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 شركة القسي العالمية للمقاوالت

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
 

  ة المركز الماليئمقا
 2021ديسمبر  31كما في 

 2021 رديسمب 31للسنة المنتهية في 
 
 

 )بالريـاالت السعودية(   

 2020  2021 إيضاح  الموجـودات 

     متداولة غير موجودات 

 20,648,068  20,780,469 6 ، صافي ومعداتوالآلت  ممتلكات 

 234,721,629  282,110,598 7 ة، صافي  عقاري  ستثماراتإ

 35,139,364  35,482,584 /أ16 م أصول، صافي ادحق إستخ

 11,842,020  19,205,224 8 العادلة من خالل الدخل الشامل الخر  لية بالقيمة ام إستثمارات

 302,351,081  357,578,875  المتداولة غير مجموع الموجودات  

     موجودات متداولة 

 933,000  754,240 12 مخزون، صافي 

 77,702  364,762 10 مطلوب من أطراف ذو عالقة لا

 145,305,207  91,676,462 9 دات أخر ، صافي ومقدماً وموج ةع ومصاريف مدفوذمم مدينة 

 43,756,980  15,692,168 11 وما في حكمها يةالنقد

 190,072,889  108,487,632  مجموع الموجودات المتداولة 
     

 492,423,970  466,066,507  مجموع الموجودات 
     

     ت  لوبا المط و  المساهمين حقوق  

     نيمالمساهحقوق 

 50,000,000  50,000,000 18 مال رأس ال

 -  7,000,000 19 ي رأس المال اإلضاف

 18,351,002  18,351,002 20 احتياطي نظامي 

 4,653,043  22,620,018  مبقاة  أرباح 

 -  7,363,204 8 خل الشامل الخر التغيرات المتراكمة في بنود الد

 73,004,045  105,334,224  اهمين مسلا مجموع حقوق 

     وبات ل المط

     متداولة غير مطلوبات 

 19,647,247  20,394,367 15 الموظفين المحددة  منافع ة طخ التزامات

 44,213,944  43,235,699 /ب 16 الجزء غير المتداول  - تأجيرالتزامات عقود 

 -  197,694,518 13 الجزء الغير متداول  -  ت إئتمانية وقروضيالتسه

 63,861,191  261,324,584  لمتداولة اغير لوبات  ط ملمجموع ا

     داولة مطلوبات مت 

 303,581,396  83,705,449 13 تسهيالت إئتمانية وقروض قصيرة الجل 

 31,928,571  298,105 10 المطلوب الى أطراف ذو عالقة 

 1,111,111  929,796 /ب 16 الجزء المتداول  - تأجيرقود مات عالتزا

 17,233,242  13,930,984 14 صاريف مستحقة  م وذمم دائنة 

 1,704,414  543,365 17 ة الشرعي الزكاة مخصص 

 355,558,734  99,407,699  مجموع المطلوبات المتداولة 

 419,419,925  360,732,283  مجموع المطلوبات   
     

 492,423,970  466,066,507  المطلوبات  و  المساهمينمجموع حقوق 
 

 ل يتجزأ من هذه القوائم المالية   ات المرفقة جزءاضاحيإلتشكل ا
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 اوالتلعالمية للمقلقسي اشركة ا

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 

 والدخل الشامل اآلخر األرباح والخسائرقائمة 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )بالريـاالت السعودية(   

 2020  2021  إيضاح 
      

 191,061,170  177,307,557  21 اإليرادات 

 (168,635,407 ) ( 150,385,931 ) 22 تكلفة اإليرادات 

 22,425,763  26,921,626   الربح مجمل
      

 ( 18,554,407 ) ( 25,401,572 ) 23  مصاريف إدارية وعمومية

 3,871,356  1,520,054   خسارة( من العمليات الرئيسيةلاح/ )الرب
      

 ( 5,724,701 ) ( 3,295,235 ) 25 ية يلومت مصاريف

 1,647,770  18,705,226  24 إيرادات أخر  

 ( 205,575 ) 16,930,045   الشرعية لزكاةقبل اة(  /)الخسار صافي الربح
      

 ( 1,704,414 ) ( 543,365 ) 17 الشرعية  الزكاة
      

 ( 1,909,989 ) 16,386,680   لسنة اخسارة( )/ ربح صافي
      

      الدخل الشامل األخر

      العناصر التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً للربح أو الخسارة: 

 2,352,584  1,580,295  15 ظفين المحددة  والممنافع خطة  التزاماتإعادة قياس  رية منإكتوا احأرب 

تقييم  إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  اح أرب

   رالشامل الخ

   

7,363,204 

 

- 

 2,352,584  8,943,499   إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة
      

 442,595  25,330,179   سنةلشامل للإجمالي الدخل ا
      

      الشاملة األخرى  األرباح

     26 السهمربحية 

 0,77  0,30   يب السهم األساسي من الربح/ )الخسارة( من العمليات الرئيسيةصن
      

 ( 0,38)  3,28   نصيب السهم األساسي من صافي )خسارة(/ ربح السنة 
           

 من هذه القوائم المالية  ءا ل يتجزأقة جزمرفال اتيضاحتشكل اإل
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 تلقسي العالمية للمقاوالاشركة 

