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تقرير فحص المراجع المستقل حول القوائم
المالية األولية الموحدة الموجزة
إلى  /السادة مساهمي شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مساهمة سعودية)
جدة ،المملكة العربية السعودية
مقدمة
لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي األولية الموحدة لشركة نسيج العالمية التجارية ("الشركة") والشركات التابعة لها (ويشار إليها
مجتمعين بـ "المجموعة") كما في  31مارس 2020م ،والقوائم األولية الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق
المساهمين والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخصا ً بالسياسات المحاسبية الهامة واإلفصاحات التفسيرية
األخرى .إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمعيار الدولي للمحاسبة رقم 34
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن مسئوليتنا هي إظهار نتيجة فحص هذه القوائم المالية األولية الموحدة
الموجزة بنا ًء على الفحص الذي قمنا به.
نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقا ً للمعيار الدولي بارتباطات الفحص (" )2410فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل
للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية .يشتمل فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بصورة أساسية على توجيه
إستفسارات إلى المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص .ويعد الفحص أقل
بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وعليه فإنها ال
تمكِّننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع األمور ال ُمهمة التي يمكن اكتشافها خالل أي من عمليات المراجعة.
وبنا ًء عليه ،فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة.
اإلستنتاج
استنادا ً إلى فحصنا ،فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد بأن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة غير ُمعدَّة،
من جميع الجوانب الجوهرية ،وفقا ً للمعيار الدولي للمحاسبة ( )34المعتمد في المملكة العربية السعودية.
لفت االنتباه
 دون أن يعد ذلك تحفظا ً منا على استنتاجنا ،نلفت اإلنتباه إلى اإليضاح رقم ( )5-2حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةوالذي يشير إلى قيام إدارة الشركة بداية من  1يناير 2020م بتعديل طريقة احتساب االستهالك من طريقة القسط الثابت إلى وحدات
اإلنتاج وذلك لبعض اآلالت والمعدات وذلك لعدم استغالل الطاقة اإلنتاجية للشركة مما يعد عادالً الحتساب االستهالك لتلك اآلالت
وذلك بناء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  19ربيع اآلخر 1441هـ والموافق  16ديسمبر 2019م ،بالموافقة على تعديل طريقة
احتساب االستهالك مما أدي إلى تخفيض خسائر المجموعة للفترة المنتهية في  31مارس 2020م بمبلغ  1.5مليون لاير سعودي
وانخفاض رصيد المخزون بمبلغ  0.3مليون لاير سعودي وارتفاع رصيد الممتلكات واالالت ومعدات بمبلغ  1.8مليون لاير
سعودي طبقا ً لطريقة وحدات اإلنتاج بدالً من القسط الثابت ،ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا األمر.
البسام وشركاؤه

إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني  -ترخيـص رقــم ()337
جـدة ،المملكة العربية السعودية
 28شوال 1441هـ
 20يونيو 2020م
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -1الشركة واألنشطة الرئيسية
ً
شركة نسيج العالمية التجارية (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية – سابقا) ("الشركة أو الشركة األم") مسجلة كشركة
مساهمة سعودية تم تأسيسها وفقا ً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم /523ق ،بتاريخ  21ذو الحجة 1428هـ ،الموافق  31ديسمبر
2007م .يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة.
خالل سنة 2010م ،قامت الشركة األم بطرح  9مليون سهم لالكتتاب العام وهذا يمثل  %30من رأس مال الشركة ،وبهذا تحولت
الشركة إلى شركة مساهمة عامة.
يتمثل نشاط الشركة في إستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في السجاد والموكيت واألرضيات والمفروشات والموبيليا واالثاث
والتحف واألبجورات الخشبية والمعدنية واالثاث المكتبي والمطابخ والبطانيات والشراشف واقمشة الستائر ومستلزماتها والعشب
الصناعي وتصنيع السجاد والموكيت وفقا ً لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم /1566ق ،بتاريخ  20ذو الحجة 1420هـ ،وإنتاج
خيوط بولي بروبلين وخيوط نايلون (بولي امايد) معالجة طبقا ً لقرار وزارة التجارة رقم /1699ق بتاريخ  27ذو الحجة 1424هـ.
كما يمكن للشركة االستثمار في الشركات األخرى .وتمارس الشركة هذه األنشطة بموجب السجل التجاري رقم ،4030133919
الصادر في  5ربيع األول 1422هـ ،الموافق  28مايو 2001م .قرر المساهمون في الجمعية العمومية المنعقدة في  22مايو 2012م
على إضافة أنشطة جديدة تتمثل في االستثمار في العقارات ألغراض استثمارية.
خالل سنة 2012م ،اقترح مجلس اإلدارة بزيادة رأسمال الشركة من  300مليون لاير سعودي إلى  375مليون لاير سعودي من
األرباح المبقاة عن طريق إصدار سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة للمساهمين .وافق المساهمون على زيادة رأس المال في
اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في  1ابريل 2013م ،وتم إصدار األسهم في  1ابريل 2013م ،وأصبح رأسمال الشركة 375
مليون لاير سعودي ،مقسمة على  37,5مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي للسهم الواحد.
خالل ديسمبر  ،2017بنا ًء على اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  28ديسمبر  2017قرر المساهمين إطفاء
الخسائر المتراكمة كما في  30سبتمبر  2017وتخفيض رأس المال بمبلغ  150مليون لاير سعودي واستخدام االحتياطي النظامي
واالحتياطي العام ،ليصبح رأس المال بعد التخفيض بمبلغ  225مليون لاير سعودي بدالً من  375مليون لاير سعودي ليصبح عدد
األسهم  22,5مليون سهم بدالً من  37,5مليون سهم وتم التأشير في السجل التجاري برأس المال بعد التخفيض بتاريخ  7جمادي
األولي 1439هـ الموافق  24يناير 2018م.
خالل أغسطس 2019م ،بنا ًء على اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  28أغسطس 2019م قرر المساهمين إطفاء
الخسائر المتراكمة كما في  30يونيو 2019م وتخفيض رأس المال بمبلغ  159,5مليون لاير سعودي ،ليصبح رأس المال بعد
التخفيض بمبلغ  65,5مليون لاير سعودي بدالً من  225مليون لاير سعودي ليصبح عدد األسهم  6,55مليون سهم بدالً من 22,5
مليون سهم وتم التأشير لذلك في السجل التجاري بتاريخ  24صفر 1441هـ الموافق  23أكتوبر 2019م.
قرر المساهمين بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المنعقد بتاريخ  22يناير 2020م بالموافقة علي زيادة رأس
المال من  65.5مليون لاير سعودي إلى  178.16مليون لاير سعودي لتكون قيمة الزيادة في رأس المال  112,66مليون لاير
سعودي ،وذلك كتوجه استراتيجي للمجموعة لرفع المالئة المالية للمجموعة من خالل إعادة الهيكلة للمجموعة وتطبيق خطة عمل
تركز على أنشطتها الرئيسية ،وبتاريخ  16فبراير 2020م تم استكمال إجراءات زيادة راس المال وتم اإلعالن عن نتائج فترة
الطرح وتم استكمال اإلجراءات النظامية وتعديل السجل التجاري بقيمة راس المال الجديد بتاريخ  24فبراير 2020م.
قرر المساهمين بنا ًء على قرار الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المنعقد بتاريخ  3رمضان 1441هـ والموافق  26إبريل
2020م بالموافقة على تغيير اسم الشركة من شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية إلى شركة نسيج العالمية التجارية.
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -1الشركة واألنشطة الرئيسية (تتمة)
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة.
لدى الشركة األم  3فروع رئيسية للمصانع تم تعديل أسم فرعي جدة للنسيج الصناعي والجزيرة للغزل والسجاد كما هو مبين أدناه:
اسم الفرع
مصنع جدة للنسيج الصناعي
مصنع السريع للسجاد
مصنع الجزيرة للغزل والسجاد*

اسم الفرع المعدل
مصنع جدة للخيوط الصناعية
مصنع السريع للسجاد
مصنع الجزيرة للغزل والموكيت

