللار تشللغيلي فللي مبدئيللة يللتم إضللافة التكللاليف المباشللرة ال الثابللت علللى مللدى فتللرة اإليجللار.

القيمة الدفترية لألصل األساسي وإثباتها كمصروفات على مدى فتللرة اإليجللار علللى نفللس أسللاس إيللرادات اإليجللار. يللتم إدراج 

 األصول المؤجرة ذات الصلة في الميزانية العمومية على أساس طبيعتها.

 

 المخزون -3/14

يللتم تقيلليم المخللزون باسللتثناء التللالف بالتكلفللة أو صللافي القيمللة القابلللة للتحقللق ، أيهمللا أقللل. أي تخفلليض لصللافي القيمللة القابلللة 

للتحقللق يللتم تسللجيله كمصللروف فللي الفتللرة التللي يحللدث فيهللا التخفلليض. يللتم إثبللات أي عكللس فللي قائمللة الللربح أو الخسللارة 

يحللدث فيهللا االنعكللاس. يمثللل صللافي القيمللة القابلللة للتحقللق سللعر البيللع التقللديري فللي سللياق األعمللال الموحللدة فللي الفتللرة التللي 

 االعتيادية مطروحا  منها تكلفة اإلكمال والتسويق المقدرة وتكاليف البيع والتوزيع إلتمام البيع.

 يتم تحديد التكلفة كما يلي:

 التكاليف المعيارية    مواد خام

 المعيارية التكاليف   قطع غيار

 ةياعتكلفة الصنالمتوسط    أعمال قيد التنفيذ

 الصناعيةتكلفة المتوسط    بضائع تامة

 

يتم تقييم األصناف التالفة بصافي القيمة القابلللة للتحقللق. ويللتم تقيلليم المخللزون مللن خللالل تكلفللة الشللراء أو قيمللة فللاتورة المللورد 

 الشراء.باإلضافة إلى المصروفات الالزمة إلكمال عملية 

 بنللود البضللاعة ، إن وجللدت. ويللتم تقيلليم مخصصللات بنللود متقادمللة وبطيئللة الحركللة بعللد خصللميتم تقيلليم هللذر بمتوسللط التكلفللة 

 األخرى المتكبدة عليها. مصاريفبالطريق بالتكلفة مشتملة  على قيمة الفاتورة وال
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 صافي القيمة القابلة للتحقق ومخصص تقييم المخزون

التقديريللة تكللاليف ال بعللد خصللمالنشللاط الطبيعللي للمجموعللة إن صافي القيمة القابلة للتحقق هللو سللعر البيللع التقللديري فللي سللياق 

. فللرديمال المقدرة ومصروفات البيع. يتم إجراء تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق لتخفيض المخللزون عللادة  علللى أسللاس تكالل

يللتم إنتاجلله وتسللويقه فللي حيللث بنفس خط اإلنتللاج )الللذي للله غللرض مماثللل واسللتخدام نهللائي( سيكون عندما تتعلق البنود وهذا 

 نفس المنطقة الجغرافية.

مللن خللالل إجللراء  وتسللجيلهيتم تكوين مخصللص مقابللل مخللزون بطلليء الحركللة ومتقللادم وتللالف. يللتم تحديللد المخللزون التللالف 

جرد المخزون. ويتم تقييم مخصللص المخللزون المتقللادم وبطلليء الحركللة عللن طريللق كللل فئللة مللن فئللات المخللزون كجللزء مللن 

 رنة مستوى احتفاظ المخزون بالمبيعات المستقبلية المتوقعة.التقارير المالية المستمرة. يتم تقييم التقادم على أساس مقا

 

 أصول غير متداولة محتفظ بها للبيع وعمليات تشغيلية غير مستمرة -3/15

تقللوم المجموعللة بتصللنيف األصللول غيللر المتداولللة ومجموعللات االسللتبعاد كمحللتفظ بهللا للبيللع إذا كانللت قيمتهللا الدفتريللة سلليتم 

الل معاملللة بيلللع وللليس مللن خلللالل االسللتخدام المسلللتمر. كمللا أن األصلللول غيللر المتداوللللة اسللتردادها بشللكل أساسلللي مللن خللل

ناقصللا   –أيهمللا أقللل  -ومجموعات االستبعاد التي تم تصنيفها كمحتفظ بهللا للبيللع يللتم قياسللها بقيمتهللا الدفتريللة أو القيمللة العادلللة 

إلللى اسللتبعاد األصللل )مجموعللة االسللتبعاد( باسللتثناء تكللاليف  تكاليف البيع. تكاليف البيع هي التكاليف اإلضافية العائدة مباشللرة  

 التمويل ومصروفات الزكاة.

يتم اعتبار معايير تصنيف المحتفظ بها للبيع على أنها مسللتوفاة فقللط عنللدما يكللون البيللع محللتمال  بدرجللة عاليللة ويكللون األصللل 

أن تشللير اإلجللراءات المطلوبللة إلتمللام البيللع إلللى أنلله مللن ينبغللي  متاحة للبيع الفوري في حالتهللا الحاليللة.ستبعاد أو مجموعة اال

مللن يجللب أن تلتللزم اإلدارة بخطللة بيللع األصللل وغيللر المحتمللل إجللراء تغييللرات كبيللرة فللي البيللع أو أنلله سلليلغى قللرار البيللع. 

 البيع خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.المتوقع أن يكتمل 

 والمعدات واألصول غير الملموسة بمجرد تصنيفه كمحتفظ به للبيع. ال يتم استهالك أو إطفاء الممتلكات وااالت -

 يتم عرض األصول واإللتزامات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل مستقل كبنود متداولة في قائمة المركز المالي. -

اسللتبعادها أو تللم تصللنيفها تعتبللر مجموعللة االسللتبعاد مؤهلللة كعمليللات تشللغيلية متوقفللة إذا كانللت أحللد مكونللات منشللأة إمللا تللم  -

 على أنها محتفظ بها للبيع، و:

 يمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات -

 خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات أو ستبعادجزء من خطة منسقة واحدة ال -

 هي شركة تابعة تم االستحواذ عليها حصري ا بهدف إعادة بيعها -

يللتم اسللتبعاد العمليلللات المتوقفللة ملللن نتللائج العمليلللات المسللتمرة ويللتم عرضلللها كمبللل  واحلللد كللربح أو خسلللارة بعللد الزكلللاة  -

 الربح أو الخسارة.قائمة والضريبة من العمليات المتوقفة في 

 

 نقدية باحأرتوزيعات  -3/16

وفق للا للقللوانين  .لللم يعللد التوزيللع وفق للا لتقللدير الشللركةو االلتزام بدفع أرباح األسللهم عنللدما يُصللرح بللالتوزيعبءثبات الشركة  قومت

 حقوق الملكية.في  المبل  المقابل مباشرة  إثبات يتم ين. المساهممن قبل عليه  ةافقيتم الموالمعمول بها، يُسمح بالتوزيع عندما 
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إن تكلفللة األصللول غيللر الملموسللة المسللتحوذ  عليها بشكل منفصل مبللدئيا  بالتكلفللة. المستحوذاالصول غير الملموسة  يتم قياس

األصللول غيللر الملموسللة  إدراجبعللد االثبللات المبللدئي، يللتم عليها مللن دمللج األعمللال هللي قيمتهللا العادلللة فللي تللاريخ االسللتحواذ. 

باسللتثناء  - داخلي للا نتجللةصللول غيللر الملموسللة الممتراكمللة. األال القيمللة فللي خفاضناال متراكم وخسائرالطفاء ناقصا  اإلبالتكلفة 

 .في الفترة التي تتكبد فيها ربح أو الخسارةفي الالنفقات ذات الصلة  إثباتتم رسملتها ويتم تال  - تكاليف التطوير المرسملة

 محددة.يتم تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة إما محددة أو غير 

للتأكللد مللن وجللود  هاويتم تقييم االنتاجياالقتصادي  هاعمرالمحددة على مدى يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات االعمار 

كللال  مللن فتللرة فحللص . يللتم تهللاقيمت أن األصول غيللر الملموسللة قللد انخفضللعلى  مؤشرعندما يكون هناك  تهاقيمفي انخفاض 

 .تقريللر فتللرةعلللى األقللل فللي نهايللة كللل  ةالمحللدد ةر اإلنتاجيللاعمللاأل اتذالملموسللة غيللر ل واإلطفللاء وطريقللة اإلطفللاء لألصلل

فللي التللي تجسللد لية االقتصللادية المسللتقب منللافعالسللتهالك ال ةالمتوقعلل طريقللةأو الالمتوقللع االنتللاجي  التغييرات فللي العمللرتُراعى 

يللتم اثبللات  كتغيللرات فللي التقللديرات المحاسللبية. معالجتهللا، ويللتم ا  مالئملل كلمللا كللان ذلللك، االطفاءفترة أو طريقة لتعديل األصل 

فللي فئللة المصللروفات الموحللدة الللربح أو الخسللارة قائمللة ألصول غير الملموسة ذات االعمللار المحللددة فللي لمصروف االطفاء 

 .ةل غير الملموسوالمتوافقة مع وظيفة األص

لمحللددة ولكللن يللتم اختبللار انخفللاض فللي قيمتهللا سللنويا  إمللا ال يتم إطفللاء األصللول غيللر الملموسللة ذات األعمللار اإلنتاجيللة غيللر ا

بشللكل فللردي أو علللى مسللتوى وحللدة توليللد النقللد. يللتم فحللص تقيلليم العمللر غيللر المحللدد سللنويا  لتحديللد مللا إذا كللان العمللر غيللر 

 ى أساس مستقبلي.المحدد ال يزال قابل للدعم. إذا لم يكن كذلك ، فيتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير المحدد إلى المحدد عل

يللتم إلغللاء إثبللات أصللول غيللر الملموسللة عنللد االسللتبعاد )أي فللي تللاريخ الللذي يحصللل فيلله المسللتلم علللى السلليطرة( أو عنللدما ال 

يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه. يتم إدارج أي ربح أو خسارة ناشئة عللن إلغللاء إثبللات األصللل )محسللوبة 

 افي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة.على أنها الفرق بين ص

 العمر اإلنتاجي   النوع

 سنوات 4      جمابر

 

 النقد وما في حكمه -3/18

وبالصللندوق وودائللع قصلليرة األجللل عاليللة يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركللز المللالي الموحللدة مللن النقللد لللدى البنللوك 

وتخضللع والتللي يمكللن تحويلهللا بسللهولة إلللى مبللل  نقللدي معللروف ثالثللة أشللهر أو أقللل ،  اقهاسللتحقيكللون تللاريخ اوالتي السيولة 

 لمخاطر غير جوهرية من التغيرات في القيمة.

 –كمللا تللم تعريفهللا أعللالر  -من النقد وودائع قصيرة األجللل  ، يتكون النقد وما في حكمهالموحدة لغرض قائمة التدفقات النقدية 

 .صافية من السحب على المكشوف من البنوك القائمة حيث تعتبر جزء ال يتجزأ من إدارة النقد للمجموعة 

 

 األدوات المالية -3/19

 كية لمنشأة أخرى.المنشآت وإلتزام مالي أو أداة حقوق مل ىحداألداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي إل
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 إثبات وإلغاء اإلثبات لألدوات المالية -أ

فللي قائمللة المركللز المللالي للمجموعللة عنللدما تصللبح المجموعللة  –بخالف األدوات المالية المشللتقة  –يتم إثبات األدوات المالية 

 طرفا  في األحكام التعاقدية لألداة. 

أي عنللدما تلتللزم  ،الماليللة التللي يللتم شللراؤها أو بيعهللا بالطريقللة العاديللة باسللتخدام محاسللبة تللاريخ المتللاجرة صللولاألإثبللات يللتم 

 المجموعة بالشراء أو البيع.

التللي  - بشللكل عللام تكلفللة الشللراء تسللاويالتللي و -لتي ليست ذمم مدينة تجارية مبدئي ا بالقيمة العادلللة يتم قياس األدوات المالية ا

. يللتم إثبللات الللذمم المدينللة التجاريللة بتكلفللة تتضللمن تكللاليف المعاملللة لللألدوات الماليللة التللي لللم يللتم قياسللها الحق للا بالقيمللة العادلللة

 (.15هام )المعايير الدولية للتقارير المالية رقم المعاملة إذا لم تكن تحتوي على عنصر تمويلي 

 

 يتم إلغاء إثبات األصول المالية عندما:

 تنتهي صالحية الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي، أو -

 يتم تحويل األصل بحيث يتم تحويل الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصول ومخاطر ومزايا الملكية. -

 

 د إلغاء اإلثبات، تقوم المجموعة بءثبات الفروقات بين القيمة الدفترية والمقابل المالي.عن

تحللتفظ بللالتعرض ألن المجموعللة  إثبللاتالتحويللل إلغللاء ينللتج عللن ، قللد ال  الذمم المدينة المضمونةب لتقوية الترتيبات فيما يتعلق

 صلللااللتللزام ، بحيللث يمثللل صللافي األ تقللوم بءثبللاتالممتللدة و تقللوم المجموعللة بتقيلليم مشللاركتها إلى حد مللا. زاياللمخاطر والم

 م الحقوق وااللتزامات المحتفظ بها ويتم قياسها بناء  على تصنيف األصل األصلي.لتزاواإل

أي عنللدما يللتم الوفللاء بللااللتزام  -مميللزة االلتللزام يكللون مات الماليللة )أو جللزء منهللا( عنللدما وفقللط عنللدما لتزااالإثبات يتم إلغاء 

الربح أو الخسارة بللين القيمللة الدفتريللة والمبللل  المللدفوع فللي الللربح أو  إثباتيتم  .المحدد في العقد أو إلغاؤر أو انتهاء صالحيته

 الخسارة.

