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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابما)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول الموائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  02يونيو 0202م
(جميع المبالغ باألل  لاي سعود ما لم يككر لال كلن)
 -1الشركة واألنشطة الرئيسية
شركة نسٌج العالمٌة التجارٌة (شركة مجموةة السرٌع التجارٌة الصناةٌة سابما) ("الشركة األم") هً شركة مساهمة سعودٌة
ت"سست فً المملكة العربٌة السعودٌة بموجب لرار وزارة التجارة والصناةة رلم  / 523ف بتارٌ  21تي الحجة  1429هـ.
الموافك 31دٌسمبر  .2331وٌمع المركز الرئٌسً للشركة فً مدٌنة جدة.
خالل ةام 2313م  ،ةرضت الشركة األم  2مالٌٌن سهم لالكتتاب العام تمثل  ٪33من رأسمالها .وهكتا  ،تحولت الشركة األم
لى شركة مساهمة ةامة.
ٌتمثل نشاط الشركة فً استٌراد وتصدٌر وتجارة الجملة والتجزئة فً السةجاد والموكٌةت واألرضةٌات والمفروشةات والموبٌلٌةا
واالثةةا واألبجةةورات والتحةةف واألثةةا المكتبةةً والمطةةاب والبطانٌةةات والشراشةةف وألمشةةة السةةتائر واكسسةةواراتها وتصةةنٌع
السجاد والعشب الصناةً وفمةا لمةرار وزارة الصةناةة والكهربةاء رلةم  / 1566ق بتةارٌ  23تو الحجةة  1423هةـ وتصةنٌع
الخٌوط الصناةٌة من مادة البولً بروبٌلٌن والناٌلون ومعالجة البولً بروبلٌن المعالج والناٌلون (بةولً اماٌةد) معالجةة بموجةب
لةةرار وزارة التجةةارة رلةةم  / 1622ق الصةةادر فةةً  21تي الحجةةة  1424هةةـ والخةةدمات التجارٌةةة .باإلضةةافة لةةى تلةةن  ،لةةد
تستثمر الشركة فً شركات أخر ٌ .تم تنفٌت هته األنشطة من خةالل السةجل التجةاري الرئٌسةً رلةم  4333133212الصةادر
بتارٌ  5ربٌع األول  1422هـ الموافك  29ماٌو  .2331فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة المنعمدة فةً  22مةاٌو 2312م  ،لةرر
المساهمون ضافة أنشطة جدٌدة تتمثل فً االستثمارفً العمارات أل راض استثمارٌة.
سةعودي لةى  315ملٌةون
خالل ةام 2312م  ،الترح مجلس اإلدارة زٌةادة رأس مةال الشةركة األم مةن  333ملٌةون
سعودي من األرباح المبماة ةن طرٌك صدار سةهم واحةد ممابةل كةل أربعةة أسةهم مملوكةة للمسةاهمٌن .وافةك المسةاهمون ةلةى
زٌادة رأس المال فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة المنعمدة فً  1أبرٌل 2313م وتم اصدار األسهم فً  1أبرٌل 2313م .وأصبح
سعودي للسهم الواحد.
سعودي ممسم لى  31.5ملٌون سهم بمٌمة 13
رأس مال الشركة األم  315ملٌون
خالل شهر دٌسمبر  ، 2311لررت الجمعٌة العمومٌة ٌر العادٌة المنعمدة فً  29دٌسمبر 2311م طفاء الخسةائر المتراكمةة
سةعودي واسةتخدام االحتٌةاطً النظةامً
كما فً  33سبتمبر 2311م ةةن طرٌةك تخفةٌض رأس المةال بمبلة  153ملٌةون
سةةعودي
سةةعودي بةةدال مةةن  315ملٌةةون
واالحتٌةةاطً العةةام بالكامةةل .لٌصةةبح رأس المةةال بعةةد التخفةةٌض  225ملٌةةون
وتعدٌل السجل التجاري للشركة بعد تخفٌض رأس المال بتارٌ  24جماد األولى  1432هـ الموافك ٌ 24ناٌر  2319م.
لررت الجمعٌة العمومٌة ٌر العادٌة المنعمدة فً  29أ سطس 2312م طفاء الخسائر المتراكمةة كمةا فةً ٌ 33ونٌةو 2312م
سةعودي
سعودي لٌصبح رأس المال بعد التخفٌض  65.5ملٌون
ةن طرٌك تخفٌض رأس المال بمبل  152.5ملٌون
سعودي ، .وأصبح ةةدد األسةهم  6.55ملٌةون سةهم بةدال مةن  22.5ملٌةون سةهم .وتةم تعةدٌل السةجل
بدال من  225ملٌون
التجةةةةةةةةةةاري للشةةةةةةةةةةركة بعةةةةةةةةةةد تخفةةةةةةةةةةٌض رأس المةةةةةةةةةةال بتةةةةةةةةةةارٌ  1441هةةةةةةةةةةـ الموافةةةةةةةةةةك  23أكتةةةةةةةةةةوبر  2312م
بناء ةلى لرار الجمعٌة العمومٌة ٌر العادٌة للمجموةة المنعمدة فً ٌ 22ناٌر 2323م  ،لرر المساهمون الموافمة ةلةى زٌةادة
سةةعودي  ،بحٌ ة تكةةون لٌمةةة الزٌةةادة فةةً رأس المةةال
سةةعودي لةةى  119.16ملٌةةون
رأس المةةال مةةن  65.5ملٌةةون
سعودي  ،كتوجه استراتٌجً للشركة لرفع المالءة المالٌة للشركة مةن خةالل ةةادة هٌكلةة الشةركة وتنفٌةت
 112.66ملٌون
خطة ةمل تركز ةلى أنشطتها الرئٌسٌة .فً  16فبراٌر 2323م  ،تم االنتهاء من جةراءات زٌةادة رأس المةال  ،وتةم اإلةةالن
ةن نتائج فترة االكتتاب  ،وتم االنتهاء من اإلجراءات النظامٌة  ،وتم تعدٌل السجل التجةاري بمٌمةة رأس المةال الجدٌةد فةً 24