رقم السجل التجاري
4030115974
4030131014
4030181265

*خالل سنة  2019تم بيع مصنع الجزيرة للغزل والنسيج ،وجاري العمل على نقل ملكية المصنع لصالح المشتري إيضاح رقم ()9
إنتهي السجل التجاري للفرع في  19رجب 1441هـ الموافق  14مارس 2020م.
باإلضافة إلى عدد  16فرعا ً كمعارض ومخازن ،تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة نتائج أعمال هذه الفروع وموجوداتها ومطلوباتها.
 -2أسس االعداد
 1/2بيان االلتزام
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
رقم " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين .ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة كافة المعلومات وااليضاحات المطلوبة
إلعداد القوائم المالية السنوية التي أوعدت وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية ،لذا يجب
قراءتها جنبا ً الى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتماشي مع تلك السياسات المتبعة في إعداد
القوائم المالية السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،فيما عدا تعديل سياسة االستهالك لبعض االالت
والمعدات من القسط الثابت الى وحدات اإلنتاج (إيضاح .)5/2
كما هو مطلوب من قبل هيئة السوق المالية من خالل تعميمها الصادر بتاريخ  16أكتوبر  ،2016يجب على المجموعة تطبيق
نموذج التكلفة لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات واإلستثمارات العقارية والموجودات غير الملموسة عند اعتماد المعايير الدولية
للتقارير المالية لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ،وقد تم التمديد الحقا ً حتى  31ديسمبر
.2021
 2/2إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
أعدت القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،إال إذا سمحت المعايير الدولية للتقرير المالي بالقياس
وفقا ً لطرق تقييم أخرى.
إن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يتطلب من اإلدارة وضع األحكام ،وتقديرات
وإفتر اضات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .إن
هذه التقديرات واالفتراضات الهامة قد تم االفصاح بالقوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي
تعمل فيها المجموعة ("العملة الوظيفية") .يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي وهي العملة
الوظيفية وعملة العرض .تم تقريب األرقام إلى أقرب ألف لاير إال إذا تم ذكر غير ذلك.
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -2أسس االعداد (تتمة)
 3/2أسس التوحيد
اشتملت القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة ،تم إعداد القوائم المالية للشركات
التابعة عن نفس السنوات المالية المعروضة .وفيما يلي بيان بالشركات التابعة المدرجة ضمن القوائم المالية (المجموعة):
نسبة الملكية في رأس المال
(مباشرة أو غير مباشرة)
النشاط الرئيسي
االيضاح
االسم
2019م
2020م
تجارة التجزئة بالسجاد والموكيت واألرضيات
شركة ذا هوم ستايلز
%100
واألثاث والبطانيات واقمشة الستائر %100
أ
(ذات مسئولية محدودة)
واإلكسسوارات
توزيع السجاد واألرضيات وغيرها من
شركة مجموعة ملينيوم ويفرز القابضة
%100
%100
المنتجات ذا الصلة
ب
المحدودة
خدمات الصيانة للمصانع والشركات
شركة السريع للتشغيل والصيانة المحدودة
%100
%100
والمؤسسات الحكومية والخاصة
(ذات مسئولية محدودة)
خدمات المشاريع الحكومية والخاصة
شركة السريع للمشاريع (ذات مسئولية
%100
%100
بمفروشات ،الموكيت والسجاد
محدودة)  -متوقفة النشاط
أ) شركة ذا هوم ستايلز (ذات مسئولية محدودة) ("شركة تابعة") تم تأسيسها في نوفمبر 2010م ،وتمتلك بنسبة  .%100بما أن الشركة
األم هي المالك المستفيد من الشركة التابعة .فأن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتضمن  %100من نتائج الشركة التابعة
لها .في ظل إعادة الهيكلة للمجموعة وبناء على موافقة مجلس اإلدارة في اجتماعاته لعام  2017تتجه المجموعة لدمج عمليات الشركة
التابعة في المجموعة تحت القطاع التجاري.
ب) شركة ملينيوم ويفرز القابضة المحدودة (ذات مسئولية محدودة) وشركة ملينيوم ويفرز المحدودة تم تأسيسهما في الواليات المتحدة
االمريكية خالل شهر يناير 2011م ،وخالل عام  2017قرر مجلس اإلدارة للمجموعة أغالق شركة ميلينوم ويفرز المحدودة واإلبقاء
على الشركة القابضة وتعمل إدارة المجموعة على انهاء كافة اإلجراءات القانونية والضريبية المطلوبة لعملية االغالق.
تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة:
 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها.
 نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها.
 القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال ،إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير
إلى حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله.
عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها ،يكون
للشركة السيطرة على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات
الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد .تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان
للشركة حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها لمنحها السيطرة .تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:





حجم حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت األخرين.
حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين أو األطراف األخرى.
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى.
أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن المجموعة لها ،أو ليست لديها ،القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة
وقت الحاجة التخاذ قرارات ،بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -2أسس اإلعداد (تتمة)
 3/2أسس التوحيد (تتمة)
تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة ،بينما تتوقف تلك العملية عندما
تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .وعلى وجه الخصوص ،يتم تضمين إيرادات ومصروفات الشركة التابعة
المستحوذة أو المستبعدة خالل الفترة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة من تاريخ حصول المجموعة
على السيطرة حتى التاريخ الذي تنتهي فيه سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
إن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركة .إن إجمالي
الدخل الشامل اآلخر للشركة التابعة موزع على مساهمي المجموعة.
عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركة التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من
قبل المجموعة.
يتم إستبعاد جميع المعامالت واألرصدة بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات
النقدية الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.
التغيرات في حقوق ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية
إن التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية.
يتم تعديل القيم المدرجة لملكية المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في ملكيتها في الشركات التابعة .إن
أي فرق بين قيمة تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق
الملكية ويكون عائدا ً إلى مساهمي المجموعة.
عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة في قائمة الدخل الموحدة ويتم احتسابها
على أساس الفرق بين  -1إجمالي القيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة ألية حصة مستبقاه و -2القيمة الدفترية المدرجة
سابقا ً للموجودات (بما في ذلك الشهرة) ،ومطلوبات الشركة التابعة وأية حقوق ملكية غير مسيطرة .يتم المحاسبة على جميع
المبالغ المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك الشركة التابعة كما لو كانت المجموعة قامت بإستبعاد
موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة مباشرة (بمعنى آخر ،إعادة التصنيف إلى الربح أو الخسارة أو التحويل إلى تصنيف
آخر في حقوق الملكية كما هو محدد /مسموح به وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية) .إن القيمة العادلة للنسب التي
يتم االحتفاظ بها من اإلستثمار في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة يتم اعتباره كقيمة عادلة لإلستثمار المتبقي عند
االعتراف األولي في الفترات الالحقة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9وفي حال أصبحت شركة زميلة أو مشروع
مشترك فيتم اعتبار القيمة العادلة كتكلفة لإلعتراف األولي باإلستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك.
 4/2السياسات المحاسبية الجديدة
ال توجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عددا ً من التعديالت على المعايير سارية اعتبارا ً من  1يناير 2020م والتي تم
شرحها في القوائم المالية السنوية للمجموعة ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للمجموعة.
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 - 2أسس اإلعداد (تتمة)
 5/2التغيرات في التقديرات المحاسبية
بنا ًء على قرار مجلس إدارة المجموعة بتاريخ  19ربيع اآلخر 1441هـ والموافق  16ديسمبر 2019م تم تغيير سياسة االستهالك
لبعض من اآلالت والمعدات من طريقة القسط الثابت بمعدالت االستهالك المحددة لكل نوع من الممتلكات واآلالت والمعدات إلى
طريقة وحدات اإلنتاج بداية من  1يناير 2020م على أن يكون االستهالك كما يلي:
طريقة االستهالك
البند
القسط الثابت
مباني
القسط الثابت – وحدات اإلنتاج
آالت ومعدات وأدوات
القسط الثابت
تحسينات وديكورات
أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية القسط الثابت
القسط الثابت
سيارات
وتم تقدير الوحدات اإلنتاجية المتوقعة لكل آله بناء علي دراسة معدة من قبل إدارة اإلنتاج واستقصاء من المصنع لبعض اآلالت
والمعدات والتي بناء عليه تم اعداد الدراسة النهائية لتحديد عدد الوحدات المتوقع انتاجها لتلك االالت والمعدات والتي تم اعتمادها من
قبل مجلس إدارة الشركة.
وعلى ذلك تم إحتساب االستهالك خالل الفترة من  1يناير 2020م وحتى  31مارس 2020م على صافي القيمة الدفترية في  1يناير
2020م لتلك األالت والمعدات واألدوات.
األثر من التغيير في التقدير المحاسبي كما يلي- :
القيمة
6,534
مصروف اإلستهالك للفترة طبقا ً لطريقة القسط الثابت
4,732
مصروف اإلستهالك للفترة طبقا ً لطريقة وحدات اإلنتاج
أثر التغير في تقدير طريقة اإلستهالك (إنخفاض)
()1,802
 -3أصول حق اإلستخدام وإلتزامات عقود اإليجار
تتمثل أصول حق اإلستخدام واإللتزامات الناتجة عن عقود اإليجار فيما يلي- :
 31مارس 2020م
(غير المراجعة)