 يقابلللإذا تللم تعللديل شللروط االلتللزام المللالي الحللالي )القللروض واالقتراضللات( بشللكل جللوهري ، فسلليتم اعتبللار ذلللك علللى أنلله 

 التزام مالي جديد. إثباتااللتزام األصلي ويتم  تاثبمعايير إلغاء اال

 

 لألصول المالية فاحقتصني  والقياس الال -ب

يعتمد قياس األصول المالية على التصنيف الذي يتم تحديدر من خالل نمللوذج األعمللال لالحتفللاظ باألصللل وخصللائص تدفقاتلله 

 .النقدية

 

 التكلفة المطفأة( 1

مثللل  رأس المللال األصللليعلللى التللدفقات النقديللة التعاقديللة والتللي هللي فقللط الفوائللد ويللتم االحتفللاظ باألصللول لغللرض الحصللول 

يللتم احتسللاب الفائللدة باسللتخدام طريقللة الفائللدة الفعليللة  أدوات الللدين الفانيليللا والقللروض والمللدينين بمللا فللي ذلللك أصللول العقللد.

 يمة في بند منفصل في الربح أو الخسارة.يتم عرض االنخفاض في الق التمويل في الربح أو الخسارة. ايراداتوتدرج في 

 

 العادلة من خفال الدخل الشامل اآلخر القيمة( 2

ا بيع األصول ، فسلليتم قيللاس هللذر األصللول بالقيمللة العادلللة  باإلضافة إلى ما ورد أعالر ، إذا كان نموذج األعمال يتضمن أيض 

يتم احتساب دخل الفوائللد وعرضلله علللى النحللو الللوارد  ااخر. من خالل الدخل الشامل المتدفقةمع التغيرات في القيمة العادلة 

فللي التللي تللم إثباتهللا / خسللارة القيمللة العادلللة ربللح / يزيللد مللن  صقنانخفاض القيمة فللي الللربح أو الخسللارة ويللإدراج يتم  أعالر.

 احتياطي الدخل الشامل ااخر.

 أو الخسارة وتدرج في األرباح / الخسائر األخرى. عند إلغاء اإلثبات، يتم إعادة تدوير األرباح والخسائر إلى الربح
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 ...)تتمة(لألصول المالية فاحقتصني  والقياس الال -ب

 القيمة العادلة من خفال الربح أو الخسارة( 3

الللربح أو الخسللارة مللع عللرض  مللن خللاللاألصللول التللي ال تسللتوفي المعللايير المللذكورة أعللالر يللتم قياسللها بالقيمللة العادلللة 

 التغيرات في القيمة العادلة في األرباح / الخسائر األخرى.

مجموعللة باختيللار قامللت ال، بالنسبة الستثمارات حقوق الملكيللة التللي تعتبرهللا المجموعللة اسللتثمارات اسللتراتيجية طويلللة األجللل

( 2. علللى عكللس لعللرض التغيللرات فللي القيمللة العادلللة مللن خللالل الللدخل الشللامل ااخللر 9المعيار الللدولي للتقريللر المللالي رقللم 

المتراكمللة ضللمن حقللوق الملكيللة ااخللر / خسللائر الللدخل الشللامل أربللاح عند بيع االسللتثمارات ، سلليتم تحويللل أعالر، ومع ذلك 

 .الل الربح أو الخسارةولن يتم إعادة تدويرها من خ

 يتم إثبات توزيعات األرباح كءيرادات أخرى عندما يكون هناك الحق الستالم المدفوعات.

 

 التصني  والقياس لفالتزامات الماليةج( 

 يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية إما كالتزامات مالية أو كحقوق ملكية وفقا  لمضمون الترتيب التعاقدي.

 

 ماليةإلتزامات 

يتم تصنيف االلتزامات المالية إمللا كالتزامللات ماليللة بالقيمللة العادلللة مللن خللالل الللربح أو الخسللارة وإمللا التزامللات ماليللة أخللرى 

الماليللة بالقيمللة العادلللة مللن خللالل الللربح أو الخسللارة إذا كانللت إمللا  االلتزامللاتيللتم تصللنيف والتي يتم قياسها بالتكلفللة المطفللأة. 

ات الماليللة لتزامللأربللاح وخسللائر هللذر االإثبللات يللتم . ة أو تللم تصللنيفها بطريقللة أخللرى ضللمن هللذا التصللنيفمحتفظ بها للمتللاجر

 الدخل الشامل.قائمة والخسائر األخرى في األرباح ضمن 

يتم تصنيف االلتزام المالي كمحللتفظ بلله للمتللاجرة إذا )أ( تللم اسللتحواذ االلتللزام بشللمل أساسللي ألغللراض إعللادة الشللراء الالحقللة 

فهللي جللزء مللن محفظللة أدوات ماليللة محللددة لهللا نمللط لجنللي األربللاح علللى المللدى )ب( عنللد اإلثبللات المبللدئي،  ;ير األجلللقصلل

 أداة مالية مشتقة غير مخصصة وفعالة كأداة تحوط. أو )ج( كانت ;القصير

إذا كللان هللذا اإلثبللات المبللدئي يمكللن تخصلليص التللزام مللالي بالقيمللة العادلللة مللن خللالل الللربح أو الخسللارة عنللد  خالف للا لللذلك

يشللكل االلتللزام أو )ب(  ;الللذي قللد ينشللأ بطريقللة أخللرىاإلثبللات التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبيللر مللن عللدم اتسللاق القيللاس أو 

ا من مجموعة األصول المالية أو اإل ات المالية أو كليهما والتللي تللتم إدارتهللا وتقيلليم أدائهللا علللى أسللاس القيمللة لتزامالمالي جزء 

ا مللن عقللد يحتللوي علللى و )ج(  ;لعادلللة كجللزء مللن إدارة المخللاطر الموثقللة واسللتراتيجيات االسللتثمار للمجموعللةا تشللكل جللزء 

 واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية ويمكن تخصيص العقد بالكامل وفق ا لمعايير التقارير المالية المعمول بها.

ة العادلللة بعللد خصللم تكللاليف المعاملللة ويللتم قياسللها الحق للا بالتكلفللة المطفللأة الماليللة األخللرى مبللدئي ا بالقيملل االلتزامللاتيللتم قيللاس 

قائمللة مصللاريف الفائللدة علللى أسللاس العائللد الفعلللي ضللمن تكللاليف التمويللل فللي إثبللات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي مع 

 الدخل الشامل.

 التزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها.ت المالية عندما يتم الوفاء بتزاماال إثباتتقوم المجموعة بءلغاء 
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 الكامنةالمشتقات 

ال  منللة فللي األدوات الماليللة األخللرى أو العقللود األصلللية غيللر المشللتقة كمشللتقات منفصلللة عنللدماكايتم التعامللل مللع المشللتقات ال

تكون مخاطرها وخصائصها مرتبطة ارتباط ا وثيق ا بالعقود األصلللية وال يللتم قيللاس العقللود األصلللية بالقيمللة العادلللة مللن خللالل 

 الربح والخسارة.

متعللددة ال يللتم فصلللها ويللتم معاملتهللا بالقيمللة العادلللة مللن كامنللة الماليللة التللي تحتللوي علللى مشللتقات  االلتزاماتومع ذلك ، فءن 

 ح والخسارة.خالل الرب

تتكون األدوات المالية المركبة التي تصدرها المجموعة من سندات قروض قابلللة للتحويللل يمكللن تحويلهللا إلللى رأس مللال بنللاء  

 على خيار المالك وال يختلف عدد األسهم التي سيتم إصدارها مع التغيرات في قيمتها العادلة.

 

 األدوات المالية المركبة

ال يحتللوي علللى خيللار تحويللل حقللوق  ثلللامفللي األداة الماليللة المركبللة مبللدئي ا بالقيمللة العادلللة اللتللزام م االلتللزاممكللون يتم إثبات 

حقللوق الملكيللة مبللدئي ا بللالفرق بللين القيمللة العادلللة لللألداة الماليللة المركبللة ككللل والقيمللة العادلللة لمكللون  مكللونيللتم إثبللات  ملكيللة.

يتناسللب مللع قيمهللا ات وحقللوق الملكيللة بمللا لتزامللاالمكونللات إلللى  مباشللرة   يتم تخصيص أي تكاليف معامالت منسوبة االلتزام.

 .مبدئيةالدفترية ال

. االلتللزام لللألداة الماليللة المركبللة بالتكلفللة المطفللأة باسللتخدام طريقللة معللدل الفائللدة الفعللليمكللون المبدئي، يللتم قيللاس  اإلثباتبعد 

 المبدئي إال عند التحويل أو انتهاء الصالحية.اإلثبات بة بعد حقوق الملكية ألداة مالية مركمكون ال يتم إعادة قياس و

يللتم الحصللول علللى ذلللك عللن طريللق  االلتللزام بتطبيللق طريقللة معللدل الفائللدة الفعلللي. مكللونيتم احتساب مصروف الفائدة علللى 

الفللرق بللين  ةضللافتم إيلل. حساب القيمة الحاليللة للتللدفقات النقديللة المسللتقبلية بسللعر السللوق لقللرض بللدون المكللون القابللل للتحويللل

 معدل الفائدة الفعلي والفائدة المدفوعة إلى القيمة الدفترية لسند القرض القابل للتحويل.

إثبلللات يلللتم  فلللي اللللربح أو الخسلللارة. ملللاليال لتزامربلللاح والخسلللائر واألربلللاح المتعلقلللة بلللاالتوزيعلللات األالفوائلللد وإثبلللات يلللتم 

 بعد خصم الضرائب المنسوبة. توزيعات على حاملي األسهم في حقوق الملكيةال

 

 مقاصة األدوات المالية -3/20

يللتم مقاصللة األصللول واإللتزامللات الماليللة وتسللجيل صللافي المبللل  فللي قائمللة المركللز المللالي فقللط عنللد وجللود حللق نافللذ نظامللا  

 على أساس الصافي أو تحقيق األصول وسداد اإللتزامات في آن واحد. تسويةالمبال  المدرجة وكان هناك نية لل مقاصةل

. الترتيللب الوحيللد ذو الصلللة الللذي تخضللع للله المجموعللة ات الماليللةلتزامواال صولحاليا ال تقوم المجموعة بءجراء مقاصة لأل

 رئيسي.المعاوضة ال هو ترتيب

 

 األدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط -3/21

 المالية المشتقةاألدوات 

والعمللالت األجنبيللة بمللا  بضللائعرضات لمخاطر أسللعار الفائللدة والإلدارة التع ةمشتقالاألدوات المالية باستخدام المجموعة تقوم 

 ن المعامالت المتوقعة.عفي ذلك التعرضات الناشئة 

ي القيمة العادلة الحقللا  فللي الللربح أو الخسللارة إلللى التغيرات فإثبات يتم . يتم قياس األدوات المالية المشتقة مبدئي ا بالقيمة العادلة

 يتم تصنيف المشتقات التجارية على أنها أصول أو التزام متداول. جانب تكاليف المعاملة.
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 التحوط

 يتم تصنيفها إلى واحد مما يلي: فءنه األداة المالية المشتقة كأداة تحوط ،إذا تم استخدام 

؛  قللويأو التللزام مثبللت تحوط هذر األداة من التعرض للتغيللرات فللي القيمللة العادلللة ألصللل أو التللزام ت -تحوط القيمة العادلة أ( 

 أو

إمللا إلللى مخللاطر معينللة  نسللبالتللدفقات النقديللة التللي تُ تحوط هذر األداة مللن التعللرض للتغيللرات فللي ت -تحوط التدفق النقدي ب( 

 أو معاملة متوقعة.مثبت مرتبطة بأصل أو التزام 

 أجنبية )تحوط صافي االستثمار(.تشغيلة تحوطات صافي االستثمار في عملية ج( 

المجموعللة للتحللوط  ، تحللدد اإلدارة وتوثللق رسللمي ا عالقللة التحللوط واسللتراتيجية إدارة مخللاطروفللاء بمعللايير محاسللبة التحللوطلل

 .تحوطوطبيعة المخاطر وأداة التحوط والبند الم

ا تقييم فعالية التحوط مقابل هذر المتطلبات:  يتم أيض 

 وأداة التحوط المتحوطتوجد عالقة اقتصادية بين البند  -

 ال يسيطر تأثير مخاطر االئتمان على تغيرات القيمة التي تنتج عن تلك العالقة االقتصادية -

 وكمية التحوط المتحوطة التحوط لعالقة التحوط هي نفس كمية البند نسب -

يللتم تعللديل نسللبة التحللوط و عندما ال تتحقق الفعالية الحق ا فيما يتعلللق بنسللبة التحللوط ولكللن يظللل هللدف إدارة المخللاطر كمللا هللو

 وفق ا لذلك.