فبراٌر 2323م.
لرر المساهمون  ،بناء ةلى لرار الجمعٌة العمومٌة ٌةر العادٌةة للشةركة  ،المنعمةدة فةً  3رمضةان  1441هةـ  ،الموافةك 26
أبرٌل 2323م  ،الموافمة ةلى تغٌٌر اسةم الشةركة مةن شةركة مجموةةة السةرٌع التجارٌةة الصةناةٌة لةى شةركة نسةٌج العالمٌةة
التجارٌة.
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابما)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول الموائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  02يونيو 0202م
(جميع المبالغ باألل  لاي سعود ما لم يككر لال كلن)
 -1الشركة واألنشطة الرئيسية (...تتمة)
لد الشركة األم  3فروع رئٌسٌة للمصانع ولد تم تعدٌل اسم فرع جدة للنسٌج الصناةً والجزٌرة للغزل والسجاد كمةا هةو

متكور أدناه:
اسم الفرع
مصنع جدة للنسٌج الصناةً
مصنع السرٌع للسجاد

اسم الفرع المعدل
مصنع جدة للخٌوط الصناةٌة
مصنع السرٌع للسجاد

رلم السجل التجار
4333115214
4333131314

بإلضافة الً ةدد  16فرع كمعارض ومستودةات  ،تشتمل هته الموائم المالٌة الموحدة ةلةً نتةائج أةمةال هةته الفةروع وةلةى
اصولها والتزاماتها.
 -0السياسات المحاسبية الهامة
 -6/0االلتزام بالمعايير المحاسبية
لمد تم ةداد الموائم المالٌة األولٌة الموحدة الموجزة لألشهر الثالثة المنتهٌة فً ٌ 33ونٌو 2323م وفما لمعٌار المحاسبة الدولً
رلم  34الخاص بالتمارٌر المالٌة األولٌة المعتمد فةً المملكةة العربٌةة السةعودٌة باإلضةافة لةى المعةاٌٌر واإلصةدارات األخةر
المعتمدة من لبل الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن المانونٌٌن.
ال تتضمن الموائم المالٌة األولٌة الموحدة الموجزة جمٌع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة فً الموائم المالٌةة السةنوٌة  ،وٌجةب
لراءتهةا جنبةا الةً جنةب مةع المةوائم المالٌةة السةةنوٌة الموحةدة للمجموةةة كمةا فةً  31دٌسةمبر 2312م  ،باسةتثناء التعةدٌل فةةً
سٌاسة االستهالن لبعض اآلالت و المعدات من طرٌمة المسط الثابت لى طرٌمة وحدات اإلنتاج (اٌضاح .)5/2
وفما لمتطلبات هٌئة السوق المالٌة (الهٌئةة) مةن خةالل تعمٌمهةا الصةادر فةً  16أكتةوبر  2316م ٌ ،جةب ةلةى الشةركة تطبٌةك
نموتج التكلفة لمٌاس الممتلكات واآلالت والمعدات والعمارات االستثمارٌة واالصول ٌر الملموسة ةند تطبٌك المعاٌٌر الدولٌةة
إلةداد التمارٌر المالٌة لمدة ثال سنوات  ،تبدأ من تطبٌك المعةاٌٌر الدولٌةة إلةةداد التمةارٌر المالٌةة .ومةع تلةن  ،تةم تمدٌةد هةتا
الحما حتى  31دٌسمبر .2321
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابما)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول الموائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  02يونيو 0202م
(جميع المبالغ باألل  لاي سعود ما لم يككر لال كلن)
 -0السياسات المحاسبية الهامة(...تتمة)
 -0/0أسس اإلعداد
تم ةداد هته الموائم المالٌة األولٌة الموحدة الموجزة ةلةى أسةاس التكلفةة التارٌخٌةة باسةتثناء البنةود الجوهرٌةة التالٌةة فةً لائمةة
المركز المالً الموحدة الموجزة.
ٌتم لٌاس األدوات المالٌة المشتمة بالمٌمة العادلة.
ٌتم لٌاس االستثمار بحموق الملكٌة بالمٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
ٌتم اثبات التزامات المنافع المحددة للموظفٌن بالمٌمة الحالٌة لاللتزامات المستمبلٌة باستخدام طرٌمة وحدة االئتمان المتولعة .
لمد تم ةداد الموائم المالٌة األولٌة الموحدة الموجزة وفما للمعاٌٌر الدولٌة إلةةداد التمةارٌر المالٌةة  ،وتتطلةب مةن اإلدارة اتخةات
أحكام وتمدٌرات وافتراضات لد تؤثر ةلى تطبٌك السٌاسةات المحاسةبٌة والمبةال المدرجةة فةً المةوائم المالٌةة األولٌةة الموحةدة
المةةوجزة .تةةم اإلفصةةاح ةةةن هةةته ا لتمةةدٌرات واالفتراضةةات الهامةةة فةةً المةةوائم المالٌةةة السةةنوٌة الموحةةدة للسةةنة المنتهٌةةة فةةً 31
دٌسمبر 2312م .
ٌتم لٌاس الموائم المالٌة األولٌة الموحدة الموجزة للشرك ة باستخدام ةملة البٌئة االلتصادٌة الرئٌسةٌة التةً تعمةل فٌهةا المجموةةة