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

حقوق اإلستخدام
كما في بداية الفترة  /السنة
كما في نهاية الفترة  /السنة

29,220
29,220

29,220
29,220

اإلستهالك
الرصيد كما في بداية الفترة  /السنة
اإلستهالك خالل الفترة  /السنة
الرصيد كما في نهاية الفترة  /السنة
حقوق اإلستخدام ،صافي

2,108
540
2,848
26,572

2,108
2,108
27,112

إجمالي رصيد اإللتزام
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

26,347
()4,440
21,907

26,147
()4,240
21,907
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -4قروض آجلة وبنوك دائنة
ايضاح

 31مارس 2020م
(غير المراجعة)

أ) مبالغ مستحقة لبنوك
قروض قصيرة األجل وبنوك دائنة

()1

ب) قروض آجلة
الرصيد القائم
الرصيد القرض األجل
ناقصاً:
الجزء طويل األجل من قروض األجلة
الجزء المتداول من قروض اآلجلة

()2

49,957

()2+1

155,123

القروض قصيرة األجل وبنوك دائنة

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)

أ

105,166

107,045

ب

216,540
216,540

215,068
215,068

()166,583

()154,557
60,511
167,556

أ) لدى الشركات تسهيالت ائتمانية من بنوك محلية على شكل خطابات ضمان ،وخطابات إعتماد ،ومرابحات إسالمية لتمويل
إعتمادات ،وعقود صرف أجنبي ،وتسهيالت تورق ومرابحة آجلة .إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر لصالح البنوك.
تتضمن اتفاقيات التسهيالت شروطا ً محددة تتطلب ضمن مواد أخرى اإلبقاء على معدالت معينة وحقوق مساهمين وارصدة
متعلقة بأطراف ذات عالقة ضمن حدود معينة مع قيود على توزيعات األرباح.
ب) خالل سنة 2012م حصلت المجموعة على قرض طويل األجل بمبلغ  53مليون لاير سعودي من صندوق التنمية الصناعي
السعودي .وكان أول قسط مستحقا ً في فبراير 2013م متبوعا ً بأقساط نصف سنوية ،علما ً بأن هذا القرض مضمون برهن
عقاري لجميع ممتلكات ومعدات مصنع جدة للخيوط الصناعية (مصنع جدة للنسيج الصناعي سابقا ً) والغرض من هذا القرض
هو تمويل التوسعة في مصنع جدة للخيوط الصناعية (مصنع جدة للنسيج الصناعي سابقاً) ومصانع السجاد .تتضمن اتفاقية
القرض شروطا ً محددة تتطلب اإلبقاء على معدالت معينة واإلبقاء على المستوى األدنى من المالءة المالية والحد األدنى من
السيولة.
ج) قامت المجموعة خالل الربع األول من سنة  2019بإعادة هيكلة القروض من قصيرة األجل الي طويلة األجل وكذا تم إعادة
الهيكلة خالل الربع األول من 2020م.
ح) خالل سنة 2019م حصلت المجموعة على تسهيالت ائتمانية قصيرة اآلجل من وزارة المالية على شكل قرض حسن بقيمة
 40مليون لاير سعودي يمكن استخدامها في سداد فواتير الموردين المحليين والخارجيين.
 -5إلتزامات محتملة
لدى الشركة إلتزامات محتملة في نطاق دورة أعمالها العادية كما يلي:
 31مارس 2020م
(غير المراجعة)
561
1,467
346,483