المشللتقة إمللا غيللر فعالللة كتحللوط بعللد تعللديل  تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط بشللكل مسللتقبلي عنللدما يللتم تحديللد أن األداة

يللر هللدف إدارة المخللاطر وال يغم تالنسبة أو عند انتهاء صللالحية األداة المشللتقة أو بيعهللا أو إنهاؤهللا أو ممارسللتها أو عنللدما يللت

 بالمعايير. مستوفيةتكون األداة 

 

 تحوطات القيمة العادلة

أي ربللح أو خسللارة علللى أداة التحللوط فللي إثبات فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة التي تستوفي شروط محاسبة التحوط، يتم 

ط المنسللوب إلللى المخللاطر المحوطللة فللي الللربح تحللومللن البنللد الم ةرأو الخسللا ربحاللل ا  أيضللإثبللات الللربح أو الخسللارة، كمللا يللتم 

إثبللات ربللح يللتم  القيمة العادلللة ضللمن إيللرادات أو تكلفللة التمويللل.تحوط زء الفعال من لجا ةرخساح أو ربإثبات يتم  .ةوالخسار

 الربح أو الخسارة. فيالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر األخرى تحوط الجزء غير الفعال من  ةأو خسار
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 المشتقة وأنشطة التحوط...)تتمة(األدوات المالية  -3/21

 

 تحوطات التدفق النقد 

 التي تستوفي شروط محاسبة التحوط: فيما يتعلق بتحوطات التدفق النقدي

 حد مكونات حقوق الملكية إلى ما هو أقل مما يلي:أليتم تعديل احتياطي التدفق النقدي  -1

 التحوطالربح / الخسارة المتراكمة على أداة التحوط من بداية أ( 

 طتحوالقيمة العادلة للبند المفي الربح / الخسارة المتراكمة ب( 

 

الجزء من الللربح أو الخسللارة مللن أداة التحللوط الللذي تللم تحديللدر علللى أنلله تحللوط فعللال مللن خللالل الللدخل الشللامل إثبات يتم  -2

 .ااخر

 

 (.رصيد التوازنالجزء غير الفعال في الربح أو الخسارة )إثبات يتم  -3

 

كجللزء مللن  ثبتللةسبة لتحوطات التدفقات النقدية التللي تللؤثر علللى المعللامالت المسللتقبلية، يللتم تحويللل األربللاح أو الخسللائر المبالن

ينللتج عللن عنللدما  الللدخل الشللامل ااخللر إلللى الللربح أو الخسللارة فللي نفللس الفتللرة التللي فيهللا تللؤثر معاملللة التحللوط علللى الللدخل.

سللابق ا فللي الللدخل الشللامل ااخللر يللتم إثباتهللا أو الخسللائر المرتبطللة التللي تللم  ربللاحاأل ، فللءنأو التزام أصلإثبات معاملة التحوط 

 .لتزامفي القياس األولي لتكلفة الشراء أو القيمة الدفترية األخرى لألصل أو االإدراجها 

 على الفور. إذا لم يعد من المتوقع حدوث تدفقات نقدية مستقبلية، يتم إعادة تصنيف المبال  إلى الربح أو الخسارة

تستخدم المجموعة العقود ااجلة في تحوطات التدفقات النقدية وتعللين فقللط التغييللر فللي القيمللة العادلللة للعنصللر الفللوري للعقللود 

فللي إثباتلله يللتم احتسللاب التغييللر فللي القيمللة العادلللة )"النقللاط ااجلللة"( بشللكل منفصللل كتكلفللة تحللوط ويللتم  ااجلللة كللأداة تحللوط.

 حوط ضمن حقوق الملكية.تكاليف احتياطي الت

، يتم تحديد التغيير في القيمللة الجوهريللة فقللط كللأداة تحللوط للمعللامالت. يللتم احتسللاب ا تستخدم المجموعة خيارات للتحوطعندم

 التغييرات على النحو الوارد أعالر.

المتحللوط تللاريخ اسللتحقاق التحللوط كأصللل أو التللزام غيللر متللداول عنللدما يكللون للبنللد  ف القيمة العادلة الكاملة لمشللتقيتم تصني

أقللل  لبنللد المتحللوطلسللتحقاق اال ما يكللون تللاريخأو التللزام متللداول عنللد أصلللمللن تللاريخ التقريللر، وك يزيد عن اثني عشر شهرا  

 .ات متداولةالتزامأو  أصوليتم تصنيف المشتقات التجارية ك من تاريخ التقرير. ا  من اثني عشر شهر

 

 صافي تحوطات االستثمار

 لتحوطات التدفقات النقدية.مماثل األجنبية بشكل التشغيلية صافي تحوطات االستثمارات في العمليات  احتسابيتم 

 الللربح إثبللاتيللتم . أو خسارة من أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعللال مللن التحللوط فللي الللدخل الشللامل ااخللر ربحأي  إثباتيتم 

 / الخسائر األخرى.األرباح في الربح أو الخسارة ضمن صافي  المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة   ةرأو الخسا

والخسائر المتراكمة فللي حقللوق الملكيللة فللي الللربح أو الخسللارة عنللدما يللتم الللتخلص مللن العمليللة األجنبيللة أو األرباح يتم إدراج 

 بيعها جزئي ا.
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 والبنو  الدائنةالقروض اآلجلة  -3/22

مبللدئيا  بالقيمللة العادلللة )كونهللا متحصللالت مسللتلمة( بعللد خصللم تكللاليف المعاملللة  ااجلللة والبنللوك الدائنللةيللتم إثبللات القللروض 

ض طويلللة األجللل بالتكلفللة المطفللأة باسللتخدام طريقللة ارتللقالمبللدئي، يللتم قيللاس اال لإلثبللاتالحق للا  المؤهلللة المتكبللدة، إن وجللدت.

أي فللرق بللين المتحصللالت )صللافية مللن تكللاليف المعاملللة( ومبللل  االسللترداد فللي الللربح أو  إثبللاتيللتم . الفعللليمعللدل الفائللدة 

 ض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.ارتقالخسارة على مدى فترة اال

و انتهللاء صللالحيته. إن يتم إزالة االقتراض مللن قائمللة المركللز المللالي عنللدما يللتم الوفللاء بللااللتزام المحللدد فللي العقللد أو إلغللاؤر أ

المللدفوع بمللا فللي ذلللك أي المللالي الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي الذي تم إطفاءر أو تحويله إلى طرف آخللر والمقابللل 

يللتم . فللي الللربح أو الخسللارة كللءيرادات أو تكللاليف تمويللل أخللرى يللتم إثباتللهمتحملللة التزامللات أصللول غيللر نقديللة محولللة أو 

سللوية االلتللزام لمللدة اثنللي عشللر ات متداولة ما لم يكن لللدى الشللركة حللق غيللر مشللروط فللي تأجيللل تالتزامض كارتقتصنيف اال

 على األقل بعد فترة التقرير. ا  شهر

 

 التزامات المنافع المحددة للموظفين -3/23

 منافع قصيرة وطويلة األجل

النقديللة واإلجللازات المتراكمللة المدفوعللة غيللر المسللتخدمة اللتزامللات المتعلقللة بللاألجور والرواتللب بمللا فللي ذلللك المزايللا غيللر ا

ن الخدمللة ذات الصلللة يللتم يبعللد نهايللة الفتللرة التللي يقللدم فيهللا المللوظف ا  شللهر 12بالكامل في غضللون  والتي من المتوقع تسويتها

االلتزامللات. ويللتم عنللد تسللوية فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية فترة التقرير ويتم قياسها بالمبال  المتوقللع دفعهللا إثباتها 

 عرض االلتزامات كالتزامات منافع الموظفين المتداولة ضمن المستحقات في قائمة المركز المالي.

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 مكافللأة نهايللة الخدمللةخطللة  فيمللا يتعلللق بالمزايللا المحللددة. ةالمركللز المللالي الموحللدقائمللة فللي المثبللت االلتللزام أو األصللل هللي 

 ا  المحللددة سللنوي نللافعيللتم احتسللاب التللزام الم. المحللددة فللي نهايللة السللنة الماليللةالمنللافع هللي القيمللة الحاليللة اللتللزام  للمللوظفين

 بواسطة خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

المسللتقبلية المقللدرة باسللتخدام معللدالت الفائللدة الخارجللة ة المحددة بخصم التللدفقات النقديللالمنافع يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام 

 الصلة. يشروط االلتزام ذتقارب والتي لها شروط  بالعملة التي ستدفع بها المزايا لسندات الشركات عالية الجودة المقومة

 

 يتم تصني  تكالي  المنافع المحددة كما يلي:

 

 تكلفة الخدمة

الحالية ويللتم إثبللات تكلفللة الخدمللة السللابقة مباشللرة  فللي قائمللة الللربح أو الخسللارة الموحللدة. تتضمن تكاليف الخدمة تكلفة الخدمة 

يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصللها مباشللرة  فللي قائمللة الللربح 

 أو الخسارة الموحدة كتكاليف الخدمة السابقة.

 

 الفائدةتكلفة 

هللذر إدراج يللتم وتطبيق معدل الخصم على صافي رصلليد التللزام المنللافع المحللددة. عن طريق يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة 

 .الموحدةالربح أو الخسارة قائمة الموظفين في منافع التكلفة في مصروفات 

 

 أربح أو خسائر إعادة القياس

ة عللن تعللديالت الخبللرة والتغيللرات فللي االفتراضللات االكتواريللة فللي السللنة التللي ئشأرباح أو خسائر إعادة القياس الناإثبات يتم 

 .ةفي الدخل الشامل ااخر الموحد تحدث فيها مباشرة  
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 الزكاة والضريبة -3/24

تخضللع الشللركات التابعللة األجنبيللة للللوائح ضللريبة الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة(. ألنظمة  للزكاة وفقا   المجموعةتخضع 

تحميلهللا يللتم ستحق زكللاة المجموعللة وحصللتها فللي ضللريبة الللدخل للشللركات التابعللة األجنبيللة وت .بلدانهاالدخل ذات الصلة في 

 –إن وجللدت  -والتزامللات ضللريبة الللدخل األجنبيللة اإلضللافية الزكللاة يللتم احتسللاب  .حاليللا  الموحدة الربح أو الخسارة قائمة في 

 .المتعلقة بربوطات السنوات السابقة في الفترة التي يتم فيها االنتهاء من الربوطات النهائية

 

 مخصصاتال -3/25

أن ومللن المحتمللل  ة،سللابق حللداثنتيجللة ألحللالي قللانوني أو ضللمني التللزام المجموعللة يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى 

الللذي تللم إثباتلله المبللل  إن  .شللكل موثللوقيمكللن تقللديرر ب المبللل وأن مطلوبة لتسللوية االلتللزام ذات تدفقات خارجة موارد ال تكون

المطلللوب لتسللوية االلتللزام الحللالي فللي نهايللة فتللرة التقريللر مللع األخللذ فللي االعتبللار المللالي كمخصص هو أفضل تقللدير للمقابللل 

 ،ما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقديللة المقللدرة لتسللوية االلتللزام الحللاليعند. المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام

مراجعللة المخصللص فللي نهايللة كللل فتللرة تقريللر فللي حالللة إذا  نبغيي فءن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

 .عكس المخصصات وينبغيغير محتملة، المستقبلية كانت التدفقات الخارجة 

 

يللتم  فءنلله عنللدما يكللون مللن المتوقللع اسللترداد بعللض أو كللل المنللافع االقتصللادية المطلوبللة لتسللوية مخصللص مللن طللرف ثالللث،

تجللاوز مبللل  ي أنكأصللل إثباتلله المبل  الذي سيتم ال ينبغي  ا  للمخصص المطلوب وأيضكانخفاض المدينين كأصل وليس إثبات 

 ستالم السداد ويمكن قياس مبل  المستحق بشكل موثوق.أنه سيتم ا ا  إذا كان من المؤكد تقريبالمخصص 

 

المحتملللة هللي حقللوق والتزامللات محتملللة تنشللأ عللن أحللداث سللابقة والتللي لللن يللتم تأكيللد وجودهللا إال مللن األصللول وااللتزامللات 

 المجموعة.خالل وقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة التي ال تخضع بالكامل لسيطرة 

 

 المصروفات -3/26

 

 تكلفة البضائع المباعة

جميلللع إثبلللات يلللتم . ملللع تعلللديلها لتغيلللر المخلللزون يلللتم تحديلللد تكلفلللة البضلللائع المباعلللة عللللى أسلللاس تكلفلللة اإلنتلللاج أو الشلللراء

المجموعللة مخللاطر ومنللافع ملكيللة البضللائع تسللتلم المصروفات األخرى بما في ذلك تلك المتعلقة باإلعالنللات والتللرويج عنللدما 

 الخدمات.تستلم أو عندما 

 

 مصروفات البيع والتسويق

اإلعللالن ورسللوم  اتفومصللر تضمنجميع تكاليف بيع وتسويق منتجات المجموعة وت علىالبيع والتسويق  وفاتمصرتشتمل 

يللتم إجللراء التوزيللع بللين مصللروفات البيللع والتسللويق وتكللاليف  غيللر المباشللرة األخللرى المتعلقللة بالمبيعللات. نفقللاتالتسللويق وال

 المبيعات على أساس ثابت ، إن لزم األمر.