السةةعودي ،وهةةو العملةةة الوظٌفٌةةة وةملةةة
("العملةةة الوظٌفٌةةة")ٌ .ةةتم ةةةرض المةةوائم المالٌةةة األولٌةةة الموحةةدة المةةوجزة بةةال
ما لم ٌتكر خالف تلن.
العرض .تم تمرٌب األةداد لى ألرب ألف
 -0/0أسس التوحيد
تتضمن هته الموائم المالٌة األولٌة الموحدة الموجزة الموائم المالٌة للشةركة األم والشةركات التابعةة التالٌةة (ٌشةار لٌهةا فٌمةا بعةد
باسم "الشركة")
نسبة الملكية في راس المال
النشاط الرئيسي
االيضاح
االسم
2312م
0202م
%133
تجةةارة التجزئةةة فةةً السةةجاد %133
أ
شركة هوم ستاٌلز المحدودة
والموكٌةةةةةةت واالرضةةةةةةٌات
واألثا والبطانٌات وألمشة
الستائر واالكسسسوارات
%133
توزٌع السةجاد واالرضةٌات %133
ب
شركة ملٌنٌوم وٌفرز المابضة المحدودة
و ٌرها مةن المنتجةات تات
العاللة
%133
خةةدمات الصةةٌانة للمصةةانع %133
شركة السرٌع للصٌانة والتشغٌل المحدودة
والشةةةةةةركات والمؤسسةةةةةةات
الحكومٌة والخاصة
%133
خدمات المشارٌع الحكومٌةة %133
شركة السرٌع للمشارٌع المحدودة (متولفة)
والخاصة لألثا والموكٌت
والسجاد
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابما)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول الموائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  02يونيو 0202م
(جميع المبالغ باألل  لاي سعود ما لم يككر لال كلن)
 -0السياسات المحاسبية الهامة(...تتمة)
 -0/0أسس التوحيد(...تتمة)
أ) تم ت"سٌس شركة هوم ستاٌلز المحدودة ("الشركة التابعة") فً نوفمبر 2313م  .ونظرا ألن الشركة األم هً المالن المستفٌد
بنسبة  ٪133للشركة التابعة  ،فإن هته الموائم المالٌة الموحدة تتضمن  ٪133من نتةائج الشةركة التابعةة .بموجةب ةةادة هٌكلةة
الشركة وبموافمة مجلس اإلدارة فً اجتماةاته لعام 2311م  ،تتجه الشركة لدمج ةملٌات الشةركة التابعةة فةً المجموةةة تحةت
المطاع التجاري.
ب) ت"سست شركة ملٌنٌوم وٌفرز المابضة (تات مسئولٌة محدودة) فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة خةالل شةهر ٌنةاٌر 2311م.
وخةةالل ةةةام 2311م  ،لةةرر مجلةةس دارة الشةةركة ةةالق شةةركة مجموةةةة ملٌنٌةةوم وٌفةةرز المحةةدودة واإلبمةةاء ةلةةى الشةةركة
المابضة .تعمل دارة الشركة ةلى استكمال جمٌع اإلجراءات المانونٌة والضرٌبٌة لإل الق.
تتحمك السيطرة عندما يكون لدى الشركة:
 المدرة ةلى السٌطرة فً الشركة المستثمر فٌها
 نشوء حك الشركة فً العوائد المتغٌرة نتٌجة ارتباطها بالشركة المستثمر فٌها
 المدرة ةلى استخدام سٌطرتها للت"ثٌر ةلى ةوائد االستثمار
تموم الشركة بإةادة تمٌٌم ما تا كانت تسٌطر ةلى أي من الشركات المسةتثمر فٌهةا أم ال  ،تا كانةت الحمةائك والظةروف تشةٌر
لى تغٌٌرات فً ةنصر أو أكثر من ةناصر السٌطرة المشار لٌها أةاله:
ةندما تكون حموق التصوٌت للشركة  ،فً أي من الشركات المستثمر فٌها ،هً ألل من البٌة حموق التصةوٌت فٌهةا ٌ ،كةون
للشركة السةٌطرة ةلةى تلةن الشةركة المسةتثمر فٌهةا .وةنةدما تكةون حمةوق التصةوٌت كافٌةة لمنحهةا المةدرة العملٌةة ةلةى توجٌةه
األنشطة المتعلمة بالشركة المستثمر فٌها بطرٌمة منفصلة .ت"خت الشركة فً االةتبار جمٌع الحمةائك والشةروط تات العاللةة ةنةد
تمٌٌم ما تا كانت الشركة لدٌها حموق تصوٌت فً الشركة المستثمر فٌها لمنحها السٌطرة .هته الحمائك والظروف تشمل:
 ممدار حموق التصوٌت التً تمتلكها الشركة فٌما ٌتعلك بحجم ومد ملكٌة أصحاب حموق التصوٌت اآلخرٌن
 حموق التصوٌت المحتملة المملوكة للشركة وأصحاب حموق التصوٌت اآلخرٌن أو األطراف األخر
 الحموق الناشئة ةن الترتٌبات التعالدٌة األخر
 أي حمائك وظروف ضافٌة لد تشٌر لى أن الشركة لدٌها  ،أو لٌس لدٌها  ،المدرة الحالٌة ةلى توجٌه األنشطة تات العاللةة
ةند الحاجة التخات المرارات  ،بما فً تلن كٌفٌة التصوٌت فً اجتماةات المساهمٌن السابمة
تبدأ العملٌة الموحدة للشركة التابعة ةندما تستطٌع الشركة السٌطرة ةلى الشةركة التابعةة  ،بٌنمةا ٌةتم ٌمةاف هةته العملٌةة ةنةدما