اعتمادات مستندية
ضمانات بنكية
سندات ألمر

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)
1,880
3,049
346,483

* تتمثل السنننندات ألمر المصننندرة للبنوك المحلية في الضنننمانات المصننندرة مقابل التسنننهيالت اإلئتمانية القائمة على المجموعة،
باإلضننافة إلى سننند ألمر بقيمة  20مليون لاير سننعودي ضننمانا ً من المجموعة بنسننبه حصننتها في االسننتثمار القائم في شننركة
كربونات الكالسيوم العربية (شركة شقيقة) صادر لصالح ألحد البنوك المحلية.
 -6نصيب السهم من الخسارة
يتم إحتساب نصيب السهم من الخسارة بقسمة صافي الخسارة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
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شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -7أدوات مالية مشتقة
لدى المجموعة العديد من المشتقات المالية التي تم تصنيفها كأدوات تحوط للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات التدفقات النقدية الناتجة
عن أسعار العموالت وأسعار صرف العمالت األجنبية التي تخضع لتقلبات أسعار السوق .وفقا ً لسياسة المجموعة ،ال يتم استخدام
األدوات المشتقة ألغراض التجارة أو المضاربة.
يوضح الجدول التالي تفاصيل المبالغ اإلسمية والفترات المتبقية القائمة في تاريخ التقرير:
األداة

القيمة اإلسمية ألدوات التحوط

مقايضة معدالت الفائدة

94,500

القيمة الدفترية ألداة التحوط ضمن اإللتزامات
 31ديسمبر 2019م
 31مارس 2020م
(المراجعة)
(غير المراجعة)
2,648
3,494
2,648

3,494
 -8معلومات قطاعات األعمال
من وجهة نظر اإلدارة ،ان أنشطة المجموعة تنقسم الى نشاطين رئيسيين وهي كالتالي:

األرضيات
أخرى
اإلجمالي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
تكلفة المبيعات
المبيعات
()30,178
32,677
()11,256
10,356
()41,434
43,033

إجمالي الربح ( /الخسارة)
2,499
()900
1,599

األرضيات
أخرى
اإلجمالي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019م
تكلفة المبيعات
المبيعات
()51,002
53,587
()12,839
11,380
()63,841
64,967

إجمالي الربح ( /الخسارة)
2,585
()1,459
1,126

 -9المعامالت مع األطراف ذات العالقة
أ) المعامالت مع أطراف ذات العالقة وأرصدتها
قامت المجموعة بالتعامل مع أطراف ذات العالقة خالل الفترة  /السنة وهي على النحو التالي:
اسم الجهة ذات العالقة
شركة الرؤية الخضراء للنجيلة الصناعية المحدودة
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس)
شركة التضامن األول
مؤسسة خالد حمدان السريع
الشركة الرائدة لالستثمار الصناعي
شركة مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة (سناسكو)
شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري
شركة جادة الراقي لالستثمار والتطوير العقاري
المساهمون
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العالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
شركة ذات عالقة
مساهمون

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -9المعامالت مع األطرف ذات العالقة (تتمة)
ب) المعامالت الهامة وما يتعلق بها من أرصدة

مشتريات
سداد  /تمويل
مبيعات
بيع ممتلكات وآالت ومعدات
إيرادات أخري
مستحقات إلى اإلدارة العليا
اتعاب مجلس اإلدارة
إيجارات

 31مارس 2020م
(غير المراجعة)
4,538
1,256
3,718
890
879

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)
12,902
26,018
15,000
14,250
4,871
1,783
4,333

 31مارس 2020م
(غير المراجعة)
2,715
2,935
5,650

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)
1,014
3,200
4,214

ج) مطلوب من أطراف ذات العالقة

شركة التضامن األول
مؤسسة خالد حمدان السريع

د) مطلوب الي أطراف ذات العالقة
 31مارس 2020م
(غير المراجعة)
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) 12,021
11,950
شركة الحكمة الدولية للتطوير العقاري
1,606
الشركة الرائدة لالستثمار الصناعي
3,149
شركة جادة الراقي لالستثمار والتطوير العقاري
3,630
شركة مجموعة سناسكو لالستثمار القابضة (سناسكو)
3,000
السيد  /محمد بن ناصر السريع
357
أخرى
35,713
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 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)
10,812
10,891
1,105
3,149
1,745
3,000
357
31,059