 

 مصروفات عمومية وإدارية

مبيعللات جللزءا  مللن تكلفللة التحديللدا  دارية التكاليف المباشرة وغير المباشللرة والتللي ال تعتبللر واإلعمومية ال مصروفاتالتتضمن 

المصللروفات العموميللة واإلداريللة علللى أسللاس ويللتم إجللراء التوزيللع بللين تكلفللة المبيعللات  للمجموعللة.أو نشاط البيع والتسللويق 

 .إن لزم األمر ،ثابت
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 ربحية السهم -3/27

مللن خللالل يتم احتسللاب ربحيللة السللهم األساسللية  ة ألسهمها العادية.ضتعرض المجموعة بيانات ربحية السهم األساسية والمخف

إلى المساهمين العاديين للمجموعة علللى المتوسللط المللرجح لعللدد األسللهم العاديللة القائمللة خللالل عائدة م الربح أو الخسارة اليقست

ة إلللى عائللدة عللن طريللق تعللديل الللربح أو الخسللارة الضلليتم تحديللد ربحيللة السللهم المخف .المملوكة الخاصة معدلة لألسهم ،الفترة

لتللأثيرات جميللع األسللهم  ،معدلة لألسللهم الخاصللة المملوكللة ،المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

 ة والتي تشمل السندات القابلة للتحويل وخيارات األسهم الممنوحة للموظفين إن وجد.ضالعادية المحتملة المخف

 

 عفاقةمعامفات مع أطرا  كات  -3/28

يتم تحديد أسللعار هللذر المعللامالت علللى أسللاس طريقللة  .تجاريالس اساأليتم تسعير المعامالت مع األطراف ذات العالقة على 

والخللدمات المباعللة فللي سللوق قابللل  بضللائعالسللعر غيللر الخاضللعة للرقابللة القابلللة للمقارنللة والتللي تحللدد السللعر بللالرجوع إلللى ال

 ة له بالبائع.للمقارنة اقتصادي ا بمشتري ال عالق

 

 أحداث بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة -3/29

علللى الظللروف التللي  إضللافيا   المالية في حالة وقوع حدث ما بعد فتللرة التقريللر الللذي يللوفر دللليال   قوائمتقوم المجموعة بتعديل ال

االسللتمرارية فيمللا يتعلللق بكامللل أو افتللراض مبللدأ كانت موجودة في نهاية فترة التقرير بما في ذلك الحدث الللذي يشللير إلللى أن 

 المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة. القوائميتم إجراء هذر التعديالت حتى تاريخ اعتماد  .جزء من المشروع غير مناسب

 

 السل تكالي   -3/30

فتللرة زمنيللة طويلللة، أي أكثللر  المباشرة القتناء أو إنشاء أو إنتاج أصللل مؤهللل وهللو أصللل يسللتغرق بالضللرورة سلفتكاليف ال

تضللاف تكلفللة االقتللراض إلللى تكلفللة ذلللك األصللل حتللى تصللبح األصللول و ،الستخدامه أو لغرض البيللعلإلعداد من عام واحد، 

إلللى الحللد الللذي يللتم فيلله اسللتخدام  .اإلقالللةعللالوة علللى ذلللك، ال يللتم رسللملة تكلفللة االقتللراض أثنللاء  جللاهزة لالسللتخدام أو للبيللع.

مخللاطر لمقاصللة عدالت متغيرة لتمويللل أصللل مؤهللل ويللتم التحللوط مللن خللالل تحللوط التللدفقات النقديللة الفعالللة القروض ذات م

ويللتم تحويلهللا إلللى  ةالموحللدااخللر الللدخل الشللامل قائمللة الجزء الفعال من األداة المشتقة فللي  إثباتيتم  .تغيرات أسعار العمولة

عندما يؤثر األصل المؤهل على الربح أو الخسارة إلللى الحللد الللذي يللتم فيلله اسللتخدام قللروض  ةالربح أو الخسارة الموحدقائمة 

تعكللس تكللاليف  .السللعر الثابللت لتمويللل أصللل مؤهللل ويللتم التحللوط فللي تحللوط فعلللي للقيمللة العادلللة لمخللاطر معللدل العمولللة

سللتثمار المؤقللت لقللروض محللددة فللي يللتم خصللم دخللل االسللتثمار المكتسللب مللن اال معللدل فائللدة التحللوط.المرسللملة االقتللراض 

جميللع تكللاليف االقتللراض إثبللات يللتم  انتظللار المصللروفات علللى األصللول المؤهلللة مللن تكللاليف االقتللراض المؤهلللة للرسللملة.

 في الفترة التي يتم تكبدها فيها. ةالربح أو الخسارة الموحدقائمة األخرى في 

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الرئيسية -4

تللؤثر فللي التللي األحكللام والتقللديرات واالفتراضللات  ممارسللةبالمجموعللة دارة إاد القللوائم الماليلله الموحللدة أن تقللوم يتطلللب إعللد

 هلللذرتسلللتند . لتزاملللات واإلفصلللاحاتلإليلللرادات والمصلللروفات واألصلللول واالالمدرجلللة المبلللال   ىتطبيلللق السياسلللات وعلللل

التللي يعتقللد أنهللا معقولللة فللي ظللل هللذر مختلفللة  وعوامللل أخللرى الخبللرة التاريخيللةواالفتراضللات المرتبطللة إلللى التقللديرات إلللى 

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذر والتقديرات.والظروف. 

فللي الفتللرة التللي  مراجعات التقللديرات المحاسللبية إثباتاألساسية على أساس مستمر ويتم  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات

 يؤثر الفترات الحالية والمستقبلية.التقدير إذا كان التعديل  يتم فيها تعديل
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 المالية الموحدة:القوائم في المثبتة لها التأثير األكثر أهمية على المبال  التي األحكام والتقديرات الهامة فيما يلي 

 

 مدة عقد اإليجار

لممارسللة خيللار  اقتصللاديا   حللافزا   تنشلل عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميللع الحقللائق والظللروف التللي 

. م فللي الظللروف التللي تللؤثر علللى هللذا التقيلليماتتم مراجعة التقييم في حالة وقوع حدث جللوهري أو تغييللر هلل التمديد أو اإلنهاء.

يكللن هنللاك أي تللأثير مللالي جللوهري لمراجعللة شللروط عقللود اإليجللار لللتعكس تللأثير ممارسللة خللالل السللنة الماليللة الحاليللة، لللم 

 خيارات التمديد أو اإلنهاء.

 

 االستهفا  واإلطفاء على األصول غير المتداولة

هللا المتبقيللة علللى مللدى عمرهللا اإلنتللاجي باسللتخدام الطريقللة تقيمناقصللا  االسللتهالك واإلطفللاء لشللطب تكلفللة األصللول  إثباتيتم 

فللي نهايللة كللل فتللرة  فحصللهاهالك وسللتتقللوم إدارة المجموعللة بتقللدير األعمللار اإلنتاجيللة والقلليم المتبقيللة وطريقللة اال .الئمللةالم

 يتم احتساب تأثير أي تغييرات في التقدير على أساس مستقبلي.و تقرير.

 

 الزكاة وضريبة الدخل

المخصصللات التللي  ثبللاتبءتقللوم المجموعللة فللءن غيللر مؤكللد،  صللولات الضللريبية أو األلتزامللعنللدما يكللون مبللل  الزكللاة واال

يللتم تحميللل أي  ذات الصلللة. السلللطةتعكللس أفضللل تقللدير لللإلدارة للنتيجللة األكثللر احتماليللة بنللاء  علللى الحقللائق المعروفللة فللي 

فللي الفتللرة التللي  ةالربح أو الخسللارة الموحللدقائمة  على ةالنهائي ةالضريبي اتطوبين تقديرات الزكاة والضرائب والرب اتفروق

 تكبد فيها، ما لم يكن متوقع ا.ت

 

 مخصص الديون المشكو  في تحصيلها

تمثل مخصصات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها تقللدير المجموعللة للخسللائر التللي يمكللن أن تنشللأ عللن فشللل أو عللدم قللدرة 

أرصللدة العمللالء والظللروف االئتمانيللة المحللددة تستند هذر التقديرات إلى أعمللار  العمالء على سداد المدفوعات عند استحقاقها.

 والخبرة التاريخية للمجموعة في الذمم المدينة المعدومة.

 

 انخفاض في قيمة األصول الملموسة وغير الملموسة

لتحديللد مللا إذا الخاصللة بهللا الملموسة وغيللر الملموسللة  صولأللفي نهاية كل فترة تقرير، تقوم المجموعة بتقدير القيم الدفترية 

فللي حالللة وجللود مثللل هللذا المؤشللر، يللتم  كان هناك أي مؤشر على أن تلك األصول قد تعرضللت لخسللارة انخفللاض فللي القيمللة.

 القيمة )إن وجدت(. في تقدير المبل  القابل لالسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة انخفاض

 

 مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة وتال 

تحقللق القابلللة للتسللتند تقللديرات صللافي القيمللة د المخزون المتقادمة وبطيئة الحركة والتالفللة. تقوم اإلدارة بتكوين مخصص لبنو

تأخللذ هللذر التقللديرات فللي االعتبللار تقلبللات األسللعار أو التكلفللة  التقللديرات.إجللراء للمخزون إلى الدليل األكثر موثوقية في وقت 

هللذر األحللداث الظللروف مثللل العموميللة إلللى الحللد الللذي تؤكللد فيلله باألحداث التي وقعت بعللد تللاريخ الميزانيللة  المرتبطة مباشرة  

 القائمة في نهاية السنة.

 

 التزامات طارئة

إن تقيلليم مثللل  حللدث واحللد أو أكثللر فللي المسللتقبل.وقللوع أو عللدم وقللوع الطارئة فقط عنللد االلتزامات بحكم طبيعتها، سيتم حل 

 حداث المستقبلية.ألأحكام وتقديرات هامة لنتائج اتزامات الطارئة ينطوي بطبيعته على ممارسة لهذر اال
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 المنافع المحددة للموظفين التزامات

المللوظفين األخللرى طويلللة األجللل بالقيمللة الحاليللة للتللدفقات النقديللة المسللتقبلية  نللافعفيمللا يتعلللق بمالمثبتللة  االلتزامللاتيللتم قيللاس 

 المقدرة المتوقعة من قبل المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير.

تأخللذ اإلدارة فللي  عنللد تحديللد معللدل الخصللم المناسللب ، تحدد المجموعللة معللدل الخصللم المناسللب فللي تللاريخ كللل تقريللر مللالي.

بها والتي لهللا فتللرات اسللتحقاق قريبللة مللن المللدة  نافعالفائدة لسندات الشركات المقومة بالعملة التي سيتم دفع الم معدلاالعتبار 

 المتوقعة اللتزام التقاعد ذي الصلة.

 يتعلق بالتزام مزايا التقاعد.لمزيد من اإلفصاح عن المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة فيما  15 رقم إلفصاحل إشارة  



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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 صافي –والمعدات  واآلالتت الممتلكا -5

 المباني حر أراضي مل  التكلفة
اآلالت والمعدات 

 واألدوات

الديكور واألثاث 

والتجهيزات والمعدات 

 المكتبية

 السيارات
أعمال رأسمالية تحت 

 التنفيك

 المجموع

 )أل   لاي سعود (

 895,576 1,596 22,172 120,643 563,033 187,986 146 م9201يناير  1كما في في 

 1,701 452 293 838 111 7 - ضافاتإ

 - (692) - 692 - - - المحول ألعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 (34,188) (1,356) (1,532) (1,296) (17,771) (12,233) - استبعادات

 (12,890) - - (12,890) - - - `إعادة تصنيف إلى األصول غير الملموسة

 850,199 - 20,933 107,987 545,373 175,760 146 م2019ديسمبر  31كما في 

 850,199 - 20,933 107,987 545,373 175,760 146 م2020يناير  1كما في في 

 208 - - 194 10 4 - ضافاتإ

 )24,079( - - )24,079( - - - خالل العام مشطوبات

 )11,481( - )855( )441( )10,185( - - استبعادات

 814,847 - 20,078 83,661 535,198 175,764 146 م2020ديسمبر  31كما في 

        االستهفا  المتراكم

 669,591 - 18,649 110,451 412,411 128,080 - م2019يناير  1الرصيد في 

 28,773 - 1,179 3,896 19,158 4,540 - لسنةخالل امحمل استهالك 

 (30,370) - (1,444) (1,290) (16,632) (11,004) - استبعادات

 (10,892) - - (10,892) - - - إلى األصول غير الملموسة إعادة تصنيف

 657,102 - 18,384 102,165 414,937 121,616 -  م2019ديسمبر  31كما في 

 657,102 - 18,384 102,165 414,937 121,616 - م2020يناير  1كما في 

 16,629 - 927 1,861 9,334 4,507 - لسنةخالل امحمل ستهالك ا

 (22,964) - - (22,964) - - - خالل العام مشطوبات

 (11,467) - (855) (438) (10,174) - - استبعادات

 639,300 - 18,456 80,624 414,097 126,123 - م2020ديسمبر  31كما في 

  -      :صافي القيمة الدفترية

 193,097 - 2,549 5,822 130,436 54,144 146 م2019ديسمبر  31كما في 

 175,547 - 1,622 3,037 121,101 49,641 146 م2020ديسمبر  31 كما في

 
 



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (

32 
 

 

 )تتمة(…صافي –والمعدات  واآلالتت الممتلكا -5

: 2019ألللف س سللعودي ) 24,879بمبللل   م2020ديسللمبر  31تشللمل المبللاني مبللاني بقيمللة دفتريللة صللافية كمللا فللي  أ(

سللنة  25لمللدة  بقيمللة اسللميةألف س سعودي( مقامة على أرض مستأجرة من إدارة المدينة الصناعية بجدة بءيجار  33,863

هلللـ للقطعلللة األخلللرى. عنلللد انتهلللاء ملللدتها ، تكلللون  1411ذو القعلللدة  28هلللـ لقطعلللة واحلللدة و  1409رمضلللان  12تبلللدأ فلللي 

اإليجارات قابلة للتجديد لفترات مماثلة حسب اختيار الشركة. باإلضللافة إلللى ذلللك ، فقللد أبرمللت الشللركة اتفاقيللات إيجللار لقطللع 

ا تبدأ من  25سجاد والنسيج لمدة أراضي إضافية للتوسع في مصانع ال  هـ. 1427صفر  6عام 

للا مبللاني بقيمللة دفتريللة صللافية اشللمل المبللت : 2019ألللف س سللعودي ) 6,035بمبللل   م2020ديسللمبر  31 كمللا فللينى أيض 

للا مقابللل إيجللار سللنوي  20إلللى  1لفترات تتراوح مللن  مستأجرةألف س سعودي( مقامة على قطع أراضي  6,552  70عام 

 إضللافيةس سللعودي( عنللد انتهللاء المللدة ، تكللون عقللود اإليجللار قابلللة للتجديللد لفتللرات  ألللف 148: 2019س سعودي ) ألف

 حسب اختيار الشركة.