تفمد الشركة السٌطرة ةلى الشركة التابعة .ةلى وجه الخصوص ٌ ،ةتم دراج ٌةرادات ومصةروفات الشةركة التابعةة المسةتحوت
ةلٌها أو المستبعدة خالل الفترة فً لائمةة الةربح أو الخسةارة الموحةدة والةدخل الشةامل مةن تةارٌ السةٌطرة حتةى تةارٌ انتهةاء
سٌطرة الشركة ةلى الشركة التابعة.
ٌتم توزٌع بٌان الربح أو الخسارة الموحد وجمٌع ةناصر الدخل الشامل اآلخر ةلى مسةاهمً الشةركة .كمةا ٌةتم توزٌةع جمةالً
الدخل الشامل اآلخر للشركة التابعة ةلى المساهمٌن
تا لةزم األمةةر  ،سةٌتم جةةراء تعةةدٌالت ةلةى المةةوائم المالٌةةة للشةركة التابعةةة بحٌة تكةون سٌاسةاتها المحاسةةبٌة متوافمةة مةةع تلةةن
المستخدمة من لبل الشركة.
ٌةةتم اسةةتبعاد جمٌةةع المعةةامالت واألرصةةدة  ،بمةةا فةةً تلةةن االصةةول وااللتزامةةات وحمةةوق الملكٌةةة واإلٌةةرادات والمصةةروفات
والتدفمات النمدٌة الناتجة ةن المعامالت بٌن شركات الشركة ةند التوحٌد.
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية سابما)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول الموائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  02يونيو 0202م
(جميع المبالغ باألل  لاي سعود ما لم يككر لال كلن)
 -0السياسات المحاسبية الهامة(...تتمة)
 -0/0أسس التوحيد(...تتمة)
التغيرات في حموق ملكية الشركة في الشركات التابعة الحالية
التغٌرات فً ملكٌة الشركة فً الشركات التابعة والتً ال تؤدي لى فمدان السةٌطرة ٌةتم احتسةابها كمعةامالت حمةوق ملكٌةةٌ .ةتم
تعدٌل المٌم المدرجة لحموق ملكٌة الشركة وحموق الملكٌة ٌر المسٌطرة لتعكس التغٌرات فً ملكٌتها فً الشركات التابعة .أي
فرق بٌن لٌمة تعدٌل حموق الملكٌة ٌر المسةٌطرة والمٌمةة العادلةة للممابةل المةدفوع أو المسةتلم ٌةتم دراجةه مباشةرة فةً حمةوق
الملكٌة وٌنسب لى مساهمً الشركة
ةندما تفمد الشركة السٌطرة ةلى الش ركة التابعة ٌ ،تم اثبةات أي ربةح أو خسةارة فةً لائمةة الةدخل الموحةد وٌةتم احتسةابها ةلةى
أساس الفرق بٌن:
 - 1جمالً المٌمة العادلة للمبل المستلم والمٌمة العادلة ألي فوائد محتفظ بها و ،
 - 2المٌمة الدفترٌة المسجلة سابما لألصول (بما فً تلن الشهرة) والتزامةات الشةركة التابعةة وأي حصةص ٌةر مسةٌطرةٌ .ةتم
المحاسبة ةن جمٌع المبال المعترف بها سابما فً الدخل الشامل اآلخر المتعلك بتلن الشركة التابعة كما لو أن الشركة لد لامت
باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعةة مباشةرة (أي ةةادة التصةنٌف لةى الةربح أو الخسةارة أو التحوٌةل لةى تصةنٌف
آخر فً حموق الملكٌة كما هو محدد  /مسموح به) وفما للمعاٌٌر الدولٌة إلةداد التمارٌر المالٌة)
تعتبر المٌمة العادلة للنسب المئوٌة المحتفظ بها من االستثمار فً الشركة التابعة السابمة فةً تةارٌ فمةدان السةٌطرة بمثابةة لٌمةة
ةادلة لالستثمار المتبمً ةند االثبات المبدئً فً فترات الحمة ووفما للمعٌار الدولً للتمارٌر المالٌة رلم  2وفً فً حالة تحول
الشركة لى شركة زمٌلة أو مشروع مشترن  ،فإن المٌمة العادلة تعتبر كتكلفة لألثبةات المبةدئً لالسةتثمار فةً شةركة زمٌلةة أو
مشروع مشترن.
 -6/0المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
ال توجد معاٌٌر جدٌدة صادرة ،ومع تلن ،هنان ةدد من التعدٌالت ةلى المعاٌٌر التً تسري اةتبارا من ٌ 1نةاٌر 2323م وتةم
توضٌحها فً الموائم المالٌة الموحةدة السةنوٌة للمجموةةة ،ولكةن لةٌس لهةا تة"ثٌر جةوهري ةلةى المةوائم المالٌةة األولٌةة الموحةدة
الموجزة للمجموةة.
 -5/0التغييرات في التمديرات المحاسبية
بناء ةلى لرار مجلس دارة الشركة بتارٌ ربٌع الثانً 1441هـ الموافك  16دٌسمبر  2312م  ،تةم تغٌٌةر سٌاسةة االسةتهالن
لةةبعض المصةةانع والمعةةدات مةةن طرٌمةةة المسةةط الثابةةت مةةع معةةدالت االسةةتهالن المحةةددة لكةةل منهةةا .نةةوع الممتلكةةات واآلالت
والمعدات لى طرٌمة وحدات اإلنتاج اةتبارا من ٌ 1ناٌر  2323م بشرط أن ٌكون االستهالن كما ٌلً:
البند
مبانً
آالت ومعدات وةدد
تحسٌنات ودٌكور
اثا وتركٌبات ومعدات مكتبٌة
سٌارات

