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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2021
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

إيضاح

الموجـودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات والآلت ومعدات ،صافي
إستثمارات عقارية ،صافي
حق إستخدام أصول ،صافي
إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الخر
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مخزون ،صافي
المطلوب من أطراف ذو عالقة
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخر  ،صافي
النقدية وما في حكمها
مجموع الموجودات المتداولة

6
7
/16أ
8

20,780,469
282,110,598
35,482,584
19,205,224
357,578,875

20,648,068
234,721,629
35,139,364
11,842,020
302,351,081

12
10
9
11

754,240
364,762
91,676,462
15,692,168
108,487,632

933,000
77,702
145,305,207
43,756,980
190,072,889

466,066,507

492,423,970

مجموع الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
رأس المال اإلضافي
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل الخر
مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
التزامات عقود تأجير  -الجزء غير المتداول
تسهيالت إئتمانية وقروض  -الجزء الغير متداول
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
تسهيالت إئتمانية وقروض قصيرة الجل
المطلوب الى أطراف ذو عالقة
التزامات عقود تأجير  -الجزء المتداول
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
مخصص الزكاة الشرعية
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات

18
19
20

50,000,000
7,000,000
18,351,002
22,620,018
7,363,204
105,334,224

50,000,000
18,351,002
4,653,043
73,004,045

20,394,367
15
/16ب 43,235,699
197,694,518
13
261,324,584

19,647,247
44,213,944
63,861,191

83,705,449
13
298,105
10
/16ب 929,796
13,930,984
14
543,365
17
99,407,699
360,732,283

303,581,396
31,928,571
1,111,111
17,233,242
1,704,414
355,558,734
419,419,925

466,066,507

492,423,970
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مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

(بالريـاالت السعودية)
2020
2021

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ل يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021

إيضاح
اإليرادات

21

177,307,557

191,061,170

تكلفة اإليرادات

22

()150,385,931
26,921,626

()168,635,407
22,425,763

23

()25,401,572

()18,554,407

1,520,054

3,871,356

()3,295,235
18,705,226

()5,724,701
1,647,770

مجمل الربح
مصاريف إدارية وعمومية
الربح( /الخسارة) من العمليات الرئيسية
25
24

مصاريف تمويلية
إيرادات أخر

16,930,045

صافي الربح (/الخسارة) قبل الزكاة الشرعية
17

الزكاة الشرعية
صافي ربح (/خسارة) السنة

()543,365
16,386,680

()205,575
()1,704,414
()1,909,989

الدخل الشامل األخر
العناصر التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ً للربح أو الخسارة:
أرباح إكتوارية من إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين المحددة

15

1,580,295

2,352,584

أرباح تقييم إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل الخر

7,363,204

-

إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

8,943,499

2,352,584

إجمالي الدخل الشامل للسنة

25,330,179

442,595

األرباح الشاملة األخرى
ربحية السهم
نصيب السهم األساسي من الربح( /الخسارة) من العمليات الرئيسية

0,30

0,77

نصيب السهم األساسي من صافي (خسارة) /ربح السنة

3,28

()0,38

26

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ل يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(بالرياالت السعوديـــــة)
رأس المال
رأس المال

التغيرات المتراكمة في
احتياطي نظامي

اإلضافي

األرباح المبقاة

بنود الدخل الشامل االخر

المجمـــــوع

الرصيد كما في  1يناير 2020

50,000,000

-

18,351,002

-

4,210,448

72,561,450

صافي خسارة السنة

-

-

-

-

()1,909,989

()1,909,989

الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

2,352,584

2,352,584

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

50,000,000

-

18,351,002

-

4,653,043

73,004,045

الربح الشامل للسنة

-

-

-

-

16,386,680

16,386,680

-

-

-

-

1,580,295

1,580,295

-

7,000,000

-

-

7,000,000

-

-

-

7,363,204

-

7,363,204

50,000,000

7,000,000

18,351,002

7,363,204

22,620,018

105,334,224

أرباح إكتوارية من إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين
المحددة
رأس المال اإلضافي
أرباح تقييم إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل الخر
الرصيد كما في  31ديسمبر 2021

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ل يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
األنشطة التشغيلية
صافي ربح (خسارة) السنة قبل الزكاة
تعديالت لتسوية صافي ربح السنة قبل الزكاة
استهالك ممتلكات واللت ومعدات
استهالك استثمارات عقارية
استهالك حق استخدام أصول
أرباح بيع ممتلكات وآلت ومعدات
المكون من إلتزامات خطة منافع الموظفين المحددة
صاقي فعرق العربح معن تقيعيم أدوات ماليعة بالقيمعة العادلعة معن خعالل العدخل
الشامل الخر
المكون من مخصص اإلنخفاض من دفعات مقدمة لموردين ومقاولين من الباطن
تكاليف تمويل
تعديالت على رأس المال العامل:
مخزون
المطلوب ألطراف ذو عالقة
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخر
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
الناتج من العمليات
المسدد من الزكاة
المسدد من تكاليف التمويل
المسدد من إلتزامات خطة منافع الموظفين المحددة
صافي النقد من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات واآلت ومعدات
المتحصل من بيع ممتلكات واآلت ومعدات
إضافات استثمارات عقارية
صافي النقد (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
إيضاح
()205,575
16,930,045
4,050,130
1,898,247
1,575,008
()116,233
3,224,259

6,041,677
2,186,831
389,067
()56,151
4,683,345

6
7
16
24
15

()7,363,204

-

3,295,235

131,692
5,724,701

178,760
()287,060
58,480,886
()3,302,258
78,563,815
()1,704,414
()1,018,805
()2,477,139
73,363,457

()172,310
()5,336
42,411,048
()6,572,110
54,556,879
()58,512
()3,903,035
()2,671,584
47,923,748

6

()4,280,893
98,096
()49,286,950
()53,469,747

()6,014,930
105,980
()30,117,969
()36,026,919

13

()22,181,429
()24,617,533
()1,159,560
()47,958,522

30,821,068
()794,353
()3,326,080
26,700,635

()28,064,812
43,756,980
15,692,168

38,597,464
5,159,516
43,756,980

17
15

7

األنشطة التمويلية
التغير في التسهيالت الئتمانية والقروض قصيرة الجل
أطراف ذات عالقة
المسدد من إلتزامات عقود التأجير
صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التمويلية

16

صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها
النقدية وما في حكمها في  1يناير
النقدية وما في حكمها في  31ديسمبر

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ل يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -1التكوين والنشاط
إن شععركة القسععي العالميععة للمقععاولت (رالشععركةر) ،هععي شععركة مسععاهمة سعععودية مقفلععة مسععجلة فععي الريععاض،
بالمملكععة العربيععة السعععودية بموجععب السععجل التجععاري رقععم  1010039843بتععاريخ  14ش ععبان 1401ه
(الموافق  17يونيو 1981م).
يتمثل نشاط الشععركة بأعمععال المقععاولت العامععة إلنشععاء المبععاني والطععرق ومقععاولت األعمععال الكهربائيععة والميكانيكيععة
واللكترونية وصيانة ونظافة المباني والمنشأت الحكومية والخاصة واألندية والمطاعم والمستشععفيات والمراكععز الطبيععة
ونظافة المدن ومقاولت تنفيذ وتأمين شبكات أنظمة الحاسب اآللي وصععيانتها وتشععجير الحععدائق وصععيانتها وتجهيزاتهععا
واإلستيراد والتصدير وتشغيل وصيانة وتوريد أجهزة التبريد والتكييف.
تشمل القوائم المالية على جميع نشاطات الشركة ويشمل ذلك بيانات الفرع (فرع شركة القسي العالمية للمقاولت) الذي
يعمل بموجب السجل التجاري رقم  4030187265الصادر في مدينة جدة بتاريخ  6ربيع األول 1430هعع الموافق 3
مارس  2009م .ويتمثل نشاط الفرع في اإلنشاءات العامة للمباني السكنية ،اإلنشاءات العامة للمباني الغير سكنية يشمل
(المدارس ،المستشفيات ،الفنادق ،الخ) اإلنشاءات العامة للمياني غيععر السععكنية الديديععة ،إنشععاءات المبععاني الجععاهزة فععي
المواقع ،ترميمات المباني السكنية والغير سكنية.
إن المقر الرئيسي للشركة يقع في مدينة الرياض وفق العنوان التالي:
طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول ،حي المعذر.
صندوق بريد 53172
الرياض 11583
المملكة العربية السعودية
إن القوائم المالية تشمل السنة من  1يناير  2021وحتى  31ديسمبر .2021
 -2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
تم إعداد القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعععودية وغيرهععا مععن
المعايير واإلصدارات أخر المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسععبين ويشععار اليهععا مجتمعععة بالمعععايير
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية للمراجعين والمحاسبين.
 1-2أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء التزامات منافع محددة للموظفين ،والتي تم تقييمها إكتواريا ً
والستثمارات التي تم عرضها بالقيمة العادلة كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه.
تستند التكلفة التاريخية عموما ً إلى القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل السلع والخدمات.
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع األصل أو دفعه لتحويل التزام فععي معاملععة نظاميععة بععين المشععاركين فععي
السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشععرة أو تقععديره باسععتخدام تقنيععة تقيععيم
أخر  .عند تقدير القيمة العادلة لألصل أو اللتزام ،تأخذ الشركة فععي العتبععار خصععائص األصععل أو اللتععزام إذا أخععذ
المشاركون في السوق تلك الخصائص في العتبار عند تسعير األصل أو اللتزام في تاريخ القيععاس .يععتم تحديععد القيمععة
العادلة ألغراض القياس و /أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية على هذا األساس.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-2أسس اإلعداد (تتمة)
باإلضافة إلى ذلك ،ألغراض إعداد التقارير المالية ،يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المسععتو  1أو  2أو  3بنعا ًء
على الدرجة التي يمكن بها مالحظة مدخالت قياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت فعي قيععاس القيمععة العادلععة بالكامععل،
والتي توصف على النحو التالي:
• مدخالت المستو  1هي أسعار مدرجة في األسواق النشطة لألصول أو اللتزامات المماثلة لتلععك التععي يععتم قياسععها
في تاريخ القياس.
• مدخالت المستو  2هي مدخالت ،بخالف األسعار المدرجة فععي المسععتو  ،1والتععي يمكععن مالحظتهععا لألصععل أو
اللتزام ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بخالف األسعار المدرجة ضمن المستو األول.
• مدخالت المستو  3هي مدخالت ل يمكن مالحظتها أو رصدها لألصل أو اللتزام.
يتم عرض القوائم المالية بالريعال السعودي ،وهي العملة الوظيفية للشركة.
 3-2العملة الوظيفية والمعامالت بالعمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية للشركة بالريعال السعودي ،وهي عملتها الوظيفية ،يتم قياس البنود المدرجة في القوائم الماليعة
لكل كيان باستخدام العملة الوظيفية لذلك الكيان.
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريعال السعودي بأسعععار الصععرف السععائدة وقععت إجععراء المعععامالت .يععتم
تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المقومة بالعمالت األجنبية في تاريخ القوائم المالية إلى الريعال السعودي بأسعار
الصرف السائدة في ذلك التاريخ .يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجععة عععن تسععوية المعععامالت بععالعمالت األجنبيععة فععي
قائمة األرباح و الخسائر.
 4-2الزكاة الشرعية
يتم احتساب وتوريد الزكاة الشرعية من قبل الشركة وفقعا ً لالئحععة الزكععاة الصععادرة عععن الهيئععة العامععة للزكععاة والععدخل
(رالهيئةر) بالمملكة والتي تخضع أيضا ً للتفسيرات وتحمل على قائمة األرباح والخسائر كما ويتم المحاسبة عععن المبععالغ
اإلضافية المستحقة ،إن وجدت ،على الربوط النهائية عند تحديد تلك المبالغ.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2ممتلكات وآالت ومعدات
ً
تععدرج الممتلكععات واآللت والمعععدات بالتكلفععة والتععي تتضععمن تكععاليف القععروض المرسععملة مطروحعا منهععا السععتهالك
المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت.
تتضمن التكلفة التاريخية المصاريف التي تنسب بشكل مباشر إلى اقتناء األصل .يتم إدراج التكاليف الالحقة فععي القيمععة
الدفترية لألصل أو العتععراف بهععا كأصععل منفصععل ،حسععب القتضععاء ،فقععط عنععدما يكععون مععن المحتمععل تععدفق المنععافع
القتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى الشركة ويمكن قياس التكلفة بشكل موثوق.
يتم العتراف بالستهالك من أجل استهالك تكلفة األصول مخصوما ً منها قيمتها المتبقية على مععدار عمرهععا اإلنتععاجي،
باستخدام طريقة القسط الثابت .تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة ،والقيم المتبقية وطريقة الستهالك فععي نهايععة كععل
فترة قوائم مالية ،مع تأثير أي تغييرات محسوبة على أساس مستقبلي.
تطبق الشركة معدلت الستهالك السنوية التالية على الممتلكات واآللت والمعدات الخاصة بها:
فئة الممتلكات واآلالت والمعدات
المباني
آلت ومعدات
السيارات
األثاث والمفروشات