 

 ديسمبر على النحو التالي: 31هفا  المحمل للسنة المنتهية في ستب( تم توزيع اإل

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

 24,110 14,109 )21إيضاح المبيعات )تكلفة 

 2,901 1,956 )22مصاريف البيع والتوزيع )إيضاح 

 906 564 )23مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

 27,917 16,629 الرصيد النهائي

 

 التقدير المحاسبي كما يلي:في التغيير  من ثراألج( 

 قيمة 

  لاي سعود 

 23,017 القسط الثابت هالك للفترة وفق ا لطريقةستمصروف اإل

 16,629 هالك للفترة وفق ا لطريقة وحدات اإلنتاجستمصروف اإل

 6,388 تأثير التغيير على تقدير طريقة االستهالك ينخفض

 

  صافي – األصول غير الملموسة -6

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

 11,680 12,889 تكلفة الرصيد االفتتاحي لل

 1,209 - اإلضافة خالل العام

 12,889 12,889 

 (10,891) (11,747) (6/1اإلطفاء المتراكم )إيضاح 

 1,142 1,998 

 

 اإلطفاء -6/1

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

 10,035 10,891 لإلطفاء المتراكم  الرصيد االفتتاحي

 856 856 عاملخالل االمحمل اإلطفاء 

 10,891 11,747 إلطفاء المتراكملقفال رصيد اإل



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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 االستثمار في شركة زميلة ومشروع مشتر  -7

 

الشركة العربية 
كربونات  لصناعة

 الكالسيوم*

شركة السفام 
 التعليمية الدولية

 **األهلية

 م2020
 )أل   لاي سعود (

 م2019
 )أل   لاي سعود (

 5,250 5,250 250 5,000 رأس المال

 16,880 طويل األجلالدفع 

 

16,880 16,880 

 حصة المجموعة في النتائج

حصة المجموعة في النتائج كما     
 (6,773) (6,988) (250) (6,738) م2020يناير  1في 

 (670) (409) - (409) حصة السنة الحالية من الخسارة

 (7,443) (7,397) (250) (7,147) حصة المجموعة في النتائج

 15,142 14,733 - 14,733 م2020نهاية ديسمبر الرصيد في 

     

حصة في خسائر استثمارات في 
شركة زميلة ومشروع مشترك 

 أكثر من التكلفة

- - - )455( 

 

كربونللات الكالسلليوم تأسسللت فللي المملكللة العربيللة السللعودية. بسللجل  لصللناعةمللن الشللركة العربيللة  ٪52* تمتلللك المجموعللة 

م وصللادر مللن جللدة ، ولللم يللتم توحيللد  2012ديسللمبر  6هللـ الموافللق  1435محرم  23بتاريخ  4030259768تجاري رقم 

الموافللق  م2017ر ينللاي 16هذر الشركة التابعة ألنها لللم تبللدأ نشللاطها بعللد ، ووفقللا  لقللرار الجمعيللة العامللة غيللر العاديللة بتللاريخ 

عللن طريللق الللدخول فللي  ٪25إلللى  ٪52نسللبة مسللاهمة الشللركة مللن  تخفلليض، وافللق المسللاهمون علللى  م1438أبريللل  18

ربيللع  8زيادة رأس مال الشركة الجديللد وبالتللالي تفقللد الشللركة السلليطرة علللى الشللركة التابعللة. تللم تعللديل النظللام األساسللي فللي 

ديسللمبر  12هللـ الموافللق  1441م ، وتم تعديل السجل التجاري فللي ربيللع ااخللر  2019ديسمبر  5هـ الموافق  1441ااخر 

 م. 2019

قللد تللم احتسللابه  %25 بحصة تملللك شركة ذات مسئولية محدودة() كربونات الكالسيوم لصناعةالشركة العربية اإلستثمار في 

ال  م.2020ديسللمبر  31مراجعللة( للسللنة المنتهيللة فللي باستخدام طريقة حقوق الملكية بناء  علي القللوائم الماليللة اإلداريللة )غيللر 

م كمللا أنلله ال يوجللد هنللاك تغييللرات فللي نتللائج حسللابات 2020تتوقع اإلدارة أي تغييرات في نتائج القللوائم الماليللة المدققللة لعللام 

 م.2019اإلدارة والقوائم المالية المدققة الالحقة للشركة المذكورة لعام 
 

تأسسللت الشللركة فللي المملكللة العربيللة السللعودية  .األهليللة سللهم شللركة السللالم التعليميللة الدوليللةمللن أ ٪25** تمتلك المجموعللة 

للا نشللر وتللداول الكتللب فللي جميللع أنحللاء المملكللة.  لغللرض إعللداد وإدارة وتشللغيل الكليللات والمعاهللد والجامعللات وتشللمل أيض 

 هـ 1435جمادى األول  19م الموافق  2014مارس  20المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة في 
 

 حق استخدام أصول -8

 حق اإلستخدام -8/1

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

 29,220 29,220 التكلفة

 - 1,569 السنة االضافات خالل

 30,789 29,220 

 (2,108) (6,572) )8/1/1 )إيضاح المتراكم هالكستاإل

 27,112 24,217 صافي -حق استخدام األصول 

 

 



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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 ...)تتمة(حق استخدام أصول -8

 اإلطفاء -8/1/1

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

 - 2,108 يناير 1كما في  اإلطفاء

 2,108 4,464 السنةخالل  اإلطفاء

 2,108 6,572 ديسمبر 31كما في  اإلطفاء المتراكم

 

 االستخدام إلتزام حق -8/2

 م2020 

 سعود ()أل   لاي 

 م2019

 )ألف س سعودي(

 - 26,147 يناير 1كما في 

 26,147 1,856 السنةاالضافات خالل 

 - 1,449 مصاريف التمويل 

 - (5,756) السنةاإليجار المدفوع خالل 

 26,147 23,696 ديسمبر 31في كما في 

 (4,240) (3,948) متداولالجزء ال

 21,907 19,748 الجزء غير المتداول

 

 صافي المخزون -9

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

 89,850 80,785 *تامة الصنع بضاعة

 72,794 61,139 خاممواد 

 22,138 22,518 غيار قطع

 18,698 4,790 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 203,480 169,232 المجموع

 (39,415) (18,968) )9/1: مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم )إيضاح يخصم

 150,264 164,065 

 

 الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم كما يلي: -9/1

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

 23,962 39,415 يناير  1كما في 

 30,754 28,700 المحمل للسنة

 - (38,429) السنةخالل  المشطوب

 (15,301) (10,718)  مخصص انتفى الغرض منه

 39,415 18,968 ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

مليلللون س سلللعودي  14.05، قاملللت المجموعلللة ببيلللع منتجلللات بأسلللعار بيلللع أقلللل ملللن التكلفلللة بمبلللل   م2020خلللالل  -9/2

مليللون س  18.17: 2019مليللون س سللعودي ) 5.72بلغللت خسائر ما نتج عنه مليون س سعودي( و 31.35: 2019)

 سعودي(.



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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 صافي ،تجارية المدينة الكمم ال -10

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

 4,156 17,375 ينالرئيسي العمالء

 18,528 18,027 عمالء خارجيين

 70,166 50,115 عمالء تجاريين

 320 - الحكوميةجهات 

 55,025 70,403 أخرى

 155,920 148,195 

 (52,919) (68,765) (10/1الديون المشكوك في تحصيلها )إيضاح مخصص

 95,276 87,155 صافي – التجارية مدينةالذمم ال

 

 فيما يلي حركة مخصص الديون المشكو  في تحصيلها: -10/1

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

 38,499 52,919 يناير 1في كما 

 14,990 16,953 المحمل للسنة

 (570) (1,107) المستخدم خالل السنة 

 52,919 68,765 ديسمبر 31كما في 

 

 والمعامفات أسماء أطرا  كات العفاقة -11

 سمالا -11/1

 العفاقة 
  

 منتسبة شركة الرؤية الخضراء للعشب االصطناعي

 منتسبة مواد السجادالشركة السعودية لصناعة 

 منتسبة مجموعة السريع لالستثمار الصناعي

 منتسبة .مؤسسة خالد حمدان السريع

 منتسبة ولألشركة التضامن ا

 منتسبة شركة سناسكو القابضة لالستثمار

 منتسبة شركة الراقي لالستثمار والتطوير العقاري

 منتسبة شركة الحكمة العالمية للتطوير العقاري

 مساهمون ىآخر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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 ...)تتمة(والمعامفات أسماء أطرا  كات العفاقة -11

 

 المعامفات الهامة والمبالغ المتعلقة بها هي كما يلي: -11/2

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

 12,902 14,618 اتيالمشتر

 26,018 79 المبيعات

 15,000 - بيع ممتلكات ومعدات*

 14,250 - **اخرىايرادات 

 4,871 4,458 فوائد إدارية

 1,783 1,550 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية

 4,333 2,153 إيجار

 

 من أطرا  كات عفاقةمستحق  -11/3

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

 1,014 - شركة التضامن االول

 3,200 - .مؤسسة خالد حمدان السريع

 - 4,214 

 

 مستحق ألطرا  كات عفاقة -11/4

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

 10,812 4,939 المحدودة )ماتكس( السجاد مستلزماتالشركة السعودية لصناعة 

 10,891 10,105 للتطوير العقاري الدوليةشركة الحكمة 

 1,105 1,077 مجموعة السريع لالستثمار الصناعي

 3,149 3,049 الراقي لالستثمار والتطوير العقاري جادة شركة

 1,745 1,559 )سناسكو( القابضة سناسكو لالستثمار مجموعة شركة

 3,000 359 .محمد بن ناصر السريع

 357 325 أخرى

 21,413 31,059 

 

، قامللت المجموعللة ببيللع بعللض الممتلكللات وااالت والمعللدات ، وأهمهللا بيللع مصللنع الجزيللرة للغللزل  م2019* خللالل عللام 

 قللدرها بيللعالمليللون س. والتللي نللتج عنهللا أربللاح مللن  15وقيمللة بيللع  سعودي مليون س 1.2قيمة دفترية صافي والنسيج ، ب

 .سعودي مليون س 13.8

شللركة الحكمللة علللى المجموعللة لصللالح  يللة القائمللةديونمالبخصللم توصلللت الشللركة إلللى اتفاقيللة  م2019سللبتمبر  30** فللي 

( والتللي تمثللل 24مليللون س سللعودي وتللم تسللجيلها كللءيرادات أخللرى )إيضللاح رقللم  14.3العالمية للتطوير العقاري والبالغة 

، أعلنلللت إدارة  م2019بتمبر سللل 30ملللن إجملللالي الرصللليد المسلللتحق عللللى المجموعلللة للطلللرف ذي الصللللة كملللا فلللي  50٪

 .2019أكتوبر  1المجموعة عن هذر االتفاقية في 

 

 

 
 



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
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 صافيوكمم مدينة أخرى ، مقدمامدفوعات  -12

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

 مقدمامدفوعات  2,565 3,442

 قروض الموظفين 794 455

 )*( سلطات الجمارك السعودية - 16,544

 للعقوددفعات مقدما  13,493 6,735

النقدي لخطابات الضمان اءغطال 3,137 3,049  

 أخرى 3 232

30,457 19,992  

(12/1قيمة الديون المشكوك في تحصيلها )إيضاح  في نخفاضاال - (16,544)  

13,913 19,992  

 
   

 يناير 1الرصيد في  16,544 16,544

- (16,544)  مشطوبات خالل السنة  

ديسمبر 31د كما في الرصي - 16,544  

 

 النقد وما في حكمه -13

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

 النقد بالصندوق  248 1,964

 النقد لدي البنوك 38,245 2.567

4,531 38,493  

 

  آجلة وبنو  دائنةقروض  -14

 م2020   
 ()أل   لاي سعود 

 م2019
 )ألف س سعودي(

 34,160 33,364   البنك األهلي التجاري
 53,878 53,866   بنك الراجحي 

 22,240 21,785   البنك السعودي البريطاني 
 137,936 130,775   بنك الرياض 

 7,567 6,559   سامبا
 28,357 28,357   صندوق التنمية الصناعية السعودي

 37,975 36,443   وزارة المالية 

 322,113 311,149   بنوك الدائنةوالااجلة القروض مجموع 

     
 (167,556) (103,000)  متداول  – بنوك الدائنةوالااجلة القروض 

 154,557 208,149  غيرمتداول –البنوك الدائنة وااجلة القروض 
 

، كللان هنللاك عللدم امتثللال لللبعض التعهللدات بشللأن القللروض القائمللة مللع مختلللف  م2020ديسللمبر  31خالل السنة المنتهية في 

إن اإلدارة تنتظللر الموافقللة النهائيللة إلعللادة هيكلللة التسللهيالت ( ، 30/2نهايللة العللام )راجللع إيضللاحوفللي وقللت الحللق ل البنللوك.