طريمة االستهالن
المسط الثابت
المسط الثابت  ،وحدات االنتاج
المسط الثابت
المسط الثابت
المسط الثابت
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابما)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول الموائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  02يونيو 0202م
(جميع المبالغ باألل  لاي سعود ما لم يككر لال كلن)
 -0السياسات المحاسبية الهامة(...تتمة)
 -5/0التغييرات في التمديرات المحاسبية(...تتمة)
تم تمدٌر وحدات اإلنتةاج المتولعةة لكةل آلةة بنةاء ةلةى دراسةة أةةدتها ادارة اإلنتةاج واستمصةاء مةن لبةل المصةنع لةبعض اآلالت
والمعدات  ،وبناء ةلٌه تم ةداد الدراسة النهائٌة لتحدٌد الوحدات المتولع نتاجها لتلن اآلالت والمعدات التً تةم اةتمادهةا مةن
لبل مجلس دارة الشركة.
وةلٌه ،تم احتساب االستهالن خالل الفترة من ٌ 1ناٌر 2323م وحتً ٌ 31ونٌو2323م لتلن اآلالت والمعدات.
األثر من التغير في التمدير المحاسبي هو كما يلي:
المٌمة
12,141
مصروف االستهالن للفترة وفما لطرٌمة المسط الثابت
مصروف االستهالن للفترة وفما لطرٌمة وحدات االنتاج
9,511
ت"ثٌر التغٌر فً تمدٌر طرٌمة االستهالن (نمص)
()3,516
 – 0اصول حك استلدام والتزامات عمود اإليجار
تتمثل أصول حك االستلدام وااللتزامات الناتجة عن عمود االيجار فيما يلي:
حموق االستلدام
كما فً بداٌة الفترة/السنة
كما فً نهاٌة الفترة/السنة
االستهالن
االستهالن كما فً بداٌة الفترة/السنة
االستهالن خالل الفترة/السنة
الرصٌد كما فً نهاٌة الفترة/السنة
حموق االستخدام  ،صافً
اجمالً رصٌد االلتزام
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
 -6لروض آجلة وبنون دائنة
أ) لروض لصيرة االجل
لروض لصٌر األجل وبنون دائنة
ب) لروض آجلة
الرصٌد المائم
رصٌد المروض المؤجلة
ٌخصم:
الجزء طوٌل األجل من المروض اآلجلة
الجزء المتداول من المروض االجلة
المروض لصٌرة األجل وبنون دائنة – الجزء ٌر المتداول