 (قفلةسعودية م ةهمسام شركة)
 

 المساهمينالتغيرات في حقوق  قائمة 

 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
 
 

 )بالرياالت السعوديـــــة(  

       

 

 رأس المال 

   رأس المال

 احتياطي نظامي اإلضافي

راكمة في  لمترات االتغي

 المجمـــــوع  لمبقاةااألرباح  الدخل الشامل االخر  بنود

 72,561,450 4,210,448 - 18,351,002 - 50,000,000 2020يناير  1ي ف  ماالرصيد ك

 (1,909,989) (1,909,989) - - - - السنة  ةراخسصافي 

 2,352,584 2,352,584 - - - - الدخل الشامل اآلخر 

 73,004,045 4,653,043 - 18,351,002 - 50,000,000 2020مبر ديس  31ي الرصيد كما ف

 16,386,680 16,386,680 - - - - نةلس ل الشاملالربح 

منافع الموظفين   ةطخأرباح إكتوارية من إعادة قياس التزامات  

 المحددة 
- - - - 1,580,295 1,580,295 

 7,000,000 -  - 7,000,000 - رأس المال اإلضافي

الدخل   لإستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خال يمباح تقيرأ

 الشامل الخر
- - - 7,363,204 - 7,363,204 

 105,334,224 22,620,018 7,363,204 18,351,002 7,000,000 50,000,000 2021ديسمبر   31الرصيد كما في 
 

 

 

 

 

 ة تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ل يتجزأ من هذه القوائم المالي
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 العالمية للمقاوالت القسيشركة 

 (ية مقفلةدشركة مساهمة سعو)

 
 يةقدفقات النقائمة التد

 2021ديسمبر  31سنة المنتهية في لل
  

 )بالريـاالت السعودية(   

 2020  2021 إيضاح لتشغيلية ا األنشطة 

 ( 205,575)  16,930,045  قبل الزكاة)خسارة( السنة  ربحصافي 

     الزكاةسنة قبل تعديالت لتسوية صافي ربح ال

 6,041,677  4,050,130 6 تومعداواللت ممتلكات  استهالك

 2,186,831  1,898,247 7 ارات عقاريةثمست ا الكتهاس

 389,067  1,575,008 16 ولأصاستهالك حق استخدام 

 (56,151)  ( 116,233) 24 أرباح بيع ممتلكات وآلت ومعدات

 4,683,345  3,224,259 15 حددةالمكون من إلتزامات خطة منافع الموظفين الم

خعالل العدخل   معنة ة العادلعلقيمعبا  ماليعةم  أدوات ي صاقي فعرق العربح معن تقيع

 الشامل الخر
 (7,363,204 )  - 

 131,692  -  مخصص اإلنخفاض من دفعات مقدمة لموردين ومقاولين من الباطنن من كوالم

 5,724,701  3,295,235  تكاليف تمويل

     مل:مال العاتعديالت على رأس ال

 ( 172,310)  178,760  مخزون

 (5,336)  ( 287,060)  عالقة وذراف ألط بالمطلو

 42,411,048  58,480,886  ت أخر داومصاريف مدفوعة مقدماً وموجوذمم مدينة 

 (6,572,110)  ( 3,302,258)  ومصاريف مستحقة ذمم دائنة 

 54,556,879  78,563,815  الناتج من العمليات

 (58,512)  ( 1,704,414) 17 كاةالزد من المسد

 (3,903,035)  ( 1,018,805)  لتمويلا يفلكاالمسدد من ت 

 (2,671,584)  ( 2,477,139) 15 وظفين المحددةلمالمسدد من إلتزامات خطة منافع ا

 47,923,748  73,363,457  األنشطة التشغيليةمن  صافي النقد
     

     االستثماريةاألنشطة 

 (6,014,930)  ( 4,280,893) 6 اتعدومواآلت شراء ممتلكات 

 105,980  98,096  داتومعواآلت بيع ممتلكات  نل متحصالم

 (30,117,969)  ( 49,286,950) 7 عقاريةت استثماراإضافات 

 (36,026,919)  ( 53,469,747)  االستثماريةاألنشطة  (المستخدم في) صافي النقد
     

     التمويليةاألنشطة 

 30,821,068  ( 22,181,429) 13 جللة اصيرالئتمانية والقروض قتسهيالت التغير في ال

 ( 794,353)  ( 24,617,533)  ةقذات عالأطراف 

 (3,326,080)  ( 1,159,560) 16 المسدد من إلتزامات عقود التأجير

 26,700,635  ( 47,958,522)  التمويليةاألنشطة  من (المستخدم في)صافي النقد 
     

 38,597,464  ( 28,064,812)  وما في حكمها النقدية صافي الزيادة في

 5,159,516  43,756,980  يناير 1 في وما في حكمهالنقدية ا

 43,756,980  15,692,168  ديسمبر  31النقدية وما في حكمها في 
      
 اإليضاحات المرفقة جزءا ل يتجزأ من هذه القوائم المالية تشكل 
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 تمقاوالالمية للشركة القسي الع