شركة نسيج العالمية التجارية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(جميع المبالغ باأللف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 -10استثمار في شركات زميلة ومشروعات مشتركة

رأس المال
دفعات طويلة األجل
حصة المجموعة في نتائج األعمال
حصة المجموعة في نتائج األعمال 1/1
حصة المجموعة من نتائج الفترة  /السنة
حصة المجموعة في نتائج األعمال
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

()1
()2

()3
()3+2+1

الشركة العربية
لصناعة كربونات
الكالسيوم *
5,000
16,880
()6,738
21
()6,717
15,163

حصة الشركة في استثمارات في شركات
بطريقة حقوق الملكية التي تزيد عن
التكلفة

شركة كلية
السالم االهلية
250
-

 31مارس 2020م
(غير المراجعة)
5,250
16,880

 31ديسمبر 2019م
(المراجعة)
5,250
16,880

()705
()705
()455

()7,443
21
()7,422
15,163
()455

()6,773
()670
()7,443
15,142
()455

* المجموعة تمتلك  %52من الشركة العربية لصناعة كربونات الكالسيوم (شركة ذات مسئؤولية محدودة) تم تأسيسها في المملكة
العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  4030259768بتاريخ  23محرم  1435هـ الموافق  6ديسمبر  2012والصادر من
جدة ،وطبقا ً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  16يناير 2017م الموافق  18ربيع الثاني 1438هـ فقد وافق المساهمين
على تخفيض نسبة مساهمة الشركة من  %52الي  %25بإدخال مساهم جديد بالشركة بزيادة رأس المال وبالتبعية تفقد الشركة
السيطرة على الشركة التابعة .تم تعديل عقد تأسيس الشركة الزميلة بتاريخ  8ربيع اآلخر 1441هـ الموافق  5ديسمبر 2019م،
تم تعديل السجل التجاري بتاريخ  15ربيع اآلخر 1441هـ الموافق  12ديسمبر 2019م.
 -11أرقام المقارنة
أعيد تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية.
 -12األحداث الالحقة
تسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد ) (COVID-19في جميع أنحاء العالم في إضطراب األعمال واألسواق المالية ،أعلنت
حكومة المملكة العربية السعودية عن عدة قرارات إضافية للسيطرة والحد من أثر تفشي الفيروس منها قرارات دعم القطاع الخاص
للمساندة في تخفيف األثر االقتصادي لذلك.
وبناء على اإلجراءات الوقائية والقرارات الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
) ،(COVID-19والتي تقتضي بفرض حظر التجوال الكامل في معظم مدن المملكة ،باإلضافة إلى القرارات السامية التي تقتضي
بدعم القطاع الخاص للحد من اآلثار المترتبة من تلك اإلجراءات االحترازية ،فالتزمت المجموعة بتطبيق ما نصت عليه القرارات
الصادرة مؤخرا ً من قبل الجهات المعنية ،وأن معارض ومستودعات المجموعة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمدن والمناطق
المحددة في القرارات قد تم اغالقها ،حيث تم تفعيل نظام التجارة االلكترونية جزئيا ً بوسائل الدفع اآلمنة من خالل موقعها الرسمي.
وقامت المجموعة بعدة إجراءات وقائية لضمان سالمة موظفيها ،مما أدي الي التأثير على مبيعات المجموعة.
في هذه المرحلة ،تعتقد المجموعة أنه ال يمكن تقدير األثر المالي المحتمل إلضطراب األعمال ودعم الحكومة للمجموعة حتى اآلن
بدقة عالية ،تقوم المجموعة حاليا ً بتقييم اآلثار المالية والنتائج والتي سوف يتم عرضها في القوائم المالية الالحقة ،إن وجدت.
 -13إعتماد القوائم المالية
اعتمد مجلس إدارة المجموعة القـوائم المـاليـة األولية الموحـدة الموجزة غير المراجعة بتاريـخ  28شوال 1441هـ الموافق
 20يونيو 2020م.
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