 02يونيو 0202م
(غير مراجعة)
0,,002
0,,002

0,628
6,282
0,688
01,200
01,561
()6,162
06,,21

()1

()2
()2+1
13

 31دٌسمبر 2312م
(مراجعة)
22,223
22,223

2,139
2,139
21,112
26,141
()4,243
21,231

أ

625,5,2

131,345

ب

219,429
219,429

215,369
215,369

()152,212
65,516
111,136

()154,551
63,511
161,556

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابما)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول الموائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  02يونيو 0202م
(جميع المبالغ باألل  لاي سعود ما لم يككر لال كلن)
 -6لروض آجلة وبنون دائنة(...تتمة)
أ) لد الشركة تسهٌالت ائتمانٌة من البنون المحلٌة فً شةكل خطابةات ضةمان وخطابةات اةتمةاد ومرابحةات سةالمٌة لتموٌةل
االةتمادات المستندٌة وةمود الصرف األجنبً وتسهٌالت التورق والمرابحة المؤجلة .هةته التسةهٌالت مضةمونة بسةندات ألمةر
لصالح البنون .تتضمن اتفالٌات التسهٌالت شروطا محددة تتطلب  ،ضمن مواد أخةر  ،الحفةاظ ةلةى معةدالت معٌنةة وحمةوق
المساهمٌن واألرصدة المتعلمة باألطراف تات العاللة ضمن حدود معٌنة  ،مع لٌود ةلى توزٌعات األرباح.
سةةعودي مةةن صةةندوق التنمٌةةة
ب) خةةالل ةةةام 2312م  ،حصةةلت الشةةركة ةلةةى لةةرض طوٌةةل األجةةل بمبل ة  53ملٌةةون
الصناةٌة السعودي (الصندوق) .وكان أول لسط مسةتحك فةً فبراٌةر 2313م ،متبوةةا ب"لسةاط نصةف سةنوٌة  ،ةلمةا بة"ن هةتا
المسط مضمون برهن ةماري لجمٌع ممتلكةات ومعةدات مصةنع جةدة للخٌةوط الصةناةٌة (مصةنع جةدة للنسةٌج الصةناةً سةابما)
والغرض من تلن المرض هو لتموٌل التوسعة فً مصنع جدة للخٌوط الصناةٌة (مصنع جدة للنسٌج الصناةً سابما) ومصانع
السجاد .تتضمن اتفالٌة المرض شروطا محددة تتطلب الحفاظ ةلى معدالت معٌنة والحفاظ ةلةى حةد أدنةى مةن المةالءة المالٌةة
وحد أدنى من السٌولة.
ج) خالل الربع األول من ةام  2312م  ،لامت الشركة بإةادة هٌكلة المروض من لروض لصٌرة األجل لةى لةروض طوٌلةة
األجل  ،وكتلن تمت ةادة الهٌكلة خالل الربع األول من ةام 2323م.
د) خالل ةام 2312م  ،حصلت الشرك ة ةلى تسهٌالت ائتمانٌة لصٌرة األجل من وزارة المالٌة فً شكل لرض بدون فوائد ،
سعودي ٌ ،مكن استخدامها فً سداد فواتٌر الموردٌن المحلٌٌن والخارجٌٌن.
بمبل  43ملٌون
هـ) تتضمن المروض وبنون آجلة بعض الشروط المالٌة  ،حٌ ةدم االلتزام أل شرط خالل فترة المرض لد ٌؤدي الً ةادة
التفاوض بما فً تلن سحب التسهٌل أو السداد ةند الطلب و ٌرها .تةتم مرالبةة الشةروط ةلةً أسةاس دوري مةن لبةل اإلدارة .
وفً حالة ةدم االلتزام المحتمل ٌ ،تم اتخات جراءات من لبل اإلدارة لضمان اإللتزام بالشروط.
خةالل الفتةةرة المنتهٌةة فةةً ٌ 33ونٌةو 2323م لةةم ٌكةةن هنةان ةةةدم التةزام لةةبعض الشةةروط ةةن المةةروض والبنةون اآلجلةةة ٌةةر
المسةةددة مةةع بنةةون مختلفةةة  .اإلدارة حالٌةةا فةةً منالشةةة مةةع هةةته المؤسسةةات المالٌةةة بصةةدد ةفةةاء الشةةركة وتتولةةع مثةةل هةةته
اإلةفاءات فً الفترات المستمبلٌة بموجب االتفالٌة .ةلٌه ،لم ٌتم سداد المروض ةند الطلب كما فً ٌ 33ونٌو.2323
 -5التزامات طارئة
لدي الشركة من خالل نشاطها العادي االلتزامات الطارئة التالٌة:
 02يونيو 0202م
(غير مراجعة)
0,086
6,611
066,260