النسبة
%5
%20
%25
%16

يتم استبعاد بند من الممتلكات والمعدات عند التخلص منهععا أو عنععدما ل يتوقعع أن تنشعأ فوائعد اقتصععادية مسععتقبلية عععن
الستخدام المستمر لألصل .يتم تحديد أي ربح أو خسارة ناتجة عن التصرف أو التقاعد لبند مععن الممتلكععات والمعععدات
على أنها الفرق بين صافي حصيلة المبيعات والقيمة الدفترية لألصل ويتم العتراف بها في قائمة األرباح والخسائر.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 6-2الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم إدارة الشركة باختبار ما إذا كان هناك أية مؤشرات على وجود هبععوط فععي قيمععة الموجععودات غيعر الماليععة سععنويا ً
بتاريخ التقرير المالي .عندما تشير األحداث أو التغير في الظروف (المؤشرات) إلى أن القيمة الدفتريععة لألصععول غيععر
قابلة لالسترداد ،تقوم الشركة بإجراء اختبار الهبوط فععي قيمععة األصععول .يحععدث الهبععوط فععي القيمععة عنععد زيععادة القيمععة
الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد عن القيمععة القابلععة لالسععترداد ،والتععي تمثععل القيمععة العادلععة مطروحععا منهععا تكععاليف
الستبعاد أو القيمة الحالية ،أيهما أعلى .يتم احتساب القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف الستبعاد على أسععاس البيانععات
المتاحة لمعامالت البيع الملزمة ،التي تمت بشروط تعامل عععادل ،ألصععول مماثلععة أو أسعععار السععوق القابلععة للمالحظععة
ناقصة التكاليف اإلضافية لستبعاد األصل .يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقديععة المخصععومة.
يتم تحديد التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية للسنوات الخمس القادمة ول تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التعي لععم تلتععزم
بها الشركة بعد أو الستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيععز أداء الوحععدة المععدرة للنقديععة الخاضعععة لختبععار
الهبوط في القيمة .تتأثر القيمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصععومة وكععذلك
التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم.
يتم مراجعة الموجودات غير المالية وتلك التي تعرضت للهبوط في قيمتهععا وذلععك لحتماليععة عكععس الهبععوط فععي القيمععة
بتاريخ كل قائمة مركز مالي .وعندما يتم لحقا ً عكس خسارة الهبوط في القيمة ،يععتم زيععادة القيمععة الدفتريععة لألصععل أو
وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد ،ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتهععا يجععب أل تتجععاوز
القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ،والتععي فيمععا لععو تعم تحديععدها لععم يععتم تسععجيل أي خسععائر هبععوط فععي قيمععة
األصول أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس خسارة الهبععوط فععي القيمعة ضععمن قائمععة األربععاح أو
الخسائر.
 7-2استثمارات عقارية
تشتمل الستثمارات العقارية على عقارات وعقارات مكتملة قيد اإلنشاء أو إعادة تطوير محتفظ بهععا لكسععب اإليجععارات
أو لزيادة رأس المال أو كليهما .يتم تصنيف العقارات المحععتفظ بهععا بموجعب عقععد إيجععار كعقععار اسععتثماري عنععدما يععتم
احتسابه لكسب اإليجارات أو لزيادة رأس المال أو كليهما ،وليس للبيع في سياق العمل العادي أو للوظائف اإلدارية.
يتم قياس الستثمارات العقارية مبدئيا ً بالتكلفة ،بما في ذلك تكاليف المعامالت .تشععتمل تكععاليف المعععامالت علععى رسععوم
النقل واألتعاب المهنية للخدمات القانونية ولجان التأجير األولية للوصول بالملكية إلى الحالة الالزمة لتكون قادرة علععى
العمل .تشمل القيمة الدفترية أيضا ً تكاليف استبدال جزء من عقار استثماري قائم في الوقت الذي يتم فيه تكبد التكلفة في
حالة استيفاء معايير العتراف.
بعد العتراف المبدئي ،يتم إدراج الستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصا ً الستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمععة .ل
يتم استهالك األراضي والمشاريع قيد اإلنشاء .يتم استهالك الستثمارات العقارية بمعدل سنوي قدره ( %3للمباني).
يتم تحميل مصروفات اإلصالح والصيانة على قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها .يعتم رسععملة التحسععينات التععي تزيععد
من قيمة الموجودات ذات الصلة أو تطيلها فعلياً.
تتم عمليات النقل من وإلى الستثمارات العقارية فقط عنععدما يكععون هنععاك تغييععر فععي السععتخدام .بالنسععبة للتحويععل مععن
الممتلكات الستثمارية إلى الممتلكات التي يشغلها مالكوها ،فإن التكلفة للمحاسبة الالحقة هي القيمععة العادلعة فععي تععاريخ
التغيير في الستخدام .إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقارا ً اسععتثماريا ً ،فععإن الشععركة تحسععب هععذه العقععارات وفقعا ً
للسياسة المنصوص عليها في الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغيير في الستخدام.
يتم استبعاد الستثمارات العقارية إما عند بيعها أو عند سحبها نهائيا ً من السعتخدام ول يتوقععع حععدوث منععافع اقتصععادية
مستقبلية من بيعها .يتم إثبات الفرق بين صافي العائدات والقيمة الدفترية لألصل في قائمة األرباح والخسائر.
تطبق الشركة معدلت الستهالك على الستثمارات العقارية الخاصة باستثمارات في عقارات مؤجرة:
استثمارات في عقارات مؤجرة
المباني
األثاث والمفروشات