 (مقفلةودية شركة مساهمة سع)

 

  إيضاحات حول القوائم المالية

 2021مبر  ديس 31ية في تهمنالللسنة 
  

 التكوين والنشاط -1

 الريععاض، فععي مسععجلة مقفلععة سعععودية مسععاهمة شععركة هععي )رالشععركةر(، شععركة القسععي العالميععة للمقععاولتإن 
 ه1401 بانعشعع  14 بتععاريخ 1010039843 رقععم يجععارالت السععجل السعععودية بموجععب العربيععة بالمملكععة

 . (م1981 يونيو 17لموافق ا)
 

امععة إلنشععاء المبععاني والطععرق ومقععاولت األعمععال الكهربائيععة والميكانيكيععة الع  تولكة بأعمععال المقععاشععرالط  مثل نشاتي
الطبيععة راكععز والم لمستشععفياتواللكترونية وصيانة ونظافة المباني والمنشأت الحكومية والخاصة واألندية والمطاعم وا

هيزاتهععا حععدائق وصععيانتها وتجالوصععيانتها وتشععجير  ليآلا ة الحاسبت تنفيذ وتأمين شبكات أنظملوقادن ومة المونظاف
 .واإلستيراد والتصدير وتشغيل وصيانة وتوريد أجهزة التبريد والتكييف

 

ذي لا( اولتللمق قسي العالميةكة الرع شرالفرع )ف تشمل القوائم المالية على جميع نشاطات الشركة ويشمل ذلك بيانات

 3هعع الموافق 1430ول ألربيع ا 6جدة بتاريخ ة الصادر في مدين  4030187265ي رقم  يعمل بموجب السجل التجار

م. ويتمثل نشاط الفرع في اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات العامة للمباني الغير سكنية يشمل 2009مارس  

فععي  زةءات المبععاني الجععاهشععاإن، الديديععة العامة للمياني غيععر السععكنية  تءاإلنشالخ( ا، الفنادق، اشفياتالمستالمدارس،  )

 المباني السكنية والغير سكنية.ت  المواقع، ترميما
 

 ن المقر الرئيسي للشركة يقع في مدينة الرياض وفق العنوان التالي:إ
 

 ذر.، حي المعطريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول

 53172دوق بريد نص

 11583 رياضلا

 مملكة العربية السعوديةلا
 

 .2021ديسمبر  31وحتى  2021يناير  1 ية تشمل السنة مناللما لقوائما إن

 

 السياسات المحاسبية الهامةملخص  -2

ة وغيرهععا مععن سعععوديية اللكة العربتم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المم

ويشععار اليهععا مجتمعععة بالمعععايير  سععبينحاللمراجعين والمية ودسعالالهيئة  المعتمدة من قبل دارات أخر صواإليير  المعا

 .للمراجعين والمحاسبين الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية

 

 اإلعدادأسس  2-1

إكتوارياً  هايمقيلتي تم تمنافع محددة للموظفين، وا تاالتزام ءثناستباالتاريخية كلفة س التة على أساتم إعداد القوائم المالي

 التي تم عرضها بالقيمة العادلة كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه.  اراتثموالست
 

 ات.لع والخدمتستند التكلفة التاريخية عموماً إلى القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل الس
 

بععين المشععاركين فععي  يععةنظامفععي معاملععة    امالتزل  عه لتحويلبيع األصل أو دف  استالمهم  تي ير الذالسع  القيمة العادلة هي

تقنيععة تقيععيم  باسععتخدامالسوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشععرة أو تقععديره 

أخععذ  ذاإ اللتععزامخصععائص األصععل أو   رالعتبععا  كة فععي، تأخذ الشرتزاملالأو  لة لألصل  أخر . عند تقدير القيمة العاد

في تاريخ القيععاس. يععتم تحديععد القيمععة  اللتزامعند تسعير األصل أو  العتبارص في  صائخلاون في السوق تلك  ركشالما

 .العادلة ألغراض القياس و/ أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية على هذا األساس
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 تقاوالالعالمية للم لقسيكة ارش

 (ساهمة سعودية مقفلةمشركة )

 

 )تتمة(المالية  ئموالقل اات حوإيضاح

 2021ديسمبر   31المنتهية في نة سلل
  

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةملخص ب -2

 )تتمة( اإلعدادأسس  2-2

اًء نعع ب 3أو  2أو  1في المسععتو   عادلةمة الاسات القيباإلضافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف قي

ي قيععاس القيمععة العادلععة بالكامععل، فعع  دلة وأهمية المدخالتعات قياس القيمة الخالمدة ها مالحظعلى الدرجة التي يمكن ب

 التي توصف على النحو التالي:و
 

التععي يععتم قياسععها  لتلععك المماثلة اللتزاماتفي األسواق النشطة لألصول أو   هي أسعار مدرجة  1دخالت المستو   م •

 س.القيريخ افي تا

مالحظتهععا لألصععل أو  ، والتععي يمكععن1سععتو  لمسعار المدرجة فععي األا فالت، بخالهي مدخ  2مدخالت المستو    •