اةتمادات مستندٌة
ضمانات بنكٌة
سندات ألمر

 31دٌسمبر 2312م
(مراجعة)
1,993
3,342
346,493

تمثل سندات ألمر المصدرة للبنون المحلٌة ضمانات صادرة ممابل التسةهٌالت االئتمانٌةة المائمةة ةلةً الشةركة  ،باإلضةافة لةى
سةعودي كضةمان مةن الشةركة لحصةتها فةً االسةتثمار الحةالً فةً الشةركة العربٌةة لكربونةات
سند ألمر بمبلة  23ملٌةون
الكالسٌوم( .شركة شمٌمة) صادرة لصالح أحد البنون المحلٌة.
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابما)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول الموائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  02يونيو 0202م
(جميع المبالغ باألل  لاي سعود ما لم يككر لال كلن)
 -1نصيب السهم من اللسارة
ٌتم احتساب نصٌب السهم من الخسارة بمسمة صافً الخسارة ةلً المتوسط المرجح لعدد األسهم المائمة خالل الفترة.
 -1األدوات المالية المشتمة
لد الشرك ة العدٌد من المشتمات المالٌة التً ٌتم تصنٌفها ك"دوات تحوط لتغطٌة التملبات فً التدفمات النمدٌة الناتجة مةن أسةعار
الفائدة وأسعار صرف العمةالت األجنبٌةة التةً تخضةع لتملبةات أسةعار السةوق .وفمةا لسٌاسةة الشةركة  ،ال ٌةتم اسةتخدام األدوات
المشتمة أل

راض التجارة أو المضاربة.

ٌوضح الجدول التالً تفاصٌل المبال االسمٌة والفترات المتبمٌة المائمة فً تارٌ التمرٌر:

األداة

الميمة االسمية ألداة التحوط

مماٌضة معدالت الفائدة

24,533

الميمة الدفترية ألدوات التحوط
 31دٌسمبر2312م
02يونيو0202م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
2,649
0,166

 -8معلومات لطاع األعمال
من وجهة نظر االدارة  ،تنمسم انشطة الشركة الي نشاطين رئيسيين هما كما يلي:

األرضيات
ألرى
االجمالً

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 02
يونيو0202م
تكلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اجمالي الربح
المبيعات
المبيعات
(65, )00,,66
00,620
6,688
()0,281
0,515
(6,,61 )05,206
01,,18

األرضيات
ألرى
االجمالي

لفترة الثالثة اشهر المنتهٌة فً ٌ 33ونٌو2312م
تكلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اجمالي الربح
المبيعات
المبيعات
()6,926
()42,335
42,532
()2,212
()13,123
13,214
()2,145
()62,529
52,193
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لفترة الستة اشهر المنتهية في  02يونيو0202م
المبيعات

تكلفة المبيعات

اجمالي الربح

11,282
60,,06
82,266

()10,600
()60,060
()11,615

0,,58
588
0,561

لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً ٌ 33ونٌو 2312م
تكلفة المبيعات اجمالي الربح
المبيعات
26,326
21,654
111,153

()133,331
()26,332
()126,362

()4,241
()4,319
()9,612

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابما)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول الموائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  02يونيو 0202م
(جميع المبالغ باألل  لاي سعود ما لم يككر لال كلن)
 -,المعامالت مع أطرا
 -6/,طبيعة العاللة
لامت الشركة بإجراء معامالت معألطراف تات ةاللة التالٌة خالل الفترة  /السنة:
كات عاللة وارصدتها

العاللة
اسم الطر كات العاللة
شركة تات ةاللة
الرؤٌة الخضراء للنجٌلة الصناةٌة المحدودة
الشةةةركة السةةةعودٌة لصةةةناةة مسةةةتلزمات السةةةجاد المحةةةدودة .شركة تات ةاللة
(ماتكس)
شركة تات ةاللة
شركة التضامن األول
شركة تات ةاللة
مؤسسة خالد حمدان السرٌع
شركة تات ةاللة
الشركة الرائدة لالستثمار الصناةً
شركة تات ةاللة
شركة مجموةة سناسكو لالستثمار المابضة (سناسكو)
شركة تات ةاللة
شركة الحكمة الدولٌة للتطوٌر العماري
شركة تات ةاللة
شركة جادة الرالً لالستثمار والتطوٌر العمار
مساهمون
أخر
 -0/,المعامالت الهامة
 02يونيو 0202م  31دٌسمبر
(غير مراجعة)
(مراجعة)

1,821
6,051
5,601
6,112
616
021

مشترٌات
سداد /تموٌل
مبٌعات
استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
اٌرادات اخر
مستحمات لإلدارة العلٌا
أتعاب مجلس االدارة
اٌجارات

 -0/,مطلوب من أطرا

2312م

12,232
26,319
15,333
14,253
14,253
1,193
4,333

كات عاللة
 02يونيو 0202م
(غير مراجعة)
0,000
6,805
6,611

شركة التضامن األولى
مؤسسة خالد حمدان السرٌع
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 31دٌسمبر 2312م
(مراجعة)
1,314
3,233
4,214