النسبة
%4
%15
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 8-2النقدية وما في حكمها
ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقدية وما في حكمها من النقد في الصندوق ولد البنععوك والودائععع الموجععودة
لد البنوك ،وكلها متاحة لالستخدام من قبل الشركة ما لم ينص على خالف ذلك ولديها آجال استحقاق مدتها  90يومعا ً
أو أقل ،وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.
 9-2األدوات المالية
يتم العتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا ً في األحكام التعاقدية لألدوات.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا ً بالقيمععة العادلععة .تضععاف تكععاليف المعععامالت التععي تعععز مباشععرة إلععى
حيازة أو إصدار الموجودات المالية واللتزامات المالية (بخالف الموجودات المالية واللتزامات المالية بالقيمة العادلععة
من خالل األربععاح والخسعائر) إلععى أو خصععمها مععن القيمععة العادلععة للموجععودات الماليععة أو اللتزامععات الماليععة ،حسععب
القتضاء ،على العتراف األولي .يتم احتسععاب تكععاليف المعاملععة المنسععوبة مباشععرة إلععى السععتحواذ علععى الموجععودات
المالية أو اللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مباشرة في قائمة األرباح والخسائر.
الموجودات المالية
ً
ً
يتم إثبات جميع الموجودات المالية المعترف بها مبععدئيا بالتكلفععة وتقععاس لحقعا بكاملهععا إمععا بالتكلفععة المطفععأة أو بالقيمعة
العادلة ،اعتمادا ً على التصنيف.
تصنيف الموجودات المالية
يتم فيما بعد قياس أدوات الدين التي تفي بالشروط التالية بالتكلفة المطفأة:
• يحتفظ األصل المععالي فععي نمععوذج أعمععال يهععدف إلععى الحتفععاظ باألصععول الماليععة مععن أجععل جمععع التععدفقات النقديععة
التعاقدية.
• إن الشروط التعاقدية للموجود المالي تؤدي في تواريخ محددة إلى التععدفقات النقديععة التععي هععي فقعط مععدفوعات رأس
المال والفائدة على المبلغ األصلي المستحق.
يتم فيما بعد قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
• يتم الحتفاظ بالموجود المالي في نموذج أعمال يععتم تحقيععق هدفععه مععن خععالل جمععع التععدفقات النقديععة التعاقديععة وبيععع
الموجودات المالية.
• إن الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي في تواريخ محععددة إلععى التععدفقات النقديععة التععي هععي فقععط مععدفوعات رأس
المال والفائدة على المبلغ األصلي المستحق.
افتراضيا ً ،يتم قياس جميع الموجودات المالية األخر لحقا ً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
على الرغم مما ذكر أعاله ،يجوز للشركة إجراء النتخابات /التعيين التالية التي ل رجعة فيهععا عنععد العتععراف األولععي
باألصل المالي:
• يجوز للشركة أن تختار بشكل ل رجعة فيه تقديم التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لستثمارات األسهم في الععدخل
الشامل اآلخر في حالة استيفاء معايير معينة.
• يجوز للشركة تعيين استثمار للديون بشكل ل رجعة فيععه يلبععي التكلفععة المطفععأة أو معععايير القيمععة العادلععة مععن خععالل
الدخل الشامل اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أد ذلك إلى إزالععة أو تقليععل عععدم
تطابق المحاسبة بشكل كبير.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
طريقة الفائدة الفعلية
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتخصيص إيرادات الفوائد خالل الفترة ذات الصلة.
بالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية التي تم شراؤها أو التي ضعفت قيمتها الئتمانية ،فععإن معععدل الفائععدة
الفعلي هو المعدل الذي يقععوم بالضععبط بخصععم التععدفقات النقديععة المسععتقبلية المقععدرة (بمععا فععي ذلععك جميععع المصععروفات
المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جز ًء ل يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقسععاط أو الخصععومات
األخر ) باستثناء الخسائر الئتمانية المتوقعة ،من خالل العمر المتوقع ألداة الدين ،أو عند القتضاء ،لفترة أقصر ،إلى
القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة الدين عند العتراف األولي .بالنسبة للموجودات المالية التي تم شععراؤها أو الناشععئة عععن
ضعف الئتمان ،يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي المعدل بواسطة الئتمان عن طريق خصم التدفقات النقديععة المسععتقبلية
المقدرة ،بما في ذلك خسائر الئتمان المتوقعة ،على التكلفة المطفأة ألداة الدين عند العتراف األولي.
التكلفة المطفأة لالصل المالي هي المبلغ الذي يععتم عنععده قيععاس األصععل المععالي عنععد العتععراف المبععدئي مطروحعا ً منعه
التسديدات الرئيسية ،باإلضافة إلى الستهالك التراكمي باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ األولععي
ومبلغ الستحقاق.
يتم إثبات إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألدوات الدين المقاسة لحقا ً بالتكلفة المطفأة وفي القيمة العادلععة
من خالل الدخل الشامل اآلخر .بالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجععودات الماليععة التععي تعم شععراؤها أو التععي ضعععفت
قيمتها الئتمانية ،يتم احتساب إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل
المالي ،باستثناء الموجودات المالية التي أصبحت بعد ذلك منخفضة القيمة الئتمانية .بالنسععبة للموجععودات الماليععة التععي
أصبحت بعد ذلك منخفضة القيمة الئتمانية ،يتم العتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائععدة الفعلععي علععى
التكلفة المطفأة للموجود المالي .في حالة تحسن مخاطر الئتمان على األداة المالية التي انخفضت قيمتها الئتمانية ،فععي
فترات التقارير الالحقة ،يتم العتراف بععإيرادات الفوائععد مععن خععالل تطبيععق معععدل الفائععدة الفعلععي علععى إجمععالي القيمععة
الدفترية لألصل المالي.
بالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها أو التي نشأت عنها ،فإن الشركة تعترف بإيرادات الفوائععد عععن طريععق
تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل على الئتمان على التكلفة المطفأة للموجود المععالي مععن العتععراف المبععدئي .ل يعععود
الحساب إلى األساس اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر الئتمان لألصل المععالي لحقعا ً بحيععث لععم يععد الموجععود المععالي
منخفضاً.
يتم العتراف بإيرادات الفوائد في الربح أو الخسارة.
أدوات حقوق الملكية كما في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند العتراف المبدئي ،يجوز للشركة إجراء اختيععارات غيععر قابلععة للععنقض (علععى أسععاس كععل أداة علععى حععدة) لتعيععين
الستثمارات في أدوات حقوق الملكية كما في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .ل يسمح بالتعيين في القيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كان الستثمار في األسهم محتجزاً للتداول أو إذا كععان مقععابالً معترفعا ً بععه مععن
قبل المستحوذ في تجميع األعمال التي ينطبق عليها المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية .3
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
يحتفظ باألصل المالي للتداول إذا:
• تم الحصول عليه بشكل أساسي بغرض بيعه على المد القريب؛ أو
ً
• عند العتراف المبدئي ،فهي جزء من مجموعة من األدوات المالية المحددة التي تععديرها الشععركة مععا ولععديها دليععل
على وجود نمط فعلي حديث لجني األرباح على المد القصير؛ أو
• مشتق (باستثناء مشتق عقد ضمان مالي أو أداة تحوط مخصصة وفعالة).
يتم قياس الستثمارات في أدوات حقوق الملكية في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبععدئيا ً بالقيمععة العادلععة
زائد تكاليف المعاملة .بعد ذلك ،يتم قياسها بالقيمة العادلة مع المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة
المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي إعادة تقييم الستثمارات .لن يتم إعادة تصنيف الربح أو
الخسارة المتراكمة إلى ربح أو خسارة عند التصرف في استثمارات األسهم ،بل سيتم تحويلها إلى أرباح مبقاة.
يتم إثبات توزيعات األرباح على هذه الستثمارات فععي أدوات حقععوق الملكيعة فععي قائمععة األربععاح والخسععائر عنععدما يععتم
إثبات حق الشركة في الحصول على أرباح األسهم ،ما لم تمثععل توزيعععات األربععاح بوضععوح اسععترداد جععزء مععن تكلفععة
الستثمار.
األدوات المالية في القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
يتم قياس الموجودات المالية التي ل تستوفي معايير القياس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلععة مععن خععالل الععدخل الشعامل
اآلخر تقاس في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .على وجه التحديد:
• يتم تصنيف الستثمارات في أدوات حقوق الملكية على أنها القيمة العادلة من خععالل الععربح أو الخسععارة ،مععا لععم تقععم
الشركة بتعيين استثمار في األسهم ل يتم الحتفاظ به للمتاجرة أو مقابععل طععار ناشععع عععن دمععأ األعمععال كمععا فععي
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند العتراف المبدئي.
• يتم تصنيف أدوات الدين التي ل تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو معايير القيمععة العادلععة مععن خععالل العدخل الشععامل
اآلخر كما في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .باإلضافة إلى ذلك ،قد يتم تعيين أدوات الدين التي تستوفي
إما معايير التكلفة المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما فععي القيمععة العادلععة مععن خععالل
الربح أو الخسارة عند العتراف األولي إذا كان هذا التعيين يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التسععاق فععي القيعاس
أو العتراف الذي قد ينشأ من قياس الموجودات أو اللتزامات أو العتراف بالمكاسب والخسائر على أسس مختلفة
لها .لم تحدد الشركة أي أدوات دين كما في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم قياس الموجودات المالية في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة قوائم مالية،
مع العتراف بأي مكاسب أو خسائر بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي ل تكون فيه جزءاً مععن عالقععة
تحوطيه محددة.
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انخفاض قيمة الموجودات المالية
تدرك الشركة مخصصا ً للخسائر في خسائر الئتمان المتوقعة من الستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة
المطفأة أو في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،والمبالغ المستحقة من العمالء بموجب عقود البناء ،وكذلك
التزامات القروض .يتم تحديث مبلغ خسائر الئتمان المتوقعة في تععاريخ القععوائم الماليععة لععتعكس التغيععرات فععي مخععاطر
الئتمان منذ العتراف المبدئي باألداة المالية المعنية.
تعترف الشركة دائما ً بخسائر الئتمان المتوقعة مد الحياة للمدينين التجاريين .يععتم تقععدير الخسععائر الئتمانيععة المتوقععة
على هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصصات تستند إلى تجربة الشركة السابقة في مجال خسارة الئتمععان
وتعديلها حسب العوامل الخاصة بالمدينين والظروف القتصادية العامة وتقييم التجععاه الحععالي والمتوقععع للظععروف فععي
تاريخ التقرير ،بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند القتضاء.
بالنسبة لجميع األدوات المالية األخر  ،تدرك الشركة خسارة الئتمععان المتوقعععة عنععدما تكععون هنععاك زيععادة كبيععرة فععي
مخاطر الئتمان منذ العتراف األولي ،من ناحية أخر  ،إذا لم تزداد مخاطر الئتمان على األداة الماليععة زيععادة كبيععرة
منذ العتراف المبدئي ،فإن الشركة تقيس بدل الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ يساوي خسارة الئتمععان المتوقعععة لمععدة
 12شهراً .يستند تقييم ما إذا كان يجب العتراف بخسارة الئتمان المتوقعة مد الحياة على زيادات كبيرة في احتمععال
أو خطر حدوث تقصير منذ العتراف المبدئي بدلً من إثبات أن األصل المالي قد انخفضت قيمته الئتمانية فععي تععاريخ
التقرير أو حدوث تقصير فعلي.
تمثل خسارة الئتمان المتوقعة خسائر الئتمان المتوقعة التي ستنجم عن جميععع أحععداث التععأخر فععي التحصععيل المحتملععة
على مد العمر المتوقع ألداة مالية .في المقابل ،تمثل خسارة الئتمان المتوقعة لمدة  12شععهرا ً والععذي يتوقععع أن ينععتأ
عن األحداث الفتراضية على أداة مالية ممكنة في غضون  12شهرا ً بعد تاريخ القوائم المالية.
زيادة كبيرة في مخاطر الئتمان
عند تقدير ما إذا كانت مخاطر الئتمان على أداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ العتععراف المبععدئي ،تقععارن الشععركة
مخاطر التخلف عن السداد التي تحدث على األداة المالية كما فععي تععاريخ التقريعر مععع خطععر حععدوث تقصععير فععي األداة
المالية كما في تاريخ العتراف األولي .عند إجراء هذا التقييم ،تأخذ الشركة في العتبععار المعلومععات الكميععة والنوعيععة
المعقولة والداعمة ،بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر.
على وجه الخصوص ،يتم أخذ المعلومات التالية في العتبار عند تقييم ما إذا كانععت مخععاطر الئتمععان قععد زادت بشععكل
ملحوظ منذ العتراف األولي:
•
•
•
•
•
•

تدهور كبير فعلي أو متوقع في تصنيف الئتمان المالي الخارجي (إن وجد) أو التصنيف الداخلي لالئتمان.
تدهور كبير في مؤشرات السوق الخارجية لمخاطر الئتمان ألداة مالية معينة.
التغييرات الضارة الحالية أو المتوقعة في األعمال أو الظععروف الماليععة أو القتصععادية التععي مععن المتوقععع أن تسععبب
انخفاضا ً كبيرا ً في قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالدين.
تدهور كبير فعلي أو متوقع في النتائأ التشغيلية للمدين.
زيادات كبيرة في مخاطر الئتمان على األدوات المالية األخر للمدين نفسه.
تغيير سلبي فعلي أو متوقع في البيئة التنظيمية أو القتصادية أو التكنولوجية للمدين يععؤدي إلععى انخفعاض كبيععر فععي
قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالدين.
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بغض النظر عن نتيجة التقييم أعاله ،تفترض الشركة أن مخاطر الئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل كبير منععذ
العتراف األولي عندما تكون المدفوعات التعاقدية قد تجاوزت  30يوماً ،معا لععم يكععن لععد الشععركة معلومععات معقولععة
وداعمة تثبت خالف ذلك.
على الرغم مما سبق ،تفترض الشركة أن مخععاطر الئتمععان علععى األداة الماليععة لععم تععزداد بشععكل كبيععر منععذ العتععراف
المبدئي إذا كانت األداة المالية مصممة على أن تكون مخاطر الئتمان منخفضة فععي تععاريخ القععوائم الماليععة .يععتم تحديععد
األداة المالية على أنها تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة إذا كانت:
 )1األداة المالية لديها مخاطر منخفضة للتأخر عن السداد.
 )2لد المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته بالتدفق النقدي التعاقدي في المد القريب.
 )3تغييرات سلبية في القتصاد وقد تؤدي ظروف العمل على المد الطويل ،ولكنها لن تقلل بالضععرورة ،إلععى قععدرة
المقترض على الوفاء بالتزاماته بالتدفقات النقدية التعاقدية.
تعتبر الشركة أن الموجودات المالية لها مخاطر ائتمان منخفضة عندما يكون لديها تصنيف ائتماني داخلي أو خععارجي
بع ردرجة الستثمارر وفقا ً للتعريف المفهوم عالمياً.
ً
بالنسبة للتزامات القروض وعقود الضمان المالي ،يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفا في اللتزام غير القابل
لإللغاء هو تاريخ العتراف المبدئي ألغراض تقييم األداة المالية لالنخفاض في القيمة .عنععد تقععدير مععا إذا كانععت هنععاك
زيادة كبيرة في مخاطر الئتمان منذ العتراف المبدئي بالتزام القرض ،تدرس الشركة التغييععرات فععي مخععاطر حععدوث
تقصير في القرض الذي يتعلق به التزام القرض؛ بالنسبة لعقود الضمان المالي ،تأخذ الشركة بعين العتبار التغييععرات
في مخاطر تقصير المدين المحدد في العقد.
تراقب الشركة بانتظام فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر الئتمان ومراجعتهععا
حسب القتضاء للتأكد من أن المعايير قادرة على تحديد زيادة كبيرة في مخاطر الئتمان قبل أن يصبح المبلغ مستحقاً.
التعريف الفتراضي
تعتبر الشركة ما يلي بمثابة حععدث تخلععف عععن السععداد ألغععراض إدارة مخععاطر الئتمععان الداخليععة حيععث تشععير الخبععرة
التاريخية إلى أن الذمم التجارية المدينة التي تفي بأي من المعايير التالية غير قابلة لالسترداد بشكل عام.
• عندما يكون هناك خرق للعهود المالية من قبل الطرف المقابل.
• تشير المعلومات التي تم تطويرها داخليا ً أو التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية إلى أنععه مععن غيععر المععرجح
أن يدفع المدين دائنية ،بما في ذلك الشركة ،بالكامل (دون مراعاة أي ضمانات تملكها الشركة).
بغض النظر عن التحليل الوارد أعاله ،تعتبر الشركة أن التقصير قد حدث عندما يكون األصل المالي مضى عليه أكثر
من عام بسبب الديون المستحقة على عمالء القطاع الخاص وأكثر من خمس سنوات مستحقة من عمالء الحكومة ما لم
يكن لد الشركة معلومات معقولة وداعمة إلثبات أن المعيار الفتراضي األكثر تأخرا ً هو أكثر مالئمة.
الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها الئتمانية
إن الموجودات المالية تنخفض قيمتها الئتمانية عند وقوع حدث واحععد أو أكثععر لععه تععأثير ضععار علععى التععدفقات النقديععة
المستقبلية المقدرة لذلك األصل المعالي .تشععمل األدلععة علععى أن أحععد الموجععودات الماليععة ضعععيف الئتمععان ،مععن خععالل
مالحظتها عن طريق األحداث التالية:
• صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المقترض
• خرق العقد ،مثل حدث تقصير أو حدث مستحق
• المقرض (المقرضين) للمقترض ،ألسععباب اقتصععادية أو تعاقديععة تتعلععق بالصعععوبة الماليععة للمقتعرض ،بعععد أن مععنح
للمقترض تنازلً (المقرضين) ل يقره المقرض (المقرضون) بطريقة أخر
• أصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخر ؛ و
• اختفاء سوق نشط لهذا الموجود المالي بسبب صعوبات مالية.