 .ضمن المستو  األول بخالف األسعار المدرجة ء بشكل مباشر أو غير مباشر، سوااللتزام

 تزام.لألصل أو الل دهاأو رصمالحظتها  هي مدخالت ل يمكن  3مدخالت المستو   •
 

 كة.شرلعملة الوظيفية للا هيو السعودي،القوائم المالية بالريعال  ضعريتم 

 

 العمالت األجنبيةب العملة الوظيفية والمعامالت 2-3

ة ئم الماليعع عملتها الوظيفية، يتم قياس البنود المدرجة في القوا  ييتم عرض القوائم المالية للشركة بالريعال السعودي، وه

 لذلك الكيان. وظيفيةالة عملال باستخدام كيان لكل
 
 

السعودي بأسعععار الصععرف السععائدة وقععت إجععراء المعععامالت. يععتم ريعال  الالت األجنبية إلى  عمالب  لمعامالتيتم تحويل ا

ر بأسعاعودي لسريعال اإلى ال القوائم المالية  تاريخ  تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المقومة بالعمالت األجنبية في

 فععيبععالعمالت األجنبيععة    تعععن تسععوية المعععامال  جععةاتلنلخسائر ااريخ. يتم إدراج األرباح واتذلك ال  يئدة فف الساالصر

 ر.ئالخسا و قائمة األرباح

 

 الشرعية  زكاةال 2-4

خل والععد  مععة للزكععاةلالئحععة الزكععاة الصععادرة عععن الهيئععة العامن قبل الشركة وفقععاً    الشرعية  الزكاة  وتوريد  احتسابيتم  

المحاسبة عععن المبععالغ م  يتو  ئر كماالخساو  حابرألا  قائمة  لىوتحمل ع  ضع أيضاً للتفسيراتختي  والت  مملكةالهيئةر( بال)ر 

 .الربوط النهائية عند تحديد تلك المبالغ على ،إن وجدت ،اإلضافية المستحقة
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 شركة القسي العالمية للمقاوالت

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 

 مة()تتم المالية قوائول الإيضاحات ح

 2021ديسمبر   31تهية في نسنة الملل
  

 تتمة() ية الهامةالمحاسب  اساتسيالملخص ب -2

 معداتآالت وممتلكات و 2-5

مطروحععاً منهععا السععتهالك  والتععي تتضععمن تكععاليف القععروض المرسععملة والمعععدات بالتكلفععة اآللتو تععدرج الممتلكععات
 إن وجدت. القيمة المتراكمة، انخفاضالمتراكم وخسائر 

 

ج التكاليف الالحقة فععي القيمععة اردم إ. يتصلاأل اءتناقلتي تنسب بشكل مباشر إلى اة التاريخية المصاريف  فالتكلتتضمن  
، فقععط عنععدما يكععون مععن المحتمععل تععدفق المنععافع القتضععاءبهععا كأصععل منفصععل، حسععب   العتععرافالدفترية لألصل أو  

 فة بشكل موثوق.تكلاس الويمكن قيى الشركة المستقبلية المرتبطة بالبند إل القتصادية
 

ل مخصوماً منها قيمتها المتبقية على مععدار عمرهععا اإلنتععاجي، وصاأل  فةكلت  استهالك  من أجل  بالستهالك  العتراف  يتم
كععل فععي نهايععة  الستهالكطريقة القسط الثابت. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة، والقيم المتبقية وطريقة   باستخدام
 بة على أساس مستقبلي.وأثير أي تغييرات محسع ت، ميةائم مالوقفترة 

 

 السنوية التالية على الممتلكات واآللت والمعدات الخاصة بها:  كتهالسال تدلمعركة الش  تطبق
 

 النسبة والمعدات واآلالت فئة الممتلكات 

   %5 المباني

 % 20 آلت ومعدات

 % 25 سياراتال

 % 16 األثاث والمفروشات
 
 
 

مسععتقبلية عععن   اقتصععاديةد  ائعع وف  أع أن تنشعع تخلص منهععا أو عنععدما ل يتوقعع لالممتلكات والمعدات عند ا  د مننب  عاداستبيتم  
المستمر لألصل. يتم تحديد أي ربح أو خسارة ناتجة عن التصرف أو التقاعد لبند مععن الممتلكععات والمعععدات   الستخدام

 .اح والخسائرباألر ةقائم بها في العترافويتم ألصل رية ليمة الدفتعات والقعلى أنها الفرق بين صافي حصيلة المبي
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 لمية للمقاوالتعاشركة القسي ال

 ة مقفلة(همة سعودي)شركة مسا
 

 )تتمة(ئم المالية اإيضاحات حول القو

 2021يسمبر  د 31ي منتهية ف للسنة ال
  

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -2

 غير المالية تجوداالمولهبوط في قيمة ا 2-6

 سععنوياً  لماليععةر اغيعع   الموجععوداتمععة  قيرة الشركة باختبار ما إذا كان هناك أية مؤشرات على وجود هبععوط فععي  إدا  تقوم
شرات( إلى أن القيمة الدفتريععة لألصععول غيععر المؤ) ي الظروفا تشير األحداث أو التغير فم. عندبتاريخ التقرير المالي