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابما)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول الموائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  02يونيو 0202م
(جميع المبالغ باألل  لاي سعود ما لم يككر لال كلن)
 -,المعامالت مع أطرا

 -6/,مستحك ألطرا

كات عاللة وارصدتها(...تتمة)

كات عاللة

الشركة السعودٌة لصناةة مستلزمات السجاد المحدودة( .ماتكس)
شركة الحكمة الدولٌة للتطوٌر العماري
شركة مجموةة السرٌع لالستثمار الصناةً
شركة جادة الرالً لالستثمار والعمار
شركة مجموةة سناسكو لالستثمار المابضة (سناسكو)
السٌد /دمحم بن ناصر السرٌع
أخر
االجمالً

 02يونيو 0202م
(غير مراجعة)

 31دٌسمبر 2312م
(مراجعة)

8,258
66,665
806
0,66,
0,102
0,222
005

13,912
13,921
1,135
3,142
1,145
3,333
351

02,666

31,352

 -62استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

رأس المال ()1
دفعات طوٌلة األجل
()2
حصة الشركة في نتائج
االعمال
حصة الشركة فً نتائج
االةمال 1/1
حصة الشركة للفترة/
السنة
حصة الشركة فً نتائج
االةمال ()3
الرصٌد فً نهاٌة
الفترة /السنة
()3+2+1
حصة الشركة فً
استثمارات فً شركات
بطرٌمة حموق الملكٌة
التً تزٌد ةن التكلفة

الشركة العربٌة
لصناةة كربونات
الكالسٌوم
5,333
16,993

شركة كلٌة السالم
االهلٌة

02يونيو0202م
(غير مراجعة)

 31دٌسمبر2312م
(مراجعة)

253
-

5,253
16,993

5,253
16,993

()6,139

()135

()1,443

()6,113

()165

-

()165

()613

()6,233

()135

()1,639

()1,443

14,211

()455

14,211

15,142

()455

()455

()455
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية سابما)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول الموائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  02يونيو 0202م
(جميع المبالغ باألل  لاي سعود ما لم يككر لال كلن)
 -62استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة(...تتمة)
* تمتلن الشركة  ٪ 52مةن الشةركة العربٌةة لتصةنٌع كربونةات الكالسةٌوم (شةركة تات مسةئولٌة محةدودة) .ت"سسةت الشةركة فةً
المملكةةة العربٌةةة السةةعودٌة بموجةةب السةةجل التجةةاري رلةةم  4333252169بتةةارٌ  23محةةرم  1435هةةـ الموافةةك  6دٌسةةمبر
 2312م الصادر فً جةدة ووفمةا لمةرار الجمعٌةة العمومٌةة ٌةر العادٌةة بتةارٌ ٌ 16نةاٌر  2311م الموافةك  19ربٌةع الثةانً
 1439هـ  ،وافك المساهمون ةلةى تخفةٌض حصةة الشةركة مةن  ٪52لةى  ٪25ةةن طرٌةك دخةول مسةاهم جدٌةد فةً الشةركة
وتلن بزٌادة رأس المال  ،وبالتالً فمدت الشركة السٌطرة ةلى الشركة التابعة .تم تعدٌل ةمد الت"سةٌس للشةركة الزمٌلةة فةً 9
ربٌع الثانً  1441هـ الموافك  5دٌسمبر  2312م  ،وتم تعدٌل السجل التجةاري فةً  15ربٌةع الثةانً  1441هةـ الموافةك 12
دٌسمبر 2312م.
 -66االحداث الالحمة
تم ت"كٌد تفشً جائحة فٌروس كورونا المستجد (كوفٌد )12-فً مطلع ةام 2323م  ،مما تسبب فً اضطراب أةمال الشركات
واألنشطة االلتصادٌة وما ترتب ةلى تلن من آثار مالٌة فً جمٌع مناطك العةالم .لمةد اتخةتت المملكةة العربٌةة السةعودٌة العدٌةد
من اإلجراءات االحترازٌة التً لد ٌكون لها أثر التصادي ةلى األنشطة التجارٌة واألصول وااللتزامات و ٌرها.
ٌر لابل للمٌاس وتحدٌد األثر ةلً الموائم المالٌة نظرا ألن الوضع
تعتبر الشركة أن تفشً فٌروس كورونا (كوفٌد )12-حد
سرٌع التحول وٌتطور بشكل سرٌع  .لتلن ٌتعتر ةلٌنا تمدٌر أثر هتا الحد ةلً الموائم المالٌة فً هته المرحلة.
سوف ٌتم الوضع فً االةتبار الت"ثٌر المالً لهتا التفشً فً تمدٌرات الشركة فً ةام 2323م.
 -60اعتماد الموائم المالية
اةتمد مجلس دارة المجموةة المةوائم المالٌةة األولٌةة الموحةدة المةوجزة ٌةر المدلمةة بتةارٌ  4محةرم  1442هةـ الموافةك 23
أ سطس 2323م.

15