15

شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
سياسة التدني
تقوم الشركة بعمل التدني لألصول المالية عندما تكون هناك معلومععات تشععير إلععى أن الطععرف المقابععل يواجععه صعععوبة
مالية شديدة ول يوجد أي احتمال واقعي لالسترداد ،على سبيل المثال عندما يكون الطرف المقابل قد خضع للتصفية أو
دخل في إجراءات إفالس ،أو في حالة المسععتحقات التجاريععة ،عنععدما تكععون المبععالغ قععد تجععاوزت سععنة واحععدة مسععتحقة
لعمالء القطاع الخاص وخمس سنوات مستحقة لعمالء القطاع الحكومي ،أيهما يحدث ععاجالً .قععد ل تععزال الموجععودات
المالية المشطوبة تخضع ألنشطة التنفيذ بموجب إجراءات السترداد الخاصة بالشركة ،مععع مراعععاة المشععورة القانونيععة
عند القتضاء .يتم إدراج أي مبالغ تم استردادها في قائمة األرباح والخسائر.
قياس وإثبات خسائر الئتمان المتوقعة
قياس الخسائر الئتمانية المتوقعة هو دالة لحتمال التأخر عن السداد ،والخسارة الممنوحععة للتععأخر (أي حجععم الخسععارة
في حالة وجود للتأخر) أو التعرض للتأخر .يستند تقييم احتماليععة التععأخر عععن السعداد والخسععارة الممنوحععة إلععى بيانععات
تاريخية تم ضبطها بواسطة معلومات تطلعية كما هو موضح أعاله .بالنسبة للتعرض الفتراضي ،بالنسععبة للموجععودات
المالية ،يتم تمثيل ذلك بالقيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات فععي تععاريخ اإلبععالغ .بالنسععبة للتزامععات القععروض وعقععود
الضمان المالي ،يتضمن التعرض المبلغ المسحوب كما في تاريخ التقرير ،إلى جانب أي مبالغ إضافية يتوقع سحبها في
المستقبل حسب التاريخ الفتراضي المحدد على أسععاس التجععاه التععاريخي ،وفهععم الشععركة للمسععتقبل المحععدد احتياجععات
التمويل للمدينين ،وغيرها من المعلومات ذات الصلة التطلعية.
بالنسبة للموجودات المالية ،يتم تقدير خسارة الئتمان المتوقعة علععى أنهعا الفععرق بععين جميععع التععدفقات النقديععة التعاقديععة
المستحقة للشركة وفقا ً للعقععد وجميععع التععدفقات النقديععة التععي تتوقععع الشععركة اسعتالمها ،مخصععومة بسعععر الفائععدة الفعلععي
األصلي.
عندما يتم قياس خسارة الئتمان المتوقعة على أساس جماعي لتلبية الحالت التععي قععد ل تتععوفر فيهععا أدلععة علععى حععدوث
زيادات كبيرة في مخاطر الئتمان على مستو األداة الفردية ،يتم تجميع األدوات المالية على األسس التالية:
 طبيعة األدوات المالية. حالة الستحقاق. طبيعة وحجم وصناعة المدينين.يتم مراجعة التجميع بشكل منتظم من قبل اإلدارة لضمان استمرار مكونات كل مجموعة في مشاركة خصائص مخاطر
الئتمان المماثلة.
إذا قامت الشركة بقياس بدل الخسارة لألداة الماليعة بمبلععغ يسععاوي خسععارة الئتمعان المتوقعععة فععي فتععرة القععوائم الماليععة
السابقة ،ولكن قررت في تاريخ القوائم المالية الحالية أن شروط خسارة الئتمان المتوقعة لم تعد مستوفاة ،فععإن الشععركة
تقيس بدل الخسارة في مبلغ يعادل  12شهر خسارة الئتمان المتوقعة في تاريخ القوائم المالية الحالية.
تعترف الشركة بمكاسب أو خسائر انخفاض القيمة في األرباح والخسائر لجميع األدوات المالية مع تعديل مقابل قيمتهععا
الدفترية من خالل حساب مخصص الخسارة ،باستثناء الستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها فععي القيمععة العادلععة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،والتي يتم تسجيل مخصص الخسارة فيها إيرادات شاملة أخر ومتراكمة في احتيععاطي
إعادة تقييم الستثمار ،ول تقلل من القيمة الدفترية للموجود المالي في قائمة المركز المالي.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
عدم معرفة الموجودات المالية
تقوم الشركة بإلغاء تحديد األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل ،أو عنععدما تنقععل
األصل المالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى حد كبير .إذا لم تقم الشركة بنقل أو الحتفاظ بشكل كبير بجميع
مخاطر ومزايا الملكية واستمرت في السعيطرة علعى األصععل المنقععول ،تععدرك الشععركة حصععتها المحتجععزة فععي األصععل
والتزام مرتبط به للمبالغ التي قد تضطر لدفعها .إذا احتفظععت الشععركة بجميععع مخععاطر ومزايععا ملكيععة الموجعود المععالي
المحول ،فإن الشركة تواصل العتراف باألصل المالي وتعترف أيضا ً بالقتراض المضمون للعائدات المستلمة.
عند استبعاد أحد الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ،يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومبلععغ المقابععل
المستلم والمدين في األرباح والخسائر .باإلضافة إلى ذلك ،عند إلغاء الستثمار في أداة دين مصععنفة فععي القيمععة العادلععة
من خععالل الععدخل الشععامل اآلخععر ،يععتم إعععادة تصعنيف األربععاح والخسععائر المتراكمععة سععابقا ً فععي احتيععاطي إعععادة تقيععيم
الستثمارات إلى قائمة األرباح والخسائر .بالمقابل ،عند إلغاء الستثمار في أداة حقوق الملكيععة التععي اختارتهععا الشععركة
عند العتراف المبدئي لقياسها في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،ل يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر
المتراكمة سابقا ً في احتياطي إعادة تقييم الستثمارات إلى قائمة األرباح والخسائر  ،ولكن يتم تحويلها إلى أربععاح مبقععاة
أو الخسائر المتراكمة.
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
التصنيف كدين أو كحقوق ملكية
ً
يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكيععة الصععادرة عععن الشععركة إمععا كالتزامععات ماليععة أو كحقععوق ملكيععة وفقعا لجععوهر
الترتيبات التعاقدية وتعريفات اللتزام المالي وأداة حقوق الملكية.
أدوات حقوق الملكية
أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت وجود حصة متبقية في موجودات المنشأة بعد خصععم جميععع التزاماتهععا .يععتم إدراج
أدوات حقوق الملكية الصادرة عن الشركة في العائدات المستلمة ،صافي تكاليف اإلصدار المباشرة.
يتم إعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة ويتم خصمها مباشرة في حقوق الملكيععة .ل يععتم العتععراف بععأي
أربععاح وخسعائر فععي قائمععة األربععاح والخسععائر عنععد شععراء أو بيععع أو إصععدار أو إلغععاء أدوات حقععوق الملكيععة الخاصععة
بالشركة.
التزامات مالية
يتم قياس جميع المطلوبات المالية لحقا ً بالتكلفععة المطفععأة باسععتخدام طريقععة الفائععدة الفعليععة أو القيمععة العادلععة مععن خععالل
األرباح والخسائر.
اللتزامات المالية في القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
يتم تصنيف اللتزامات المالية على أنها القيمة العادلة من خعالل األربععاح والخسععائر عنععدما يكععون اللتععزام المععالي ()1
مقابالً طارئا ً قد يدفعه المشتري كجزء من دمأ األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3
أو ( )2محتفظ به للتداول أو ( )3كما هو الحال في القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
يتم تصنيف اللتزام المالي كمحتفظ به للمتاجرة إذا:
• تم تكبدها بشكل أساسي لغرض إعادة شراؤها على المد القريب؛
ً
• عند العتراف المبدئي ،فهي جزء من مجموعة من األدوات المالية المحددة التي تععديرها الشععركة مععا ولععديها نمععط
فعلي جديد لجني األرباح على المد القصير؛ أو
• وهو مشتق غير مخصص وفعال كأداة تحوط.
يمكن تعيين اللتزام المالي بخالف اللتزام المالي المحتفظ به للمتاجرة أو مقابل عععرض محتمععل للمشععتري فععي تركيبععة
تجارية على أنها القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عند العتراف المبدئي إذا:
• يلغي هذا التعيين أو يقلل بدرجة كبيرة من عدم تناسق القياس أو العتراف الذي قد ينشأ بطريقة أخر ؛
• تشكل اللتزامات المالية جععز ًء معن مجموعععة مععن الموجععودات الماليععة أو اللتزامععات الماليععة أو كليهمععا ،والتععي تعتم
إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة ،وفقا ً إلدارة المخاطر الموثقة للشركة أو إستراتيجية السععتثمار ،ويععتم
توفير معلومات حول المجموعة داخليا ً على هذا األساس؛
• ويشكل جز ًء من عقد يحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات المضمنة ،ويسمح المعيار الععدولي للتقععارير الماليععة 9
بتعيين العقد الموحد بالكامل كما هو في القيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر.
يتم إدراج اللتزامات المالية في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع العتراف بأي مكاسععب أو
خسائر ناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي ل تشكل فيه جز ًء من عالقة تحوطيه
محععددة .يشععتمل صععافي الععربح أو الخسعارة المعتععرف بععه فععي قائمععة األربععاح والخسععائر علععى أي فوائعد مدفوعععة علععى
اللتزامات المالية.
ومع ذلك ،بالنسععبة لاللتزامععات الماليععة التععي تععم تحديععدها علععى أنهععا القيمععة العادلععة مععن خععالل الععربح أو الخسععارة ،يععتم
العتراف بمبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يعز إلى التغييرات في مخاطر الئتمان لتلك اللتزامات
في الدخل الشامل اآلخر ،ما لم يتم العتراف بآثععار التغييععرات فععي مخععاطر الئتمععان الخاصععة باللتزامععات فععي الععدخل
الشامل اآلخر من شأنها أن تخلق أو تزيد من عدم تطابق المحاسبة في الربح أو الخسارة .يتم إدراج المبلغ المتبقي مععن
التغيير في القيمة العادلة لاللتزام في الربح أو الخسععارة .التغيععرات فععي القيمععة العادلععة المنسععوبة إلععى مخععاطر الئتمععان
الخاصة باللتزامات المالية والتي يتم العتراف بها في الدخل الشامل اآلخر ل يتم إعادة تصنيفها لحقعا ً إلععى الععربح أو
الخسارة؛ بدلً من ذلك ،يتم تحويلها إلى أرباح مبقاة عند إلغاء اللتزام المالي.
يتم قياس اللتزامات المالية لحقا ً بالتكلفة المطفأة
يتم قياس اللتزامات المالية التي ليست ( )1مقابل ععرض محتمععل للمشععتري فععي تركيبععة تجاريععة ،أو ( )2محععتفظ بهععا
للمتاجرة ،أو ( )3المحددة في القيمة العادلة من خالل قائمة األرباح والخسائر  ،بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية.
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة للتزام مالي وتخصيص مصععروفات الفائععدة علععى مععد الفتععرة
ذات الصلة .معدل الفائدة الفعلي هو السعر الذي يقوم بالتحديد بخصم المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك
جميع المصاريف والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جز ًء ل يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكععاليف المعععامالت
واألقساط أو الخصومات األخر ) من خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي أو (عند القتضاء) فترة أقصر ،إلى التكلفععة
المطفأة للتزام مالي.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
عدم العتراف باللتزامات المالية
تقوم الشركة بإلغاء العتراف باللتزامات المالية عندما يتم سداد التزامات الشركة أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها وفقط
عندما يتم ذلك .إن الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزامات المالية غير المحققة والمبالغ المدفوعععة والمسععتحقة الععدفع ،بمععا
في ذلك أي موجودات غير نقدية تم تحويلها أو اللتزامات ،يتم العتراف به في قائمة األرباح والخسائر.
 10-2المخصصات
"يتم العتراف بالمخصصات عند وجود التزام حالي قانوني أو حكمي  -نتيجععة لحععدث فععي الماضععي  -علععى الشععركة
ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ اللتزام ويكون من المحتمل أن يترتععب عنععه تععدفق لمنععافع اقتصععادية لتسععوية ذلععك
اللتزام .المبالغ المحققة كمخصصات تعتبر أفضل تقدير لقياس المقابل المطلوب لتسوية اللتزامات الحالية في نهايععة
السععنة الماليععة ،أخععذا ً بعععين العتبععار المخععاطر واألمععور غيععر المؤكععدة المحيطععة بتلععك اللتزامععات .عنععد قيععاس قيمععة
المخصص بنا ًء على التدفقات النقدية المقدرة لتسوية اللتزامات الحالية ،فان قيمة اللتزام المثبتة بدفاتر الشركة تقاس
بنا ًء على القيمة الحالية لتلك التدفقات .
عندما يتوقع استرداد بعض أو كل المبالغ المطلوبة لتسوية المخصصات من طرف ثالث ،يتم العتراف بالذمم المدينة
كموجودات إذا أمكن التأكد أن هذه الذمم قابلة للتحصيل ويمكن قياس قيمة هذه الذمم بشكل موثوق به .
ان الموجودات والمطلوبات المحتملة هي الحقوق المحتملة واللتزامات التي تنشأ عن احداث ماضية والتي سوف يتم
تأكيد حدوثها أو عدم حدوثها عن طريق حععدوث أحععد الحععداث المسععتقبلية الغيععر مؤكععدة والتععي ليسععت تحععت سععيطرة
الشركة".