قيمععة األصععول. يحععدث الهبععوط فععي القيمععة عنععد زيععادة القيمععة   ط فععيالهبوكة بإجراء اختبار  قابلة لالسترداد، تقوم الشر
ف ليمنهععا تكععامثععل القيمععة العادلععة مطروحععا تعن القيمععة القابلععة لالسععترداد، والتععي  يد النقد  صل أو وحدة توللألالدفترية  

د على أسععاس البيانععات تبعاالس طروحا منها تكاليفتم احتساب القيمة العادلة مستبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. يال
 ثلععة أو أسعععار السععوق القابلععة للمالحظععةألصععول مماوط تعامل عععادل،  شرالمتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت ب

. التدفقات النقديععة المخصععومة  يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة.  صلألستبعاد اناقصة التكاليف اإلضافية ل
م ي لععم تلتععزادة الهيكلة التعع إعية من الموازنة التقديرية للسنوات الخمس القادمة ول تشمل أنشطة لنقدقات ايتم تحديد التدف

لوحععدة المععدرة للنقديععة الخاضعععة لختبععار ا اءأدا تعزيععز تقبلية الهامة التي من شأنهسبها الشركة بعد أو الستثمارات الم
الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصععومة وكععذلك عدل اد بمة القابلة لالستردبوط في القيمة. تتأثر القيماله

 لية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم.ة المستقبالنقدية الوارد اتالتدفق
متهععا وذلععك لحتماليععة عكععس الهبععوط فععي القيمععة ي تعرضت للهبوط في قيلتا  لكوتمالية  غير ال  الموجوداتتم مراجعة  ي

ريععة لألصععل أو فتارة الهبوط في القيمة، يععتم زيععادة القيمععة الدحقاً عكس خسا يتم لوعندمالي.  خ كل قائمة مركز مبتاري
ي تمت زيادتهععا يجععب أل تتجععاوز لتا  يةة الدفترابلة لالسترداد، ولكن القيمقالنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها الدة توليد  وح

ديععدها لععم يععتم تسععجيل أي خسععائر هبععوط فععي قيمععة م تحلععو تعع   ديدها، والتععي فيمععاترية التي كان من الممكن تحالقيمة الدف
ضععمن قائمععة األربععاح أو  ةيتم إثبات عكس خسارة الهبععوط فععي القيمعع السابقة.  نقد في السنوات  الاألصول أو وحدة توليد  

 ائر.الخس
 

 ت عقاريةماراتثاس 2-7

محتفظ بهععا لكسععب اإليجععارات  تطويرعادة اإلنشاء أو إمكتملة قيد  عقارات وعقاراتعلى    الستثمارات العقاريةتشتمل  
 معنععدما يععت  اسععتثماري  ب عقععد إيجععار كعقععارجعع بهععا بمو  المحععتفظ  عقاراتلا  أو لزيادة رأس المال أو كليهما. يتم تصنيف

 .ق العمل العادي أو للوظائف اإلداريةمال أو كليهما، وليس للبيع في سياالس رألزيادة  لكسب اإليجارات أو احتسابه
رسععوم  ف المعععامالت علععىليمبدئياً بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعامالت. تشععتمل تكععا  العقارية  ماراتالستثيتم قياس  

إلى الحالة الالزمة لتكون قادرة علععى ة  كيملوصول بالة ولجان التأجير األولية لليقل واألتعاب المهنية للخدمات القانونالن

قائم في الوقت الذي يتم فيه تكبد التكلفة في  استثماريار من عقجزء  استبدالاً تكاليف . تشمل القيمة الدفترية أيضالعمل

 .افعترالمعايير   ءيفاتساحالة 

في القيمععة. ل   انخفاضالمتراكم وأي    الكهستالقصاً  بالتكلفة نا  مارات العقاريةثالستالمبدئي، يتم إدراج    العترافد  بع
 .)للمباني( %3بمعدل سنوي قدره  الستثمارات العقارية كتهالسايد اإلنشاء. يتم األراضي والمشاريع ق  استهالكيتم 

يععد تم رسععملة التحسععينات التععي تزيعع قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها. يانة على  ات اإلصالح والصوفيتم تحميل مصر
 وجودات ذات الصلة أو تطيلها فعلياً.لما مةمن قي

. بالنسععبة للتحويععل مععن السععتخداميكععون هنععاك تغييععر فععي    مانععدط عفق  العقاريةمارات  الستثتتم عمليات النقل من وإلى  
 يخة فععي تععارة الالحقة هي القيمععة العادلعع بن التكلفة للمحاسيشغلها مالكوها، فإ  لكات التيإلى الممت  ماريةتثالسالممتلكات  

ً اسععتثما. إذا أصبح العقار الذي يشغله المالك عقاراً  الستخدامغيير في  لتا وفقععاً   العقععاراتهععذه  تحسععب  ، فععإن الشععركة  ريا
 .مالستخدا اريخ التغيير فيت للسياسة المنصوص عليها في الممتلكات والمعدات حتى