لللم قيللد التفللاوض(. وعليلله ،  -)باسللتثناء صللندوق التنميللة الصللناعية السللعودي ووزارة الماليللة االئتمانية المقدمة بواسطة البنك 

تقللوم اإلدارة بءعللادة تصللنيف الجللزء غيللر المتللداول للقللروض إلللى الجللزء المتللداول. وبالتللالي ، فللءن الجللزء غيللر المتللداول مللن 

 القروض لن يتم طلب سدادر كما في نهاية السنة.
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 ...)تتمة(دائنة آجلة وبنو قروض  -14

 

 صندوق التنمية الصناعية السعود 

مليلللون س سللعودي ملللن صللندوق التنميلللة  53، حصلللت المجموعلللة علللى قلللرض طويللل األجلللل بقيمللة  2012خللالل علللام 

م تللالر قسللط نصللف سللنوي. هللذا القللرض مضللمون بللرهن 2013الصللناعية السللعودي. كللان القسللط األول مسللتحق ا فللي فبرايللر 

تمويللل توسللعة مصللنع الغللزل الصللناعي عقاري على جميع ممتلكات ومعدات مصنع الغزل الصناعي بجدة والقللرض لغللرض 

ومصانع السجاد بجدة. تتضمن اتفاقية القرض بعض التعهدات بما في ذلك الحفاظ علللى نسللب ماليللة معينللة والحفللاظ علللى حللد 

 .من السيولةأدنى من المالءة الملموسة والحد األدنى 

 

 وزارة المالية 

ة األجل من وزارة الماليللة علللى شللكل قللرض بللدون فوائللد ، ، حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية قصير 2019خالل عام 

 مليون س سعودي ، يمكن استخدامها في سداد فواتير الموردين المحليين واألجانب. 40بقيمة 

 

 للموظفين المحددة نافعمالالتزامات  -51

 المحددة للموظفين خفال السنة هي كما يلي: نافعالحركة في التزامات الم -15/1

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

   

يناير 1في الرصيد  21,496 24,039  

 (15/2)إيضاح  المصاريف المحملة للسنة 2,815 4,335

1,747 (488)  /الخسارةإعادة قياس )الربح( 

(8,625) (3,798)  المسدد خالل العام للموظفين المنتهي خدماتهم 

ديسمبر  31في  كماالرصيد  20,025 21,496  

 

 ةالربح والخسارة الموحد قائمةعلى  المحمل -15/2

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

 تكلفة الخدمة الحالية 2,305 3,449

 تكلفة الفائدة 510 886

الربح والخسارةقائمة  المحملة علىالتكلفة  2,815 4,335  

 

 الرئيسيةاالفتراضات االكتوارية  -15/3

   

2.6%  2.11%  معدل خصم التقييم )سنوي ا( 

1.2%  1.00%  معدل زيادة الراتب 

7.76%  7.97%  معدل دوران الموظفين 

 متوسط سن التقاعد سنه 65 سنه 65
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 األدوات المالية المشتقة  -16

لتغطيللة تقلبللات التللدفقات النقديللة الناشللئة عللن لدى المجموعة مشتقات مالية مختلفة تم تصنيفها كأدوات تحوط للتللدفقات النقديللة 

أسللعار العمللوالت وأسللعار الصللرف األجنبللي التللي تخضللع لتقلبللات أسللعار السللوق. وفق للا لسياسللة المجموعللة ، ال يللتم اسللتخدام 

 األدوات المالية المشتقة ألغراض التجارة أو المضاربة.

 المدد المتبقية غير المسددة كما في تاريخ التقرير:االفتراضية و ميةيوضح الجدول التالي بالتفصيل المبال  األس

 القيمة الدفترية ألداة التغطية
المبلغ االسمي 

 ألداة التحوط
 

   أصل إلتزام

 م2020ديسمبر 31 94,500  - 2,716

 مقايضات أسعار الفائدة 94,500 - 2,716

    

 31 ديسمبر 2019م 94,500 - 2,648

أسعار الفائدةمقايضات  94,500 - 2,648  

 

  كمم دائنة تجارية -17

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

   

 ذمم دائنة محلية 32,185 37,844

 ذمم دائنة اجنبية  7,372 6,235

44,079 39,557  

  

 كمم دائنة أخرى  -18

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

 المصاريف المستحقة 14,000 13,368

من العمالء دفعات مقدما 10,127 5,780  

ىآحر 8,995 2,856  

22,004 33,122  

 

 الزكاة المستحقة -19

 المالية المنفصلة للشركة األم والشركات التابعة لها. علي القوائم تستند الزكاة للمجموعة -19/1

 

 كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة كما يلي: -19/2

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

   

يناير 1في الرصيد  16,252 16,248  

السنةخالل المكون  2,445 2,777  

 المسدد خالل السنة  (3,611) (2,773)

- (10,654)   السنة عكس المخصصات الزائدة خالل 

ديسمبر 31الرصيد كما في  4,432 16,252  
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 ...)تتمة(الزكاة المستحقة -19

 

   موق  الربط الزكو  -19/3

 

 التجارية نسيج العالميةشركة  - الشركة األم

 

 م2012حتى عام 

 .م2012ديسمبر  31"( لجميع السنوات حتى الهيئة)"الهيئة العامة للزكاة والدخل الزكوي لدى  موقفهاأنهت الشركة األم 

 

 م2014م و 2013لعام 

 3.5ووافقللت الشللركة علللى سللداد  .م2014م و 2013لعللامي  مليون س سعودي 3.5فروقات زكوية بمبل   الهيئة أصدرت

 ألف س سعودي من اإلجمالي. 880مليون س سعودي بالتقسيط. باإلضافة إلى هذا، تم سداد القسط األول والبال  

 

 م2016 م و2015لعام 

الهيئللة  المقدمللة مللنعلللى استفسللارات الزكللاة وقامللت بللالرد  م.2016 و م2015 يلعللام قامللت الشللركة بتقللديم االقللرار الزكللوي

 ، وال يزال طلب الربط النهائي قيد التنفيذ.العامة للزكاة والدخل

 

 م2018م و 2017لعام 

م 2018م و 2017مليللون س سللعودي لعللامي  9.98مليللون س سللعودي ومبللل   11.26بمبللل   مطالبللةاسللتلمت الشللركة 

وفقللا   وتللم احتسللاب الزكللاة، في الدخل ااخر  التي تم تسجيلهاهو عدم السماح بمشتريات الواردات و وسبب ذلكعلى التوالي. 

 انة العامة للجان الضريبية.باالعتراض على هذا الربط وقدمت اعتراضها إلى األمالشركة وقامت  لذلك.

 

 م2019لعام 

 م.2021أبريل  30م وحصلت على شهادة غير مقيدة سارية حتى 2019قامت الشركة بتقديم االقرار الزكوي لعام 

 

 شركة هوم ستايلز المحدودة - شركة تابعة

، وال يللزال قيللد النظللر مللن قبللل بللذلكاعتللراض وتللم تقللديم ألللف س سللعودي.  254زكويللة بمبللل   اتفروقلل الهيئللة  أصللدرت

اإلقللرارات الزكويللة وال تللزال ، م 2016 الللي م2013للسللنوات مللن كما تم تقديم االقللرارات الزكويللة والقللوائم الماليللة  ، الهيئة

 .الهيئةقيد المراجعة من قبل 

 

 مجموعة ميلينيوم ويفرز القابضة ك م م وميلينيوم ويفرز ك م م -شركة تابعة 

تم تسجيل الشركات التابعة فللي الواليللات المتحللدة األمريكيللة ؛ لللم يللتم تحميللل أي ضللريبة خللالل السللنة حيللث تكبللدت الشللركات 

 .م2016ديسمبر  31التابعة خسائر خالل السنة المنتهية في 
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 اإليرادات -20

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

   

ةمحليمبيعات  163,291 205,674  

تصديرمبيعات  28,910 26,677  

232,351 192,201  

 

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

  المبيعات تكلفة مبيعات  مجمل الربح 

 األرضيات 161,206 )141,747( 19,459

 غير األرضيات 30,995 )27,967( 3,028

22,487 )169,714( 192,201  

    

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

  المبيعات تكلفة مبيعات  الخسارة مجمل

(5,198)  األرضيات 192,579 )197,777( 

(9,647)  غير األرضيات 39,772 )49,419( 

(14,845)  )247,196( 232,351  

 

 تكلفة المبيعات -21

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

   

496,071  35,086 المواد الخامالمستخدم من    

 الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين 23,484 29,238

 االستهالك 14,109 24,110

 الوقود والطاقة 10,111 8,577

 قطع الغيار والمواد االستهالكية المستهلكة 6,782 11,091

 أخرى 6,219 17,422

197,934 40,7146  إجماي تكلفة التشغيل 

رصيد المخزون من اإلنتاج التام وتحت التشغيلالتغير في  22,974 49,262  

247,196 169,714  
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 البيع والتوزيعمصروفات  -22

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

 تكاليف الموظفين 15,881 18,342

 إيجار 4,053 7,318

نقلالسفر وال 3,142 2,474  

هالكاالست 1,956 2,901  

 الدعاية واإلعالن 156 506

 عمولة المبيعات 1,146 929

 تأمين 698 1,051

 منافع 431 690

 اإلصالح والصيانة 436 597

 المصاريف الحكومية 347 409

ىآحر 5,748 4,311  

39,528 33,994  

 

 عمومية وإدارية مصروفات -32

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

 تكاليف الموظفين 14,829 13,704

هالكاالست 564 906  

 اإلطفاء 856 856

1,255 652,2  أتعاب مهنية 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية 1,105 470

ىآخر 2,442 1,612  

18,803 22,061  

 

 صافي - أخرى إيرادات -42

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

   

 اإليرادات من بيع الممتلكات وااالت والمعدات 2,990 14,499

- (1,115) مصروفات تأسيسشطب    

الخردة اتبيعم 667 -  

(11/2 )إيضاح شركة منتسبةاإليرادات األخرى من  - 14,281  

 أخرى 17,374 683

29,463 19,916  
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 من الخسارة السهمنصيب  -25

إلى المساهمين العللاديين للمجموعللة علللى المتوسللط المللرجح لعللدد  عائدةالخسارة اليتم احتساب الخسارة األساسية للسهم بقسمة 

 األسهم العادية القائمة خالل السنة.

 على الشركة األم. ضةال ينطبق احتساب ربحية السهم المخف

 

 الحصة من خسائر السنة على النحو التالي: تم إحتساب

 )خسارة( السهم للسنة من العمليات المستمرة -25/1

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

(116,207)  (83,417)   

 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة 15,694 17,038

(6.82)  (5.32)  خسارة السهم  

 

 السهم للسنة من العمليات المتوقفة (خسارة) -25/2

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

- -  

 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة 15,694 17,038

 السهمخسارة  - -

 

 )خسارة( السهم للسنة -52/3

 م2019

 )ألف س سعودي(

 م2020

 )أل   لاي سعود (

 

(116,207) (83,417)  

 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة 15,694 17,038

 خسارة السهم  (5.32) (6.82)

 

 الدخل الشامل اآلخر للسنةحصة السهم من  -25/4

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 

(117,954) (82,929)   

 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتاحة  15,694 17,038

(6.92) (55.2) السهمخسارة    
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  محتملةال اإللتزامات -26

 2019م

 )ألف س سعودي(

 2020م

 )أل   لاي سعود (

 :سياق األعمال العادية ، تكون االلتزامات المحتملة على النحو التاليفي 

 خطاب اعتماد 779 1,880

 * خطاب الضمان - 3,049
 

* قامللت المجموعللة بءصللدار خطللاب ضللمان لعمللالء متنللوعين مقابللل عقللود ، وتللم تغطيللة هللام  خطللاب الضللمان هللذا بنسللبة 

 نقدا . 100%
 

 إدارة المخاطر المالية -27

 :المجموعة للمخاطر التالية تتعرض

 مخاطر السوق -

 مخاطر السيولة -

 مخاطر االئتمان -

 مخاطر رأس المال -

وأخللرى. تجاريللة  الماليللة الرئيسللية للمجموعللة ، بخللالف المشللتقات ، علللى قللروض وسلللف وذمللم دائنللة االلتزامللات تملشلل

الماليللة الرئيسللية للمجموعللة علللى  األصللول. تشللتمل المالية هو تمويل عمليات المجموعة االلتزاماتالغرض الرئيسي من هذر 

للا باسللتثمارات فللي  الناتجللةالذمم المدينة التجارية والنقد والودائللع قصلليرة األجللل  مباشللرة مللن عملياتهللا. تحللتفظ المجموعللة أيض 

 أدوات الدين وحقوق الملكية والدخول في معامالت مشتقة.