 11-2المخزون
وفقا للقسم  -13المخزون من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم فإنه يتم قيععاس المخععزون بالتكلفععة أو
صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل مع مخصصات مالئمة ألي بنود متقادمععة أو بطيئععة الحركععة ،يععتم تحديععد التكلفععة
على أساس طريقة المتوسط المرجح أو طريقة الوارد أول صادر أول ،وتتضمن التكلفة على النفقات التععي يععتم تكبععدها
لشراء المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخر بشأن إحضععار المخععزون إلعى موقعععه بحالتععه الراهنععة.
تتكون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعر البيع التقديري خالل السياق العتيادي لألعمال ناقصا ً أي تكععاليف تقديريععة
لإلتمام ومصروفات البيع المقدرة المتوقع تكبدها عند الستبعاد.
 12-2تكاليف االقتراض
تضاف تكاليف القتراض التي تعز مباشرة إلى اقتنععاء أو إنشععاء أو إنتععاج األصععول المؤهلععة ،والتععي هععي موجععودات
تستغرق بالضرورة فترة طويلة من وقت الجاهزية لالستخدام المقصود أو بيعها ،إلى تكلفة تلك األصول ،إلى أن تكون
تلك األصول جاهزة إلى حد كبير لالستخدام المقصود أو البيع.
يتم خصم إيرادات الستثمار المكتسععبة مععن السععتثمار المؤقععت لقععروض محععددة فععي انتظععار إنفاقهععا علععى الموجعودات
المؤهلة من تكاليف القتراض المؤهلة للرسملة.
يتم إدراج جميع تكاليف القتراض األخر في قائمة األرباح والخسائر في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
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(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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 13-2المصروفات
تصنف جميععع المصععروفات كمصععروفات عموميععة وإداريععة تشععمل المصععروفات العموميععة واإلداريععة التكععاليف غيععر
المباشععرة والتععي ل تتعلععق بشععكل مباشععر بتكلفععة اليععرادات وفقععا للمبععاد المحاسععبية المتعععارف عليهععا .ويععتم توزيععع
المصاريف ،إذا دعت الحاجة لذلك ،بين مصاريف عمومية وادارية وتكلفة اإليرادات على اساس ثابت" .
 14-2المعامالت مع أطراف ذات عالقة
يتم تسعير المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أساس تجار  .ويتم تحديد األسعار على أساس طريقععه األسعععار
غير المسيطر عليها والتي تحدد السعر بالرجوع إلى أسعار السلع والخدمات المماثلة التي تباع او يتم الحصول عليها
في سوق قابل للمقارنة القتصادية وإلى مشتري ل يرتبط بالبائع وعععادة مععا تكععون بأسعععار تفضععيلية لصععالح الشععركة
مقارنة بأسعار السوق .
 15-2عقود االيجار
تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار .يعتبر العقد عقععد ايجععار أو يحتععوي علععى
عقد إيجار إذا ما أعطى الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض ما .
الشركة كمستأجر
تطبق الشركة نموذج منفرد لالعتراف والقياس لجميع عقععود اإليجععار ،باسععتثناء عقععود اإليجععار قصععيرة األجععل وعقععود
إيجار الموجودات المنخفضة القيمة .تعترف الشركة بالتزام اليجار لدفع دفعات اإليجععار ويمثععل حععق اسععتخدام األصععل
الحق في استعمال الموجودات الرئيسية
موجودات حق االستخدام
تقععوم الشععركة بععإدراج موجععودات حععق السععتخدام فععي تععاريخ بععدء عقععد اإليجععار (تععاريخ تععوافر األصععل حععق اسععتعمال
الموجودات) .يتم قياس هذه الموجودات حق الستعمال بالتكلفة ناقصا ً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمعة
وتعدل بحسب أي إعادة قياس للتزامات عقود اإليجار .تتضمن تكلفة موجودات حععق السععتخدام قيمععة التزامععات عقععود
اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية و دفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي محفزات
إيجار مستلمة .يتم استهالك الموجودات حق الستعمال على أسععاس القسععط الثابععت طععوال مععدة عقععد اإليجععار أو العمععر
اإلنتاجي المقدر لألصل أيهما أقصر موجودات حق الستخدام معرضة لالنخفاض في القيمة .
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
التزامات اإليجار
في بداية عقد اإليجار ،تقععوم الشععركة بععإدراج التزامععات اإليجععار ال ةمقاسععة بالقيمععة الحاليععة لععدفعات اإليجععار طععوال مععدة
اإليجار .تتضمن دفعات اإليجار دفعععات ثابتععة (تتضععمن الععدفعات الثابتععة غيععر الجوهريععة) ناقصعا ً أي محفععزات إيجععار
مستحقة الستالم ،ودفعات إيجار متغيرة القيمة بنا ًء على المؤشر أو المعععدل ،والمبععالغ المتوقععع دفعهععا مقابععل ضععمانات
المبالغ المتبقية .تتضمن دفعات اإليجار أيضا ً سعر الممارسة لخيار الشراء الذي من المتوقععع بقععوة أن تمارسععه الشععركة
ودفعات الغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي الشركة الحق في انهععاء عقععد اإليجععار .يععتم
العتراف بدفعات اليجار المتغيرة التي ل تستند الى مؤشر او معدل كمصروف في الفترة التي يحدث فيهععا الحععدث او
الحالة التي تؤدي الى الدفع .
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم الشركة معدل القتراض المتزايد فععي تعاريخ ابتععداء العقععد فيمععا إذا
كان معدل الفائدة الضمني في العقد ل يمكن تحديده بشكل فععوري .بعععد بدايععة العقععد يععتم زيععادة مبلععغ التزامععات اإليجععار
ليعكس اعتماد الفائدة وخفض المبلغ عند دفع اإليجارات .كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية للتزامععات اإليجععار إذا
ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في مدفوعات اإليجار الثابت مععن حيععث الجععوهر أو تغيععر فععي التقيععيم
لشراء األصل األساسي .
عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المنخفضة القيمة
تقوم الشركة بتطبيق استثناء العتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل (أي تلك العقود التي تكون فيها مد ة اإليجععار 12
شهرا ً أو أقل من تاريخ بداية العقععد ول تتضععمن خيععار الشععراء) .كمععا تقععوم بتطبيععق اسععتثناء العتععراف بعقععود اإليجععار
للموجودات المنخفضة القيمة والتي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إدراج دفعات اإليجار سواء بالنسبة للعقود قصيرة األجل
أو للموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت طوال مدة سريان عقد اإليجار .
بموجب معيار المحاسبة الدولي ( ،)17يتعين على المستأجرين التمييز بين عقد اإليجار التمويلي (ضمن قائمة المركععز
المالي) وعقود اإليجار التشغيلي (خارج قائمة المركز المالي) ،بينما يقدم المعيار الدولي للتقريععر المععالي ( )16نمععوذج
محاسبي واحد من المستأجرين ،حيث يتطلب من المستأجرين العتراف بأصول رحق استخدام أصلر والتزامات عقود
اإليجار والتي تعكس دفعات اإليجار المستقبلية لجميع عقود اإليجار إل إذا كانت مدة عقد اإليجار  12شععهراً أو أقععل أو
أ ن األصل موضوع العقد ذات قيمة منخفضة .باإلضافة إلى ذلععك ،بموجععب معيععار عقععود اإليجععار الجديععد ،يعتبععر عقععد
اإليجار إيجار ،أو ينطوي على إيجار ،إذا ما تم بموجب العقد تحويل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة
محددة بمقابل .يسري المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16على الفترات السنوية التي تبدأ مععن  1ينععاير  .2021يسععتمر
المؤجرون بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية ضمن مفهوم المعيععار الععدولي للتقريععر المععالي ( )16المتعلععق
بالمحاسبة للمؤجر دون تغيير جوهري من معيار المحاسبة الدولي (.)17
حيث يتم العتراف بمدفوعات اإليجار التمويل كمصروف على أساس القسط الثابععت علععى مععد فتععرة اإليجععار ،إل إذا
كان أساس منتظم آخر أكثر تمثيالً للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك الفوائد القتصادية من األصل المؤجر.
قد ينشأ موجودات أو التزامات التأجير التشغيلي ,وذلك عند استخدام أساس القسط الثابت حيث أن المبلغ المثبت كععإيراد
أو مصروف من التأجير قد يختلف عن ما سوف يتم تحصيله أو سداده نقداً.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 16-2التزامات منافع محددة للموظفين
التزامات منافع محددة للموظفين
يتم تحديد التزامات منافع محددة للموظفين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المسقطة ،مععع إجععراء تقييمععات إكتواريععة فعي
نهاية كل فترة قوائم مالية .تنعكس المعالجات ،التي تشمل المكاسب والخسائر اإلكتوارية ،على الفور في قائمة المركععز
المالي بتكليف أو ائتمان معترف به في الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحععدث فيهععا .تععنعكس المعالجععات المعتععرف
بها في الدخل الشامل اآلخر على الفور في األرباح المحتجزة ولن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات
الالحقة .يتم إدراج التغييرات في القيمة الحالية للتزام المزايا المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصععها مباشععرة
في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة .يتم احتساب الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم فععي بدايععة الفتععرة علععى
صافي مخصصات أو موجودات المنفعة المحددة .يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
• تكلفة الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية ،وتكلفععة الخدمععة السععابقة ،وكععذلك المكاسععب والخسععائر الناتجععة عععن
تقليص التكاليف والتسويات).
• مصروفات الفوائد.
• عكس المعالجات.
تقدم الشركة أول مكونين من تكاليف الفوائد المحددة في الربح أو الخسارة في البنود ذات الصلة.
منافع الموظف القصيرة األجل
يتم اإلقرار باللتزامات المتعلقة بالمنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والمرتبات واإلجازات السنوية وتععذاكر
الطيران واإلجازات المرضية التي يتوقع تسويتها بالكامل في غضون أثني عشر شهرا ً بعد نهاية الفترة التي يقععدم فيهععا
الموظفون الخدمة ذات الصلة .يتم تسجيل اللتزام بمبلغ غير مخصوم من المنافع المتوقع دفعها مقابل هذه الخدمة.
منافع التقاعد
يتم احتساب منافع التقاعد المقدمة لخطط المساهمة المحددة عند تكبدها.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 17-2تحقق اإليرادات
يتم اثبات اليراد عند وفاء الشركة بالتزاماتها في العقود مع العمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي الععذي تتوقعععه
المنشأةمقابل السلع أو الخدمات على وجه التحديد ،يقدم المعيار نموذج من خمس خطوات لالعتراف باليردات:
•
•
•
•
•