ً   إما عند بيعها أو عند سحبها  الستثمارات العقارية  استبعاديتم    اقتصععاديةول يتوقععع حععدوث منععافع    تخدامسعع الن  م  نهائيا
 .قائمة األرباح والخسائرالقيمة الدفترية لألصل في ات وعائدلاالفرق بين صافي   مستقبلية من بيعها. يتم إثبات

 :عقارات مؤجرة ارية الخاصة باستثمارات فيمارات العقى الستثلع  الستهالكلت عدتطبق الشركة م
 

 النسبة رةؤجم عقارات يف استثمارات 

   %4 المباني
 % 15 األثاث والمفروشات
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 للمقاوالتشركة القسي العالمية 

 (سعودية مقفلة ساهمةشركة م)

 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ديسمبر   31 فيللسنة المنتهية 
  

 )تتمة( لمحاسبية الهامةسات االسيا -2

 وما في حكمها النقدية 2-8

ودائععع الموجععودة من النقد في الصندوق ولد  البنععوك وال  النقدية وما في حكمهاية، يتكون  قدلنا  التدفقاتألغراض قائمة  
يومععاً  90مدتها  استحقاقها آجال ديحة لالستخدام من قبل الشركة ما لم ينص على خالف ذلك ولتاوكلها منوك،    البلد
 .ية بشأن التغيرات في القيمةرأقل، وتخضع لمخاطر غير جوه أو
 

 اليةملا اتاألدو 2-9

 .لألدواتقدية التعاطرفاً في األحكام بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة  العترافيتم 
 

معععامالت التععي تعععز  مباشععرة إلععى تكععاليف الالعادلععة. تضععاف    مععةيتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً بالقي
 المالية بالقيمة العادلععة  واللتزاماتية )بخالف الموجودات المالية  مالال  تماواللتزاو إصدار الموجودات المالية  أحيازة  

الماليععة، حسععب   تاللتزامععا( إلععى أو خصععمها مععن القيمععة العادلععة للموجععودات الماليععة أو  ائروالخسعع األربععاح  من خالل  
علععى الموجععودات  واذحسععتالإلععى  ف المعاملععة المنسععوبة مباشععرةيتكععال  احتسععاباألولي. يتم    العترافلى  ، عتضاءقال

 .قائمة األرباح والخسائرة في اشرمب ئراألرباح والخسال المالية بالقيمة العادلة من خال اللتزاماتالمالية أو 
 

 الموجودات المالية

ة يمعع أو بالق املهععا إمععا بالتكلفععة المطفععأةكبها مبععدئياً بالتكلفععة وتقععاس لحقععاً بالمعترف    موجودات الماليةاليتم إثبات جميع  
 على التصنيف. اعتماداً عادلة، ال
 

 تصنيف الموجودات المالية

 تفي بالشروط التالية بالتكلفة المطفأة: التي الدينقياس أدوات  يتم فيما بعد
 

النقديععة  الماليععة مععن أجععل جمععع التععدفقات باألصععول الحتفععاظأعمععال يهععدف إلععى  ج  المععالي فععي نمععوذ  األصليحتفظ   •

 .التعاقدية

ط مععدفوعات رأس تواريخ محددة إلى التععدفقات النقديععة التععي هععي فقعع   لموجود المالي تؤدي فيل  يةقداوط التعإن الشر •

 ي المستحق.لمبلغ األصلة على الفائدال واالم
 

 اآلخر: لبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامالتالية  ي تستوفي الشروطلتيتم فيما بعد قياس أدوات الدين ا
 

وبيععع  قيععق هدفععه مععن خععالل جمععع التععدفقات النقديععة التعاقديععةنموذج أعمال يععتم تح  فيي  الالموجود  بالم  الحتفاظيتم   •

 .ةلماليالموجودات ا

فوعات رأس هععي فقععط مععدت النقديععة التععي قاالمالي تؤدي في تواريخ محععددة إلععى التععدف  لألصلإن الشروط التعاقدية   •

 األصلي المستحق. المال والفائدة على المبلغ
 

 ً  الخسارة. مالية األخر  لحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أوع الموجودات الميج اس، يتم قيافتراضيا
 

ولععي ألا عتععرافلارجعة فيهععا عنععد  التعيين التالية التي ل /النتخاباتا ذكر أعاله، يجوز للشركة إجراء مرغم معلى ال
 مالي:ال باألصل

 

األسهم في الععدخل  لستثماراتالالحقة في القيمة العادلة ت راييديم التغتختار بشكل ل رجعة فيه تق  نيجوز للشركة أ •

 .ينةمع ييرعام استيفاءفي حالة الشامل اآلخر 

يمععة العادلععة مععن خععالل عععايير القفععة المطفععأة أو مكلللديون بشكل ل رجعة فيععه يلبععي الت  استثماريجوز للشركة تعيين   •

أو تقليععل عععدم الربح أو الخسارة إذا أد  ذلك إلى إزالععة  لخالن لعادلة مخر كما تم قياسها بالقيمة االدخل الشامل اآل