ومراقبللة إطللار عمللل إدارة المخللاطر للمجموعللة. أنشللأ مجلللس اإلدارة لجنللة  يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن إنشاء

مالية مسؤولة عن تطوير ومراقبة إسللتراتيجية وسياسللات إدارة المخللاطر للمجموعللة. تقللدم اللجنللة تقللارير منتظمللة إلللى مجلللس 

ة لقيللاس وإدارة هللذر اإلدارة عللن أنشللطتها. لللم تكللن هنللاك تغييللرات علللى تعللرض المجموعللة للمخللاطر أو الطللرق المسللتخدم

 المخاطر خالل العام.

بالمجموعلللة عللللى كيفيلللة مراقبلللة اإلدارة لاللتلللزام بسياسلللات وإجلللراءات إدارة المخلللاطر للمجموعلللة  المراجعلللةتشلللرف لجنلللة 

 ومراجعة مدى كفاية إطار عمل إدارة المخاطر في ضوء المخاطر التي تواجهها المجموعة.
 

 األدوات المالية حسب الفئة -27/1

 األصول المالية بالتكلفة المطفأة:

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

  95,276             87,155              ذمم مدينة تجارية 
  5,206               13,493              ذمم مدينة أخرى

  4,214                 -                     مستحق من طرف ذي عالقة 
  4,531               38,493              النقد وما في حكمه

  109,227           139,141             إجمالي األصول المالية 
 

 المالية بالتكلفة المطفأة: اإللتزامات

 م2020 

 )أل   لاي سعود (

 م2019

 )ألف س سعودي(

  44,079             39,557              ذمم دائنة تجارية 
  31,059             21,413              مستحق لطرف ذي عالقة 

  167,556           103,000             التي تحمل فوائد  المتداولة -البنوك الدائنة وااجلة القروض 
  22,004             32,122              ذمم دائنة أخرى  

  154,557           208,149             المتداولة التي تحمل فوائد  غير -البنوك الدائنة وااجلة القروض 

             404,241           419,255  



 شركة نسيج العالمية التجارية
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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 إدارة المخاطر المالية...)تتمة( -27

 

 إدارة مخاطر السوق  -27/2

 األجنبيمخاطر سعر الصر   -27/2/1

تتعللرض المجموعللة لمخللاطر العمللالت األجنبيللة مللن أنشللطتها التشللغيلية واالسللتثمارية والتمويليللة. تللدير خزانللة المجموعللة 

التعرض والمخاطر ألنشطة االستثمار والتمويل على مستوى المجموعة بما في ذلك جميللع القللروض الماديللة عبللر المجموعللة 

 والمصنفة بالعمالت األجنبية.

سللاعد فللي تنفيللذ اسللتراتيجيات إدارة مخللاطر المجموعللة للتعللرض علللى مسللتوى الشللركة الفرعيللة تاقللب التعللرض ورت هللاكما أن

 الفردية. تقضي سياسة المجموعة بتغطية كافة االلتزامات التجارية ااجلة.

اليللة بسللبب التغيللرات مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخللاطر تقلللب القيمللة العادلللة أو التللدفقات النقديللة المسللتقبلية ألداة م

سللير أعمالهللا  خللاللفي أسعار صرف العمالت األجنبية. ال تتعرض المجموعة للتقلبات في أسعار صللرف العمللالت األجنبيللة 

بللالس السللعودي والللدوالر األمريكللي وال توجللد مخللاطر السللنة العاديللة ، حيللث إن جميللع المعللامالت الهامللة للمجموعللة خللالل 

الللدوالر األمريكللي. إن ب ثابللت ومللرتبطصللرف الللس السللعودي  حيللث أنرج بالللدوالر األمريكللي كبيللرة تتعلللق بالرصلليد المللد

عرض المجموعة المؤكد لمخاطر العمالت الناشئة عن العمللالت غيللر المرتبطللة بالللدوالر األمريكللي للليس جوهري للا. تتعللرض ت

لخارجيللة بللاليورو والجنيلله االسللترليني. إجمللالي المجموعة لمخاطر العمالت علللى المللدينين األجانللب والللذمم الدائنللة التجاريللة ا

 .التعرض لمخاطر العمالت األجنبية في تاريخ التقرير غير جوهري

 

 لمخاطر العمالت األجنبية في تاريخ التقرير المبينة بمبال  العمالت كما يلي: ةكانت تعرضات المجموعة الجوهري

 م2020 
 دوالر أمريكي 

 )أل   لاي سعود (
 يورو 
  لاي سعود ()أل  

 جنيه إسترليني 
 )أل   لاي سعود (

 - - 481 كمم مدينة تجارية
 3 19 94 النقد وما في حكمه
 63 594 2,430 كمم دائنة تجارية

 66 613 3,005 م2020ديسمبر 31التعرض في 
 - 710 15,450 توقعات المبيعات المقدرة

 (834) (5,046) (12,630) ات المقدرةيتوقعات المشتر

 (768) (3,723) 5,915 صافي التعرض

    سعر الصر  
 5.12 4.59 3.75 المتوسط للسنة
 5.11 4.62 3.75 السعر الفور  

 

 م2019 
 دوالر أمريكي 

 )أل   لاي سعود (
 يورو 

 )أل   لاي سعود (
 جنيه إسترليني 

 )أل   لاي سعود (
 - - 288 ذمم مدينة تجارية
 1 5 10 النقد وما في حكمه
 30 713 5,920 ذمم دائنة تجارية

 31 718 6,218 م2019ديسمبر 31التعرض في 
 - 99 5,666 توقعات المبيعات المقدرة

 - (2,136) (1,937) توقعات المشتروات المقدرة

 31 (1,319) 9,947 صافي التعرض

    سعر الصرف 
 4.98 4.21 3.75 المتوسط للسنة
 5.11 4.62 3.75 السعر الفوري 

 



 شركة نسيج العالمية التجارية
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 إدارة المخاطر المالية...)تتمة( -27

 

 إدارة مخاطر السوق...)تتمة( -27/2

 

 مخاطر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية -27/2/2

مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتللدفقات النقديللة هللي التعللرض لمخللاطر مختلفللة مرتبطللة بتللأثير التقلبللات فللي أسللعار 

أصللولها  السللائدة علللى المراكللز الماليللة والتللدفقات النقديللة للمجموعللة. تتعللرض المجموعللة لمخللاطر أسللعار الفائللدة علللىالفائللدة 

بشكل رئيسي السحب على المكشوف من البنوك والتسهيالت البنكيللة والقللروض األخللرى. تحللد والتي تحمل فائدة  وإلتزاماتها 

اإلدارة مللن مخللاطر أسللعار الفائللدة للمجموعللة مللن خللالل مراقبللة التغيللرات فللي أسللعار الفائللدة. تراقللب اإلدارة التغيللرات فللي 

 هامة.ى المجموعة أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة عل

ال تخضع الذمم المدينة والدائنة للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة لمخاطر أسعار الفائللدة كمللا هللو محللدد فللي المعيللار الللدولي 

، حيللث لللن تتقلللب القيمللة الدفتريللة وال التللدفقات النقديللة المسللتقبلية بسللبب التغيللر فللي أسللعار الفائللدة فللي  7رقللم للتقللارير الماليللة 

 . وبالتالي ، فءن المجموعة غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة بالقيمة العادلة.السوق

 

 إدارة مخاطر السيولة -27/3

لللدى المجموعللة ارتباطللات والتزامللات مختلفللة بمللا فللي ذلللك النفقللات الرأسللمالية الكبيللرة وتعمللل فللي بعللض القطاعللات النقديللة 

األسللواق الناشللئة وتللدفقات اإليللرادات. لللذلك ، هنللاك خطللر يتمثللل فللي عللدم المكثفة والمواقع ، ال سيما من خالل االستثمار في 

 قدرة المجموعة على تلبية مطالبها أو التزاماتها المالية قصيرة األجل عند استحقاقها.

مخللاطر السلليولة مللن خللالل مراقبللة التللدفقات النقديللة المتوقعللة والتأكللد مللن الحفللاظ علللى تسللهيالت  بللءدارة المجموعللة تقللوم

قطاعللات األعمللال  اي تتطلبهللتللال غلرفللة الرئيسلليةراض غيللر المسللتخدمة. يحللدد فريللق الخزانللة للمجموعللة السياسللة والاالقتلل

المختلفللة وخطللوط اإليللرادات للحفللاظ عليهللا والتأكللد مللن وجللود مرافللق كافيللة فللي مكانهللا لتلبيللة المطالللب. تللدار المشللاريع 

لضلللمان أنسلللب  تم المحافظلللة عليللله بواسلللطة خزانلللة المجموعلللةوتلللالرأسلللمالية كثيفلللة النقلللد مركزيلللا ، واالقتلللراض مضلللمون 

 لذلك.  وأفضل الشروط منه التسهيالت للغرض

ا علللى أسللاس شللهري باإلضللافة إلللى المعلومللات المتعلقللة  12يتلقى مجلس اإلدارة توقعات التدفقات النقدية المتجددة لمدة  شللهر 

لتوقعات إلللى أن المجموعللة تتوقللع أن يكللون لللديها مللوارد سللائلة كافيللة باألرصدة النقدية. في نهاية السنة المالية ، أشارت هذر ا

الظروف المتوقعة بشكل معقول ولن تحتاج إلى السحب من تسللهيالت السللحب علللى المكشللوف  كافةللوفاء بالتزاماتها في ظل 

 المتفق عليها.

نللة فللي الشللركة. لكللل عمليللة تسللهيالت الشللركة مركزيللا  مللن قبللل قسللم الخزا منشللأة مللن منشللآتتللتم إدارة مخللاطر السلليولة لكللل 

بخزينة الشركة ، حيللث يعتمللد مبللل  التسللهيل علللى الميزانيللات. يللتم تحديللد الميزانيللات علللى أسللاس فللردي والموافقللة عليهللا مللن 

ا ، مما يتيح توقع متطلبللات الشللركة النقديللة. فللي حالللة الحاجللة إلللى زيللادة تسللهيالت  الشللركة ،  منشللآتقبل مجلس اإلدارة مقدم 

 طلب الموافقة من إدارة الشركة. يجب

ولللم تللتمكن المجموعللة مللن سللداد التسللهيالت البنكيللة الملتزمللة بهللا فللي الوقللت  م2020تللم تقييللد السلليولة بشللكل كبيللر فللي عللام 

 الناتجللةالمناسب. لقد تمكنا من إدارة مخاطر السيولة اليومية بءحكام في هذر البيئة المقيدة بمصادر السلليولة الحاليللة والعائللدات 

 م2021من استرداد األموال من خالل القنوات القانونية والتخلص من ااالت القديمة. ستتحسن السيولة بشللكل أكبللر فللي عللام 

. المجموعللة قيللد التفللاوض علللى حقوف األسللهم الصللادرةمليون س سعودي من خالل  150من خالل تحفيز رأس مال قدرر 

 .القروض إلعادة جدولة مع البنك بعد نهاية السنة التزامات

 التجاريللللة الماليللللة المتداولللللة للمجموعلللة مللللن الجللللزء المتللللداول مللللن التسلللهيالت البنكيللللة والللللذمم الدائنللللة اإللتزامللللاتتتكلللون 

ا مللن تلل 12خللالل  افلتزامللاتاألخللرى. مللن المتوقللع أن تللتم تسللوية هللذر  اإللتزامللاتوالمصروفات المسللتحقة الللدفع و اريخ شللهر 

 .الميزانية العمومية وتتوقع المجموعة أن يكون لديها أموال كافية متاحة للقيام بذلك
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 إدارة المخاطر المالية...)تتمة( -27

 

 إدارة مخاطر السيولة...)تتمة( -27/3

 .المالية للمجموعة بناء  على العقود التعاقدية غير المخصومة المطلوباتيلخص الجدول أدنار ملف استحقاق 

 

القيملللللللللللللللللللللللللللللة  
 الدفترية

التللللللللللللللللللللللدفقات 
النقديلللللللللللللللللللللللللللة 

 التعاقدية

  3 أقلللللللللل ملللللللللن
 أشهر 

 12 إللللي 3 ملللن
 شهر

مللللن سللللنة الللللي  
 سنوات  5

      م2020ديسمبر 31
  208,149   93,900     9,100     311,149    311,149   بفوائدسلف القروض وال

  16,225    11,275    12,057    39,557   39,557    ذمم دائنة
  4,274      18,602     10,246      33,122     33,122     إلتزامات مستحقة وأخرى

إجملللللالي اإللتزاملللللات الماليلللللة 
  228,648   123,777     31,403      383,828    383,828   غير المخصومة

 

 

القيملللللللللللللللللللللللللللللة  
 الدفترية

التللللللللللللللللللللللدفقات 
النقديلللللللللللللللللللللللللللة 

 التعاقدية

 3أقلللللللللل ملللللللللن 
 أشهر 

 12إللللي  3 ملللن
 شهر

مللللن سللللنة الللللي  
 سنوات  5

      م2019ديسمبر 31
  154,557    75,391      92,165      322,113    322,113   بفوائدسلف القروض وال

  18,080     12,564      13,435      44,079      44,079    ذمم دائنة
  2,839      12,358     6,807       22,004     22,004    إلتزامات مستحقة وأخرى

إجملللللالي اإللتزاملللللات الماليلللللة 
  175,476   100,313    112,407    388,196    388,196   غير المخصومة

 