-

-

الخطوة األولى:تحديد العقد أو العقود مع العمالء.
الخطوة الثانية :تحديد التزامات األداء في العقد.
الخطوة الثالثة :تحديد سعر المعاملة.
الخطوة الرابعة :تحميل سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد.
الخطوة الخامسة :العتراف باليرادات عندما تقوم المنشأة بالوفاء بمتطلبات الداء.
يتم العتراف باإليرادات عند أداء اللتزامات التعاقدية  ،أي عندما تنتقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة
بأداء ألتزام معععين الععى العميععل بمععا يمكنععه مععن اسععتخدامها للغععرض المشععتراه مععن أجلععه وبععدون قيععود أو بانتفاعععه
بالخدمات المقدمة له بموجب العقد.
يتم معاملة اليراد من بيع أي منتجات فرعية ناجمة عن المخلفات الصناعية كأيرادات أخر فععي قائمععة الععربح أو
الخسارة.
أذا فرقت الشركة بين سعر بيع المنتأ في موقع التسليم بمقرها وسعععر بيععع نفععس المنععتأ تسععليم موقععع العميععل فععأن
الفرق الناجم عن ذلك سيتم معاملته كأيراد نقل ويتم ادراج التكلفة المقابلة له في مصاريف اليع والتسويق.

 18-2االحداث الالحقة لتاريخ القوائم المالية
تقوم الشركة بتعديل البيانات المالية إذا ظهر بعد فترة القوائم المالية دليال إضافيا علعى الشععروط التععي كانععت موجععودة
في نهاية فترة التقرير ،بما في ذلك حدث يؤثر بطريقة غير مناسبة جزئيا ً او كليا ً علععى فععرض السععتمرارية للشعركة.
يتم إجراء هذه التعديالت حتى تاريخ اعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية .
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -3المعايير الجديدة والتعديالت في المعايير والتفسيرات
ل توجد معايير جديدة سارية على الشركة ،ومع ذلك ،أصبحت بعض التعديالت على المعايير سععارية للسععنة الحاليععة،
قامت الشركة بتطبيق التعديالت التالية على المعايير ألول مرة للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد  01يناير 2021م:
المعيار الدولي للتقرير المععالي رقعم  6ومعيعار المحاسععبة الععدولي رقععم  39والمعيععار الععدولي للتقريععر المعالي رقععم 7
والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4والمعيععار الععدولي للتقريععر المععالي رقععم  -16إصعالح مؤشععر معععدل الفائععدة -
المرحلة .2
تمنح المرحلة  1من هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بتعديل أساس قيععاس سعععر الفائععدة .تتعلععق اإلعفععاءات
بمحاسبة التحوط ،ويتمثل تأثيرها في أن تعديل أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (ر أيبورر) لن يتسبب عموما ً فععي
إنهاء محاسبة التحوط .ومع ذلك ،يجب مواصلة تسجيل اي عدم فعالية للتحوط في قائمة الدخل الشامل.
تتطلب المرحلة  2لهذه التعديالت من المنشأة:
عع احتساب التغير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصالح مؤشععر معععدل الفائععدة عععن طريععق تحععديث
معدل الفائدة الفعلي دون إثبات ربح أو خسارة فورية.
عع التوقف مستقبالً عن تطبيق تخفيف المرحلة  1على عنصر مخاطر غير محدد تعاقديا ً في أي وقت سابق عندما يعتم
إجراء تغييرات على عنصر المخاطر غير المحدد تعاقدياً ،أو عند توقف عالقة التحوط.
لم يكن لهذه المعايير أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.
 -4المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد
لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ل تعد إلزامية للسععنة الماليععة المنتهيععة فععي  31ديسععمبر
2021م ولم تقم الشركة بتطبيقها بشكل مبكر ،ومن غير المتوقع أن يكون لهذه المعععايير أثععر جععوهري علعى الشععركة
للسنة الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقبلية المنظورة.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -5التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
" إن إعداد القوائم المالية يتطلب مععن إدارة الشععركة ممارسععة الحكععم وإجععراء تقععديرات وافتراضععات تعؤثر علععى تطبيععق
السياسات ومبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات .تستند هذه التقديرات والفتراضععات
المرتبطة بها إلى الخبرة السابقة وعوامل أخر مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف .قععد تختلععف النتععائأ الفعليععة
عن هذه التقديرات .
يععتم مراجعععة التقععديرات والفتراضععات األساسععية علععى أسععاس مس عتمر ،ويععتم العتععراف بالتسععويات علععى التقععديرات
المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كانععت المراجعععة تععؤثر فقععط علععى تلععك الفتععرة ،أو فععي فتععرة الحاليععة
والفترات المستقبلية إذا كانت التسويات تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية .
إن األحكام والتقديرات الهامة التالية لها التأثير األكثر أهمية على المبالغ المدرجة في القوائم المالية :
• العمر اإلنتاجي للممتلكات واآللت والمعدات .
• الزكاة .
• انخفاض قيمة الموجودات غير المالية .
• تقدير التزامات مزايا العاملين المحددة .
• النخفاض في قيمة الذمم المدينة .
• مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف .
• الحالت الطارئة .
فيما يلي معلومات حول األمور الهامة الخاضعة للتقديرات وحالت عدم التأكد واألحكام الهامععة عنععد تطبيععق السياسععات
المحاسبية والتي لها تأثيرا ً جوهريا ً على المبالغ المدرجة في القوائم المالية" :
"االستهالكات واالطفاء للموجودات غير المتداولة
يتم العتععراف بالسععتهالك والطفععاء لتخفععيض تكلفععه األصععول ناقصععا قيمتهععا المتبقيععة علععى مععد اعمارهععا لإلنتاجيععة
باستخدام أنسب الطرق لحتساب الستهالك والطفععاء .وتقععوم المجموعععة بمراجعععة العمععار اإلنتاجيععة المقععدرة والقععيم
المتبقية وطريقه الهالك في نهاية كل مركز مالي وتحتسب أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي .
الزكاة
عندما يكون مبلغ الزكاة مطلوبات أو موجودات غيععر مؤكععد ،تعتععرف الشععركة بالمخصععص الععذي يعكععس أفضععل تقععدير
لإلدارة كنتيجة أكثر احتمالً بنا ًء على الحقائق المعروفة فععي الختصععاص ذو الصععلة .يععتم تحميععل أيععة فروقععات زكويععة
وضريبية بين التقديرات والتقييمات الزكوية والضععريبية النهائيععة علععى قائمععة األربععاح أو الخسععائر فععي الفتععرة التععي تععم
تکبدها ،إل إذا کان متوقعا ً .
االنخفاض في قيمة الذمم المدينة
يتم احتساب النخفاض في قيمة الذمم المدينة باستخدام الععنهأ المبسععط لحتسععاب خسععائر الئتمععان حيععث تسععتند خسععائر
الئتمان المتوقعة على خسارة الئتمان المتوقعة على مد عمر هععذه الموجععودات .اعععدت الشععركة مصععفوفة لحتسععاب
المخصص بنا ًء على خبراتها السابقة والمعدلة لألخذ في العتبار النظرة المستقبلية للمتحصالت والظروف القتصععادية
ذات الصلة.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
مخصص للمخزون المتقادم والبطيء والتالف
تقوم اإلدارة بتكوين مخصص لبنود المخزون بطيء الحركة والمتقادم .تستند تقععديرات صععافي قيمععة المخععزون الممكععن
تحقيقه على أساس أكثر األدلة موثوقية في الوقت الذي يتم فيه إعداد التقديرات .تأخذ هذه التقديرات في العتبار تقلبات
السعر أو التكلفة المرتبطة مباشرة باألحداث التي تحدث بعد تاريخ المركز المالي إلى الحد الذي تؤكد فيه هذه األحداث
الظروف القائمة في نهاية السنة .
الطوارئ
بطبيعتها ،ل ن يتم ظهور الحععالت الطارئععة إل عنععد وقععوع أو فشععل وقععوع حععدث أو أكثععر .إن تقيععيم مثععل هععذه الحععالت
الطارئة يتضمن بطبيعتها ممارسة حكم وتقديرات مهمة لنتائأ األحداث المستقبلية .
مزايا العاملين
تعتمد القيمة الحالية للتزامات التقاعد على عدد مععن العوامععل التععي تحععدد علععى أسععاس اكتععواري باسععتخدام افتراضععات
مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشععمل الفتراضععات المسععتخدمة معععدل الخصععم والزيععادات فععي
المرتبات فععي المسععتقبل ومعععدلت الوفيععات والزيععادات فععي المعاشعات التقاعديععة فععي المسععتقبل .إن التغيععرات فععي هععذه
الفتراضات سيكون لها أثر على القيمة الدفترية للتزام المعاش التقاعدي .
تقوم الشركة بتحديد معدل الخصم المناسب في تاريخ كل مركز مالي .عند تحديد معدل الخصم المناسععب ،تأخععذ اإلدارة
في العتبار معدلت الفائدة لسندات الشركات المقومة بالعملة التي سععيتم بهععا دفععع المنععافع والتععي لهععا فتععرات اسعتحقاق
تقارب المدة المتوقعة للتزام المعاش التقاعدي ذي الصلة" .
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -6ممتلكات وواآلالت ومعدات ،صافي
(بالريـاالت السعودية)
أراضي *

مباني

آالت ومعدات

السيارات

األثاث والمفروشات

المجموع

التكلفة
 1يناير 2021
إضافات خالل السنة
إستبعادات خالل السنة
 31ديسمبر 2021

7,337,860
7,337,860

5,496,297
351,725
()1,000
5,847,022

33,890,230
936,711
()591,650
34,235,291

46,316,471
491,249
()8,947,525
37,860,195

6,796,685
2,501,208
()763,413
8,534,480

99,837,543
4,280,893
()10,303,588
93,814,848

االستهالكات
 1يناير 2021
اإلستهالك المحمل على السنة *
إستبعادات خالل السنة
 31ديسمبر 2021

-

3,604,339
160,537
()1,000
3,763,876

29,252,040
2,600,135
()566,053
31,286,122

40,882,125
956,358
()8,942,654
32,895,829

5,450,971
333,100
()695,519
5,088,552

79,189,475
4,050,130
()10,205,226
73,034,379

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2021
 31ديسمبر 2020

7,337,860
7,337,860

2,083,146
1,891,958

2,949,169
4,638,190

4,964,366
5,434,346

3,445,928
1,345,714

20,780,469
20,648,068

تم توزيع اإلستهالك كما يلي:

تكلفة اإليرادات
مصاريف إدارية وعمومية (إيضاح )22

(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
3,816,077
3,472,665
2,225,600
577,465
6,041,677
4,050,130
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -7استثمارات عقارية  ،صافي
أ .استثمارات في عقارات مؤجرة:
(بالريـاالت السعودية)
األراضي