 ة بشكل كبير.تطابق المحاسب
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 العالمية للمقاوالت سيلقة اشرك

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 

 ()تتمةم المالية ائإيضاحات حول القو

 2021ديسمبر   31في  لمنتهيةللسنة ا
  

 تتمة() لسياسات المحاسبية الهامةاملخص ب -2
 
 الفعليةلفائدة ة اقيرط

ت الصلة. ئد خالل الفترة ذات الفوايراداصيص إة ألداة الدين وتخطريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأ

، فععإن معععدل الفائععدة نيةاالئتمقيمتها    ضعفتم شراؤها أو التي  ية التي تالموجودات المالف  بالنسبة لألدوات المالية بخال

 المصععروفاتلععك جميععع النقديععة المسععتقبلية المقععدرة )بمععا فععي ذ  التععدفقاتلذي يقععوم بالضععبط بخصععم  ا  دلمعلي هو الالفع

و الخصععومات األقسععاط أليف المعامالت وكاالتي تشكل جزًء ل يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتوأو المستلمة  فوعة  المد

، لفترة أقصر، إلى قع ألداة الدين، أو عند القتضاءتولما ل العمرالمتوقعة، من خال  الئتمانية  الخسائر  باستثناءاألخر ( 

شععئة عععن نااألولي. بالنسبة للموجودات المالية التي تم شععراؤها أو ال  العترافند  دين عإلجمالية ألداة الالقيمة الدفترية ا

ديععة المسععتقبلية نقالت التدفقا عن طريق خصم الئتمانواسطة بمعدل الفائدة الفعلي المعدل   احتساب  ، يتمتمانالئضعف  

 األولي. العترافند دين عاة التكلفة المطفأة ألدالمتوقعة، على ال الئتمانا في ذلك خسائر المقدرة، بم
 

ه نعع المبععدئي مطروحععاً م  العتععرافي عنععد  مععالال  األصععل  ي يععتم عنععده قيععاسلذلي هي المبلغ االما  لالصلالتكلفة المطفأة  

غ األولععي طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبل  باستخدامالتراكمي    هالكستلا  ضافة إلىالتسديدات الرئيسية، باإل

 .اقتحقسالومبلغ  
 

لتكلفة المطفأة وفي القيمة العادلععة لحقاً باالدين المقاسة    اتطريقة الفائدة الفعلية ألدو  باستخداميتم إثبات إيرادات الفوائد  

 ضعععفتم شععراؤها أو التععي ت المالية بخالف الموجععودات الماليععة التععي تعع وادلألبالنسبة خالل الدخل الشامل اآلخر.   نم

 لصلأليمة الدفترية لقإيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي ا ساباحتم  ، يتالئتمانيةها  قيمت

سععبة للموجععودات الماليععة التععي الن. بةنيالئتما  صبحت بعد ذلك منخفضة القيمةأالموجودات المالية التي    باستثناءي،  المال

لفوائد من خالل تطبيق معدل الفائععدة الفعلععي علععى دات ابإيرا  العتراف، يتم  يةالئتمانأصبحت بعد ذلك منخفضة القيمة  

 ، فععيانيةالئتمقيمتها    انخفضتالتي    ةعلى األداة الماليالئتمان  سن مخاطر  ي حالة تحموجود المالي. فللالتكلفة المطفأة  

 القيمععة جمععاليعلععى إل الفائععدة الفعلععي بععإيرادات الفوائععد مععن خععالل تطبيععق معععد  العتراف، يتم  رير الالحقةالتقا  اتترف

 الدفترية لألصل المالي.
 

لفوائععد عععن طريععق اة تعترف بإيرادات  أت عنها، فإن الشركو التي نشقيمتها أ  انخفضتي  بالنسبة للموجودات المالية الت

د المبععدئي. ل يعععو فالعتععراعلى التكلفة المطفأة للموجود المععالي مععن الئتمان  المعدل على    ليفعالالفائدة  تطبيق معدل  

المععالي  د الموجععودلععم يععع  حقععاً بحيععثلالمععالي  لألصل  الئتمان  ساس اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر  لى األساب إالح

 منخفضاً.
 

 خسارة.دات الفوائد في الربح أو الايتم العتراف بإير

 

 كما في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  حقوق الملكيةت واأد

تعيععين ل  غيععر قابلععة للععنقض )علععى أسععاس كععل أداة علععى حععدة(  اختيععاراتلشركة إجراء  ز ل، يجوالمبدئي  العتراف  عند

لتعيين في القيمة باح سمخر. ل ية من خالل الدخل الشامل اآللكما في القيمة العاد  الملكية  ات حقوقفي أدو  اتالستثمار

و إذا كععان مقععابالً معترفععاً بععه مععن ول أللتداجزاً  في األسهم محت  مارالستثلشامل اآلخر إذا كان  العادلة من خالل الدخل ا

 .3الية يار الدولي إلعداد التقارير المليها المعي ينطبق عال التعماأل تجميعقبل المستحوذ في 
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 قاوالتشركة القسي العالمية للم