المللرجح لمعللدالت هللام  الللربح علللى القللروض. تم تحديللد التللدفقات النقديللة التعاقديللة المتعلقللة بالهللام  علللى أسللاس المتوسللط 

سللتقوم المجموعللة بللءدارة مخللاطر السلليولة مللن مصللدرها الخللاص مللن خللالل إدارة رأس المللال العامللل. كمللا فللي نهايللة العللام ، 

 مليون س سعودي(. 109: 2019ون س سعودي )ملي 145.6سائلة بقيمة  أصولتمتلك المجموعة 
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 إدارة المخاطر المالية...)تتمة( -27

 

 إدارة مخاطر االئتمان -27/4

العقللود ، واالسللتثمارات فللي سللندات الللدين ، والللذمم المدينللة األخللرى  أصولو التجارية تنشأ مخاطر االئتمان من الذمم المدينة

 والودائع لدى المؤسسات المالية. حكمهمثل القروض إلى األطراف ذات العالقة والنقد وما في 

 

ا مللن خللالل شللروط دفللع أقصللر وقيللود علللى المبللل  لكللل طلللب واعتمللاد ا علللى  تتم إدارة مخاطر التعرض ألسواق أقل اسللتقرار 

ا. بالنسللبة للعمللالء الجللدد ، يللتم تعليللق شللروط المعتللادة للمعللامالت القليلللة األولللى  المجموعللة مللدفوعات القطللاع والمنطقللة مقللدم 

 عادة  أرصدة مستحقات كبيرة يمكن اعتبارها عالية المخاطر. تمنح المجموعةأثناء تحديد جودة االئتمان. ال 

 

 خ التقرير هو كما يلي:الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاري

 م2020 
 )أل   لاي سعود (

 م2019
 )ألف س سعودي(

  95,276             87,155              ذمم مدينة تجارية 
  4,531               38,493              النقد وما في حكمه
  5,206               13,493              ذمم مدينة أخرى

             139,141           105,013  

 

 م2020 
 )أل   لاي سعود (

 م2019
 )ألف س سعودي(

 44,079  39,557              ذمم دائنة تجارية 
 -  10,127              ذمم دائنة أخرى

 322,113  311,149             بفوائدالبنوك الدائنة وااجلة القروض 

             360,833   366,192    

 

ا لعالقات المجموعة طويلة األمللد مللع األطللراف المقابلللة وبعللد  االعتبللار الواجللب لوضللعهم المللالي ، ال تتوقللع  الوضللع فللينظر 

 اإلدارة عدم أداء هذر األطراف المقابلة اللتزاماتها تجار المجموعة باستثناء الديون التجارية المشكوك في تحصيلها.

 

تحدد إدارة المجموعة تركزات مخاطر االئتمان من خالل المراقبة ربع السنوية لتصللنيف الجللدارة االئتمانيللة للعمللالء الحللاليين 

. عنللد مراقبللة مخللاطر االئتمللان للعمللالء ، يللتم تجميللع العمللالء التجاريللة ومن خالل مراجعة شهرية لتحليللل تقللادم الللذمم المدينللة

م وضللع العمللالء المصللنفين علللى أنهللم "ذوو مخللاطر عاليللة" فللي قائمللة عمللالء مقيللدة ، وال يللتم وفق ا لخصائصهم االئتمانيللة. يللت

ا.  إجراء مبيعات االئتمان المستقبلية إال بموافقة مجلس اإلدارة ، وإال يلزم الدفع مقدم 

 

للا. أع 181إذا كانللت قائمللة ألكثللر مللن  قللد مضللي يتم تصنيف الذمم المدينة على أن موعللد اسللتحقاقها مللار الللديون التجاريللة يوم 

 كما في تاريخ المركز المالي كما يلي:

 

القيملللللللللللللللللللللللللة  
 الدفترية

 365اللللي  181 لم يستحق بعد
 يوم 

 3للللللي إملللللن سلللللنة 
 سنوات

 3أكثلللللللللللر ملللللللللللن 
 سنوات

  37,902       41,950       32,380    43,688   155,920  م2020 كمم مدينة تجارية
  27,911       36,862       25,293      58,129    148,195  م2019ذمم مدينة تجارية 

      
 

على فروع البنوك المحلية والدولية ذات السللمعة الطيبللة. تللرى اإلدارة أن الرصلليد المحللتفظ بلله لللدى  بنكيةتقتصر المعامالت ال

 البنوك والمؤسسات المالية التي ليس لها تصنيف رسمي على أنها مؤسسات مالية مؤهلة للحصول على ائتمان عالي.



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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 إدارة المخاطر المالية...)تتمة( -27

 

  الماليةالقيم العادلة لألدوات  -27/5

السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمللة بللين المشللاركين فللي السللوق فللي تللاريخ القيللاس. 

والللذمم المدينللة وبعللض األصللول األخللرى ، بينمللا تتكللون  ومللا فللي حكمللهالماليللة للمجموعللة مللن النقللد والنقللد  األصللولتتكللون 

أخللرى. ال تختلللف القيمللة العادلللة لللألدوات  التزامللاتوبعللض المصللاريف المسللتحقة وتجاريللة ئنة المالية من ذمم ة دا التزاماتها

 .المالية بشكل جوهري عن القيمة الدفترية

 

  إدارة مخاطر رأس المال -27/6

 تتمثل أهداف المجموعللة عنللد إدارة رأس المللال فللي حمايللة قللدرة المجموعللة علللى االسللتمرار علللى أسللاس مبللدأ االسللتمرارية ،

بحيث يمكنهللا االسللتمرار فللي الحفللاظ علللى هيكللل رأس المللال األمثللل لخفللض تكلفللة رأس المللال. مللن أجللل الحفللاظ علللى هيكللل 

 رأس المال أو تعديله ، يجوز للمجموعة الحصول على / سداد التمويل من / إلى المؤسسات المالية.

مللال مللن خللالل مراقبللة مسللتويات الللديون واألصللول مخللاطر رأس ال بللءدارة المجموعللة تقومتمشيا مع ااخرين في الصناعة ، 

السائلة مع مراعاة متطلبللات االسللتثمار المسللتقبلية وتوقعللات المسللاهمين. يللتم احتسللاب الللدين علللى أنلله إجمللالي التمويللل طويللل 

األجل والقروض قصلليرة األجللل. يتكللون إجمللالي رأس المللال مللن حقللوق المسللاهمين كمللا هللو موضللح فللي الميزانيللة العموميللة 

 (.في حكمه"رأس المال واالحتياطيات" وصافي الدين )صافي النقد وما  بندحت ت

 

ينللاير  1و  2019و  2020ديسللمبر  31كانللت المعلومللات البللارزة المتعلقللة بللءدارة مخللاطر رأس المللال للمجموعللة كمللا فللي 

 كما يلي: 2019

 م2020 
 )أل   لاي سعود (

 م2019
 )ألف س سعودي(

  486,253           456,110             إجمالي الديون 
 (4,531)             (38,493)             يخصم: النقد واألرصدة البنكية

  481,722           417,617             صافي الديون
  33,095             55,433              إجمالي حقوق المساهمين

  514,817           473,050             إجمالي رأس المال المستخدم

 ٪94 %88 نسبة المديونية

 

 (19-كوفيدفيروس كورونا ) تأثير -28

فللي معظللم البلللدان فللي اضللطرابات واسللعة النطللاق  2020عللام  مطلللع( فللي 19-كوفيللد) مستجدتسبب تفشي فيروس كورونا ال

لألعمال التجارية ، مما كان له تأثير سلبي على األنشطة االقتصادية. تراقللب المجموعللة تأثيرهللا باسللتمرار ، بينمللا تعمللل عللن 

 (.19-جائحة كورونا )كوفيدكثب مع السلطات التنظيمية المحلية إلدارة تعطل األعمال المحتمل لتفشي 

، نظللرت المجموعللة فيمللا إذا كانللت هنللاك حاجللة إلللى أخللذ أي تعللديالت وتغييللرات فللي (19-جائحللة كورونللا )كوفيللد في ضوء 

الماليللة الموحللدة. فيمللا يلللي االفتراضللات الرئيسللية  لقللوائماألحكام والتقديرات وإدارة المخاطر في االعتبار واإلبالغ عنهللا فللي ا

للتقدير التللي قللد تنطللوي علللى مخللاطر كبيللرة للتسللبب فللي تعللديالت جوهريللة علللى  حول المستقبل والمصادر الرئيسية األخرى

 المالية الموحدة. القوائم

 

 نخفاض قيمة األصول غير الماليةاال

نظللرت المجموعللة فللي أي مؤشللرات انخفللاض ناشللئة وأي شللكوك كبيللرة حللول ممتلكاتهللا وآالتهللا ومعللداتها وأصللولها المتعلقللة 

ت إلللى أنلله ال يوجللد تللأثير مللادي بسللبب لصللتوبشللكل خللاص عللن أي تغييللر فللي شللروط اإليجللار وبحللق االسللتخدام والتللي تنشللأ 

 .(19-كوفيد)

 

 



 شركة نسيج العالمية التجارية

 )شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابقا (

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
 )جميع المبالغ باألل   لاي سعود  ما لم يككر خفا  كل (
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 (...)تتمة(19-كوفيدفيروس كورونا ) تأثير -28

 

 قيمة األصول المالية في نخفاضاال"( وECLخسائر االئتمان المتوقعة )"

إداريللة علللى نمللاذج الخسللائر االئتمانيللة المتوقعللة الحاليللة مللن خللالل تطبيللق سلليناريوهات  تمرينللاتقامللت المجموعللة بتطبيللق 

كمللا ترجيح االحتمالية على عوامل االقتصللاد الكلللي ذات الصلللة المتعلقللة بالمنللا  االقتصللادي للسللوق المعنللي الللذي تعمللل فيلله. 

للا بتقيلليم التعللرض فللي القطاعللات المحتمللل تأثرهللا ألي مؤشللرات علللى قامللت إلللى عللدم  وتوصلللتالقيمللة  فللي نخفللاضاال أيض 

 .(19-كوفيد)بسبب وجود تأثير مادي 

 

 االلتزامات والتعهدات الطارئة

قامت المجموعة بتقييم تأثير أي اضطرابات تشللغيلية ، بمللا فللي ذلللك أي تحللديات تعاقديللة وتغييللرات فللي األعمللال أو العالقللات 

 الطارئة ولم يتم تسجيل أي مشاكل. التعهداتمحتملة في االلتزامات والتجارية بين العمالء والموردين ، بهدف الزيادة ال

 

 اإلستمرارية 

قامت المجموعة بءجراء تقييم لما إذا كانت منشأة مستمرة في ضوء الظللروف االقتصللادية الحاليللة وجميللع المعلومللات المتاحللة 

حول المخللاطر والشللكوك المسللتقبلية. تللم إعللداد التوقعللات التللي تغطللي األداء المسللتقبلي للمجموعللة ورأس المللال والسلليولة. قللد 

لكن في الوقت الحللالي تظهللر التوقعللات أن المجموعللة لللديها مللوارد كافيللة لالسللتمرار في التطور ، و (19-كوفيد)يستمر تأثير 

 القللوائمفي الوجود التشغيلي وأن موقفهللا المسللتمر ال يللزال غيللر متللأثر إلللى حللد كبيللر ولللم يتغيللر. نتيجللة لللذلك ، تللم إعللداد هللذر 

 المالية الموحدة بشكل مناسب على أساس مبدأ االستمرارية.

 

 ارنةأرقام المق -29

 المالية الموحدة للسنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. أرقام المقارنة المتعلقة بالقوائمتم إعادة تصنيف بعض 

 

 أحداث الحقة  -30

الماليللة  القللوائمفللي رأي اإلدارة ، لللم تكللن هنللاك أحللداث الحقللة هامللة منللذ نهايللة العللام تتطلللب اإلفصللاح أو التعللديل فللي هللذر 

 الموحدة.

 

 الزيادة في رأس المال  -30/1

مليللون س سللعودي ، مللن خللالل  150، اقتللرح مجلللس اإلدارة زيللادة رأس مللال المجموعللة بمبللل   م2020سللبتمبر  28فللي 

ديسللمبر  28مليللون سللهم. تللم تقللديم هللذر التوصللية إلللى الجهللات الرقابيللة المختصللة بتللاريخ  15 اقللدره وق أولويللةإصللدار حقلل

 بتعيين شركة الوساطة المالية كمستشار مالي لهذا الغرض. . وقد قامت المجموعةم2020

 

، كللان هنللاك عللدم امتثللال لللبعض التعهللدات بشللأن القللروض القائمللة مللع  م2020ديسللمبر  31خالل السنة المنتهية في  -30/2

إن اإلدارة تنتظر الموافقة النهائية إلعللادة هيكلللة التسللهيالت االئتمانيللة المقدمللة نهاية العام ، ل وفي وقت الحق  مختلف البنوك.

لللم تقللوم اإلدارة بءعللادة قيد التفللاوض(. وعليلله ،  -)باستثناء صندوق التنمية الصناعية السعودي ووزارة المالية بواسطة البنك 

فللءن الجللزء غيللر المتللداول مللن القللروض لللن يللتم طلللب تصنيف الجزء غير المتداول للقروض إلى الجزء المتداول. وبالتالي ، 

 (.14)راجع إيضاح سدادر كما في نهاية السنة 

 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة -31

مللارس  27)الموافللق  هللـ1442 شللعبان 14 تمت اعتماد والموافقة علي هذر القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة فللي

 .(م2021