المباني

األثاث

أعمال إنشائية

والمفروشات

تحت التنفيذ

المجموع

التكلفة
 1يناير 2021

1,592,500

68,293,052

1,183,512

202,429,778

273,498,842

إضافات خالل السنة

-

3,242,503

-

46,044,713

49,287,216

 31ديسمبر 2021

1,592,500

71,535,555

1,183,512

248,474,491

322,786,058

االستهالكات
 1يناير 2021

-

38,717,742

59,471

-

38,777,213

المحمل للسنة

-

1,719,495

178,752

-

1,898,247

 31ديسمبر 2021

-

40,437,237

238,223

-

40,675,460

 31ديسمبر 2021

1,592,500

31,098,318

945,289

248,474,491

282,110,598

 31ديسمبر 2020

1,592,500

29,575,310

1,124,041

202,429,778

234,721,629

صافي القيمة الدفترية

(*) تتمثل األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ في قيمة مشروع إنشاء فندق وذلك بمنطقة مطار الملك خالد بالرياض.
 بلغت القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية (بإستثناء األعمال اإلنشائية تحععت التنفيععذ وحععق إسععتخدام األصععول) كمععا فععي31ديسمبر 2021م بمبلععغ  381,672,640لاير سعععودي (مبلععغ  47,061,000لاير سعععودي كمععا فععي  31ديسععمبر
2020م) وذلك وفقا ً لعملية التقييم التي قام بها المثمن العقاري (مكتب خبراء األصول للتقييم العقاري) حامععل تععرخيص
رقم ( 1210001176مقيم مستقل معتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيميين المستقليين).
 خالل عام 2021م تم رسملة تكاليف تمويل بقيمة  8,481,855لاير سعععودي (مبلععغ  8,523,013لاير سعععودي فععيعام 2020م) كجزء من أعمال إنشائية تحت التنفيذ.
 توجد أراضي مرهونة لد البنوك بقيمة  85,574,564لاير سعودي مقابل تسهيالت من البنك العربي في نهايععة عععام. 2021
 -8اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
يمثل هذا البند في إستثمار غير متداول في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) بنسبة ملكية قدرها ( %0,237بنسبة
 %0,237كما في  31ديسمبر 2020م).
إن حركة اإلستثمارات كما في  31ديسمبر كما يلي:
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
11,842,020
11,842,020
7.363.204
11,842,020
19,205,224

رصيد بداية السنة
أرباح أعادة تقييم
رصيد نهاية السنة
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -9ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى ،صافي
أ .يتألف هذا البند مما يلي:
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
113,191,705
77,407,895
()6,030,153
()6,030,153
107,161,552
71,377,742

ذمم مدينة
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
صافي الذمم المدينة

3,038,890
دفعات مقدمة لموردين ومقاولين من الباطن
مخصص اإلنخفاض في دفعات مقدمة لموردين ومقاولين من الباطن ()131,692
2,907,198
ذمم موظفين
تأمينات خطابات ضمان وإعتمادات مستندية (إيضاح )27
مصاريف مدفوعة مقدما ً
إيرادات مستحقة
تأشيرات عمالة مقدمة
أخر

4,010,715
2,091,600
2,453,752
4,118,533
3,857,000
859,922
91,676,462

20,463,422
()131,692
20,331,730
3,848,892
2,843,214
2,486,601
3,385,848
4,399,000
848,370
145,305,207

ب .وكانت حركة مخصص خسائر إئتمانية متوقعة كالتالي:
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
6,030,153
6,030,153
6,030,153
6,030,153

رصيد بداية السنة
رصيد نهاية السنة

ج .إن حركة اإلنخفاض في دفعات مقدمة لموردين ومقاولين من الباطن كالتالي:
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
131,692
131,692
131,692
131,692

رصيد بداية السنة
المكون خالل السنة (إيضاح )23
رصيد نهاية السنة
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -10المعامالت مع األطراف ذوي العالقة
تتمثل األطراف ذوي العالقة في الشركاء بالشركة وكبار موظفي اإلدارة في الشركة والمنشآت التي تملكها أو تديرها هذه الجهات وكذلك المنشآت التي تمارس على هععذه
الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذا ً جوهرياً .وفيما يلي ملخصا ً بأهم المعامالت التي تمت بين الشركة واألطراف ذوي العالقة خالل العام:
وفيما يلي بيانا ً بصافي أرصدة األطراف ذوي العالقة في 31ديسمبر:

شركة األطعمة الشهية
السيد عبدالعزيز العذل
شركة سمسما
السيدة جواهر محمد درهوم العذل
السيد محمد عبدالعزيز العذل
السيد سعود عبدالعزيز العذل
السيدة نورة عبدالعزيز العذل
السيدة حصة عبدالعزيز العذل
السيدة سارة عبدالعزيز العذل
السيدة منيرة عبدالعزيز العذل
السيدة العنود عبدالعزيز العذل
المطلوب من طرف ذو عالقة
المطلوب الى أطراف ذات عالقة

طبيعة المعامالت
طبيعة العالقة
جهة منتسبة سداد مصاريف باإلنابة
سداد قرض
مساهم
تقديم خدمات
جهة منتسبة
تمويلي
مساهم
تمويلي
مساهم
تمويلي
مساهم
تمويلي
مساهم
تمويلي
مساهم
تمويلي
مساهم
تمويلي
مساهم
تمويلي
مساهم

(بالريـاالت السعودية)
2021
قيمة التعامالت
مدين (دائن)
2020
2021
364,762
24,859
287,060
()201,233
11,677,273
()96,872
249,661
122,885
5,879,250
2,337,984
1,959,750
1,959,750
1,959,750
1,956,163
1,952,327
1,825,334
364,762
()298,105
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2020
مدين (دائن)
77,702
11,878,506
219,757
5,879,250
2,337,984
1,959,750
1,959,750
1,959,750
1,956,163
1,952,327
1,825,334
77,702
31,928,571

شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -11النقدية وما في حكمها
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
نقد في الصندوق
حسابات جارية لد البنوك

115,850

255,274

15,576,318

43,501,706

15,692,168

43,756,980

 -12مخزون ،صافي
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
مخزون مواد إنشائية
يخصم :مخصص بضاعة بطيئة الحركة

754,240

933,000

-

-

754,240

933,000

إن حركة مخصص بضاعة بطيئة الحركة هي كما يلي:
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
رصيد بداية السنة
المكون خالل السنة
المستخدم خالل السنة
رصيد اخر السنة

-

115,780

-

-

-

()115,780

-

-

 -13التسهيالت اإلئتمانية والقروض
تتمثل التسهيالت اإلئتمانية والقروض الممنوحة للشركة من جهات التمويل الذاتية كما هو موضح أدناه:
 البنك العربي الوطنيأبرمت الشركة مع البنك العربي الوطني بتاريخ  4مارس  2019إتفاقية بيع وشراء سلع لغععرض التععورق بقيمعة إجماليععة
قدرها  318مليون لاير سعودي ،وقامت الشركة بتجديد اإلتفاقية بتاريخ  17مارس  ،2020وذلك بغععرض تمويعل رأس
المال العامل للشععركة وأيضعا ً بغععرض تمويععل مشععروع فنععدق أرض مطععار الملععك خالععد (رديسععون) مضععمونة بضععمانات
شخصية من قبل المساهمين ،وتحمل عمولة وفقا ً لمعدلت العمولة التجارية السائدة وتسدد علععى أقسععاط شععهرية متسععاوية
خالل إثني عشر شهرا ً.
 بنك الرياضأبرمت الشركة مع بنك الرياض بتاريخ  8سبتمبر  2020إتفاقية تسععهيالت إئتمانيععة بقيمععة إجماليععة قععدرها  90,5مليععون
لاير سعودي ،وذلك بغرض تمويل رأس المال العامل للشركة وأيضا ً بغرض تمويعل مشععروع فنععدق أرض مطععار الملععك
خالد (رديسون) .مضمونة بضامانات شخصية من قبل المساهمين ،وتحمل عمولة وفقا ً لمعدلت العمولة التجارية السائدة
وتسدد على أقساط شهرية متساوية خالل إثني عشر شهراً.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -13التسهيالت اإلئتمانية والقروض (تتمة)
 البنك السعودي الفرنسيأبرمت الشركة مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ  14أغسطس  2018إتفاقية تسععهيالت إئتمانيععة بقيمععة إجماليععة قععدرها
 20مليون لاير سعودي ،وذلك بغرض تمويل رأس المال العامععل للشععركة وأيضعا ً بغععرض تمويعل مشععروع فنععدق أرض
مطار الملك خالد (رديسون) إن اإلتفاقية مضمونة بضمانات شخصية من قبل المساهمين ،وتحمل عمولععة وفقعا ً لمعععدلت
العمولة التجارية السائدة وتسدد على أقساط شهرية متساوية خالل إثني عشر شععهراً ،حيععث يععتم تجديععد اإلتفاقيععة بموجععب
خطاب مرسل إلى البنك وحتى تاريخ هذه القوائم المالية لم يتم تجديد الغتفاقية.
تتمثل الحركة على التمويالت والقروض طويلة األجل كما في  31ديسمبر فيما يلي:
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
رصيد بداية السنة
المحصل خالل السنة
المدفوع خالل السنة
رصيد اخر السنة

303,581,396

272,760,328

407,963,993

582,534,580

()430,145,422

()551,713,512

281,399,967

303,581,396

• قد تم تبويب الجزء المتداول والغير متداول من القروض والبنوك الدائنة ضمن المطلوبات على النحو التالي:
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
الجزء الغير متداول
الجزء المتداول
رصيد اخر السنة
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197,694,518

-

83,705,449

303,581,396

281,399,967

303,581,396

شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

 -14ذمم الدائنة ومصاريف مستحقة
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
7,526,688
5,340,859
3,891,542
2,930,098
3,051,955
2,313,606
872,181
984,291
1,324,075
1,505,550
566,801
856,580
17,233,242
13,930,984

ذمم دائنة
اجازات وتذاكر سفر مستحقة
مصاريف مستحقة
إيرادات مقبوضة مقدما ً
ذمم موظفين
ضريبة قيمة مضافة مستحقة

 -15التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي (رقم  )19رمنافع الموظفر أجرت اإلدارة إختبار لتقييم القيمة الحالية إللتزامها مععن المزايععا
المحددة في تاريخ المركز المالي ،والمتعلقة بمكافأت نهاية الخدمة للموظفين وفقعا ً للقواعععد المحليععة والترتيبععات التعاقديععة،
وفيما يلي اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية المستخدمة إلحتساب إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وهي كالتالي:
2021
%2,5
%2,5

معدل الخصم
معدل زيادة المرتبات

2020
%2
%2,5

إن حركة إلتزامات خطة منافع الموظفين المحددة ما في  31ديسمبر كما يلي:

الرصيد أول السنة
المكون خالل السنة
أرباح إعادة قياس إلتزامات خطة منافع الموظفين المحددة
المدفوع خالل السنة
الرصيد نهاية السنة

(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
19,988,070
19,647,247
4,683,345
4,804,554
()2,352,584
()1,580,295
()2,671,584
()2,477,139
19,647,247
20,394,367

تم إجراء التقييم اإلكتواري األحدث بواسطة خبير إكتواري مستقل ومؤهل باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المخططة.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

 -16عقود اإليجار
يوضح الجدول التالي الحركة خالل السنة التي تمت على كل من حق إستخدام األصول وإلتزامات التأجير وهو كما يلي:
أ -الحركة على حق إستخدام األصول:
(بالريـاالت السعودية)
إجمالي
حق إستخدام األصول

حق إستخدام األصول

التكلفة
 1يناير 2021
تعديالت
 31ديسمبر 2021

43,284,758
1,918,228
45,202,986

االستهالكات
 1يناير 2021
المحمل للسنة (*)
 31ديسمبر 2021

8,145,394
1,575,008
9,720,402

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2021
 31ديسمبر 2020

35,482,584
35,139,364

43,284,758
1,918,228
45,202,986
8,145,394
1,575,008
9,720,402
35,482,584
35,139,364
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -16عقود اإليجار (تتمة)
(*) تم تبويب إستهالك حق اإلستخدام كما يلي:
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
875,130
1,185,941
389,067
389,067
1,264,197
1,575,008

تكلفة المبيعات
المصاريف اإلدارية والعمومية (إيضاح رقم )23

ب -الحركة على إلتزامات التأجير:
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
46,943,695
45,325,055
6,323
()3,326,080
()3,326,080
1,707,440
2,160,197
45,325,055
44,165,495

الرصيد في بداية السنة
تعديالت
المدفوع خالل السنة
إطفاء الفوائد خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
تم تبويب إلتزامات التأجير كما يلي:

(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
44,213,944
43,235,699
1,111,111
929,796
45,325,055
44,165,495

الجزء غير المتداول
الجزء المتداول
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -17مخصص الزكاة الشرعية
احتساب الزكاة الشرعية كما يلي:
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
16,930,045

()21,965

4,804,554
21,734,599

15,968
4,683,345
4,677,348

50,000,000
4,653,043
49,555,136
239,780,306

50,000,000
4,210,448
41,697,641
267,912,173

20,780,469
329,435,202

20,648,068
281,754,931

6,227,186

61,417,263

صافى الدخل  /الخسائر المعدلة
صافى عناصر الوعاء الزكوي بدون صافى الدخل /الخسائر
المعدلة عن  365يوم
صافي الوعاء الزكوي

21,734,599

4,677,348

5,948,202

63,499,204

15,313,913

68,176,552

الزكاة الشرعية بواقع %2,5

543,365

1,704,414

صافى الدخل  /الخسائر الدفترية
التعديالت -:
تعديالت
المخصصات المكونة
يضاف -:
رأس المال
الرباح المدورة
مخصصات وإحتياطيات
الديون والضافات الخري
يخصم -:
الصول الثابتة
حسميات أخري
صافى عناصر الوعاء الزكوي بدون صافى الدخل  /الخسائر
المعدلة

أ .حركة مخصص الزكاة الشرعية كما يلي:
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
58,512
1,704,414
1,704,414
543,365
()58,512
()1,704,414
1,704,414
543,365

رصيد بداية السنة
المكون خالل السنة
المدفوع خالل السنة
رصيد نهاية السنة

ب .قامت الشركة بتقديم اقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والضععريبة والجمععارك حتععى السععنة الماليععة المنتهيعة فععي  31ديسععمبر
 2021وحصلت بموجبه على شهادة نهائية .
لد الشركة اعتراض قائم في األمانة العامة للجان الضريبية للسععنوات  2015وحتععى  2018م  ،ان المبععالغ المعتععرض
عليها بقيمة  2,328,981لاير سعودي وتر الشركة أن موقفها جيد ولها كامل الحقية في هذا العتراض.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -18رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع مبلغ  50,000,000لاير سعودي مقسم إلى  5,000,000سهم قيمعة كععل
سهم  10لاير سعودي كما في  31ديسمبر  2021و 2020موزعة على المساهمين كالتالي:

عبدالعزيز محمد صالح العذل
جواهر محمد درهوم العذل
محمد عبدالعزيز محمد العذل
سعود عبدالعزيز محمد العذل
سارة عبدالعزيز محمد العذل
العنود عبدالعزيز محمد العذل
نورة عبدالعزيز محمد العذل
منيرة عبدالعزيز محمد العذل
حصه عبدالعزيز محمد العذل

عدد األسهم
4,250,000
225,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
5,000,000

(بالريـاالت السعودية)
النسبة %
%85
%4,5
%1,5
%1,5
%1,5
%1,5
%1,5
%1,5
%1,5
%100

اإلجمالي
42,500,000
2,250,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
50,000,000

 -19رأس المال اإلضافي
يبلغ رأس المال اإلضافي للشركة مبلغ  7,000,000لاير سعودي موزعة على المساهمين كل حسععب حصععته فععي رأس
المال كالتالي:

عبدالعزيز محمد صالح العذل
جواهر محمد درهوم العذل
محمد عبدالعزيز محمد العذل
سعود عبدالعزيز محمد العذل
سارة عبدالعزيز محمد العذل
العنود عبدالعزيز محمد العذل
نورة عبدالعزيز محمد العذل
منيرة عبدالعزيز محمد العذل
حصه عبدالعزيز محمد العذل

عدد األسهم
4,250,000
225,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
5,000,000

(بالريـاالت السعودية)
النسبة %
%85
%4,50
%1,50
%1,50
%1,50
%1,50
%1,50
%1,50
%1,50
%100

اإلجمالي
5,950,000
315,000
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
7,000,000

 -20احتياطي نظامي
تماشيا ً مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة  %10مععن
صافي الربح حتى يبلغ هذا الحتياطي  %30من رأس المال.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -21اإليرادات
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
180,759,769
167,528,518
7,658,033
6,965,288
2,643,368
2,813,751
191,061,170
177,307,557

إيرادات خدمات صيانة وتشغيل
إيرادات قطع الغيار
إيرادات التأجير

 -22تكلفة اإليرادات
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
92,711,852
81,967,849
5,943,167
5,963,680
2,239,396
721,950
1,995,271
2,524,913
2,059,243
1,632,026
1,021,889
1,257,296
2,182,878
1,838,341
26,483,871
24,722,695
2,336,763
20,677,852
21,070,270
2,731,163
3,107,818
3,464,884
1,817,797
1,880,778
1,762,150
2,906,400
1,999,146
168,635,407
150,385,931

رواتب ومزايا موظفين
إستهالك ممتلكات وآلت ومعدات (إيضاح )6
غرامات
مواد مستهلكة
ايجار
محروقات
كهرباء ومياه
مصاريف حكومية
استشارات فنية
إصالح وصيانة
مصاريف تشغيلية
ضيافة ونظافة
نهاية الخدمة
أخر
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -23مصاريف إدارية وعمومية

رواتب ومزايا موظفين
إستهالك ممتلكات وآلت ومعدات (إيضاح )6
توظيف وإستقدام
أتعاب مهنية
إصالح وصيانة
إستهالك حق إستخدام أصول (إيضاح )16
تأمين
مخصص اإلنخفاض في دفعات مقدمة لموردين ومقاولين من
الباطن (إيضاح )9
سفر
قرطاسية
ضيافة
نهاية الخدمة
مصاريف بنكية
أخر

(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
11,891,888
17,812,775
2,225,600
577,465
1,591,214
2,208,050
496,726
1,299,125
585,058
737,926
389,067
389,067
241,945
173,212
-

131,692

156,354
46,922
24,307
867,682
288,035
820,652
25,401,572

54,971
52,686
15,968
297,485
274,679
305,428
18,554,407

 -24إيرادات أخرى
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
13,000,000
1,591,619
4,251,803
56,151
116,233
1,337,190
1,647,770
18,705,226

منحة غير مستردة من الشركاء
تعويضات رخص العمل
أرباح بيع ممتلكات وآلت ومعدات
أخر
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -25مصاريف تمويلية
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
4,017,261
1,289,167
1,707,440
2,006,068
5,724,701
3,295,235

أعباء تمويل
أعباء إلتزامات عقود اإليجار (إيضاح )16

خععالل عععام  2021بلغععت تكععاليف التمويععل الخاصععة بالتسععهيالت البنكيععة مبلععغ  9,771,022لاير سعععودي (مبلععغ
 12,540,0274لاير سعععععودي عععععام 2020م) تععععم رسععععملة تكععععاليف تمويععععل بقيمععععة  8,481,855لاير سعععععودي
(مبلععععغ  8,523,013لاير سعععععودي عععععام 2020م) كجععععزء مععععن أعمععععال إنشععععائية تحعع عت التنفيععععذ ضععععمن بنعع عد
اإلستثمارات العقارية (إيضاح .)6
 -26ربحية السهم
تحتسب ربحية السهم من صافي الدخل بقسمة صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما في نهايععة
السنة والبالغ  5,000,000سهم ،تحتسب ربحية السهم من العمليات الرئيسية بقسمة الربح من العمليات الرئيسععية للسععنة
على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما في نهاية السنة البالغة  5,000,000سععهم ( 5,000,000سععهم كمععا فععي
 31ديسمبر 2020م).
 -27اإللتزامات المحتملة
كما في  31ديسمبر ،يوجد لد الشركة اإللتزامات المحتملة التالية:
(بالريـاالت السعودية)
2020
2021
54,838,700
49,498,040

مقابل خطابات ضمان (إيضاح )9
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
 -28األدوات المالية
 1-29مخاطر السوق
تعرضت الشركة لمخاطر السوق ،في شكل مخاطر أسعار الفائدة كما هو موضح أدناه ،خالل الفترة قيد الستعراض .لععم
تكن هناك تغييرات في هذه الظروف عن العام السابق.
 2-29إدارة مخاطر العمالت األجنبية
لم يكن لد الشركة أي موجودات أو مطلوبات نقدية محددة بعمالت أجنبية في تاريخ القععوائم الماليععة الععذي تعرضععت لععه
لتقلبات العمالت األجنبية .وبالتالي ،لم يتم تقديم تحليل حساسية العمالت األجنبية.
 3-29سعر الفائدة وإدارة مخاطر السيولة
تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة ،الذي أنشأ إطار عمل مناسب إلدارة مخععاطر
السيولة إلدارة متطلبات التمويل قصيرة ومتوسطة وطويلععة األجععل للشععركة .تقعوم الشعركة بعإدارة مخععاطر السععيولة عععن
طريععق الحفععاظ علععى الحتياطيععات الكافيععة والتسععهيالت البنكيععة وتسععهيالت القتععراض الحتياطيععة ،مععن خععالل المراقبععة
المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والتوقعات ،ومن خالل مطابقة بيانات استحقاق الموجودات واللتزامات المالية.
 4-29إدارة مخاطر االئتمان
تشير مخاطر الئتمان إلى خطر تأخر الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للشركة.
كما في  31ديسمبر 2021م ،فإن أقصععى تعععرض للشععركة لمخععاطر الئتمععان دون مراععاة أي ضععمانات محععتفظ بهععا أو
تحسينات ائتمانية أخر  ،والتي سوف تتسبب في خسععارة ماليععة للشععركة بسععبب عععدم الوفععاء بععالتزام مععن قبععل األطععراف
المقابلة ينشأ من القيمة الدفترية للموجودات المالية المعترف بها كما هو موضح في قائمععة المركععز المععالي .تنفععذ الشععركة
إجراءات فحص الئتمان التي يتم مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر قبل منح الئتمان لعمالئها .يوضععح إيضععاح رقععم 12
الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر الئتمان للموجععودات الماليععة غيععر النقععد والنقععد المعععادل .ل تحععتفظ الشععركة بععأي
ضمانات أو تحسينات ائتمانية أخر لتغطية مخاطر الئتمان المرتبطة بموجوداتها المالية.
يععتم أيضعا ً اعتمععاد الموافقععات الدائنععة وإجععراءات المراقبععة األخععر لضععمان اتخععاذ إجععراءات المتابععة لسععترداد الععديون
المتأخرة .عالوة على ذلك ،تقوم الشركة بمراجعة المبلغ القابل لالسترداد لكل الذمم التجارية المدينة علععى أسععاس فععردي
في نهاية فترة القوائم المالية للتأكد من أن يتم أخذ مخصص كافي مقابل مبالغ غير قابلة لالسترداد .في هذا الصدد ،يعتبر
مديرو الشركة أن مخاطر الئتمان للشركة تقل بشكل كبير.
تتكون الذمم المدينة التجارية من عدد كبير من العمالء .يتم إجراء تقييم الئتمان المستمر علععى الحالععة الماليععة للحسععابات
المدينة.
مخاطر الئتمان على األموال السائلة محدودة ألن األطراف المقابلة هي البنوك ذات التصنيفات الئتمانية العالية.
 -29األحداث بعد نهاية الفترة المالية
تعتقد اإلدارة بأنه لم تطرأ أية أحداث لحقة هامة من تاريخ القوائم المالية للسنة المنتهيععة فععي  31ديسععمبر  2021وحتععى
تاريخ إصدار القوائم المالية ،قد يكون لها أثر جوهري على المركز المالي للشركة كجزء من هذه القوائم المالية.
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شركة القسي العالمية للمقاوالت
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

 -30اعتماد القوائم المالية
تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  21مايو 2022م.
 -31أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام سنة  2020لتتوافق مع عرض السنة الحالية.
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