 عودية مقفلة(ساهمة سم كةشر)

 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021  ديسمبر 31تهية في للسنة المن
  

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةملخص ب -2
 

 اول إذا:تدالمالي لل باألصليحتفظ  
 

 يب؛ أورعلى المد  الق رض بيعهبشكل أساسي بغ عليهحصول تم ال •

ليععل الية المحددة التي تععديرها الشععركة معععاً ولععديها دمجموعة من األدوات المن  م  زءجي، فهي  المبدئ  العترافعند   •

 لمد  القصير؛ أورباح على الجني األحديث فعلي على وجود نمط 

 وفعالة(.وط مخصصة مالي أو أداة تحن مشتق عقد ضما  باستثناءمشتق ) •
  

مبععدئياً بالقيمععة العادلععة الل الدخل الشامل اآلخر  خ  منة  ة العادلفي القيم  الملكيةدوات حقوق  أفي    الستثماراتيتم قياس  

لعادلة ا لمكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمةادلة مع ايمة العبالق  ياسهاة. بعد ذلك، يتم قزائد تكاليف المعامل

و تصنيف الربح أ  دةعاإ  . لن يتمالستثماراتإعادة تقييم    طيااحتيدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في  بها في الالمعترف  

 .مبقاةحويلها إلى أرباح تم تبل سياألسهم،  تثماراتساالخسارة المتراكمة إلى ربح أو خسارة عند التصرف في 
 

يععتم  اعنععدم قائمععة األربععاح والخسععائرفععي  ةلكيعع المحقععوق  فععي أدوات تثماراستاليتم إثبات توزيعات األرباح على هذه 

جععزء مععن تكلفععة  اسععتردادح األسهم، ما لم تمثععل توزيعععات األربععاح بوضععو احربأ حصول علىإثبات حق الشركة في ال

 .مارستثال

 

 األرباح والخسائرالقيمة العادلة من خالل  ية فيالمال األدوات

امل العادلععة مععن خععالل الععدخل الشعع  ةير القياس بالتكلفة المطفأة أو القيمتوفي معايالية التي ل تسلميتم قياس الموجودات ا

 ارة. على وجه التحديد:في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخس استقر اآلخ
 

مععا لععم تقععم  ،ةأو الخسععار على أنها القيمة العادلة من خععالل الععربح الملكيةت حقوق أدوافي  تالستثمارانيف  تص  يتم •

عمععال كمععا فععي ألا مععأاشععع عععن ده للمتاجرة أو مقابععل طععار  نب الحتفاظفي األسهم ل يتم    استثمار  كة بتعيينالشر

 المبدئي. العترافالشامل اآلخر عند  القيمة العادلة من خالل الدخل

ل دخل الشععامادلععة مععن خععالل العع لعت الدين التي ل تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو معايير القيمععة اوايف أديتم تصن •

يتم تعيين أدوات الدين التي تستوفي  قد، لكفة إلى ذل الربح أو الخسارة. باإلضااآلخر كما في القيمة العادلة من خال

ل الدخل الشامل اآلخر كما فععي القيمععة العادلععة مععن خععالل ن خالدلة معايير القيمة العاعايير التكلفة المطفأة أو مإما م

اس القيعع فععي    التسععاقكل كبير من عدم  شن هذا التعيين يلغي أو يقلل بإذا كا  األولي  افالعترسارة عند  لخالربح أو ا

 فةمختلأسس  خسائر علىالوكاسب بالم العترافأو  اللتزاماتالذي قد ينشأ من قياس الموجودات أو    ترافالعو  أ

 .ارةخسل الربح أو الاللعادلة من خ. لم تحدد الشركة أي أدوات دين كما في القيمة الها
 

، قوائم ماليةلعادلة في نهاية كل فترة ا مةقيسارة بالعادلة من خالل الربح أو الخلاس الموجودات المالية في القيمة اقي  يتم

مععن عالقععة  اً ة إلى الحد الذي ل تكون فيه جزءأو الخسار  لربحفي ا  ر بالقيمة العادلةبأي مكاسب أو خسائ  العترافمع  

 ة.ددمح  تحوطيه
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 للمقاوالتالعالمية شركة القسي 

 ()شركة مساهمة سعودية مقفلة

 

 ة()تتملية إيضاحات حول القوائم الما

 2021ديسمبر   31المنتهية في نة للس
  

 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامةملخص ب -2

 جودات الماليةالمو قيمة انخفاض

يتم قياسها بالتكلفة  الدين التيفي أدوات    الستثماراتمن  ة  المتوقع  الئتمانتدرك الشركة مخصصاً للخسائر في خسائر  
والمبالغ المستحقة من العمالء بموجب عقود البناء، وكذلك   ،شامل اآلخرالل  دخلخالل ا  ادلة منأة أو في القيمة العفالمط

خععاطر غيععرات فععي ملتلععتعكس ا القععوائم الماليععةالمتوقعة في تععاريخ  الئتمانمبلغ خسائر    حديثيتم تالقروض.    التزامات
 المعنية. ةالمبدئي باألداة المالي العترافمنذ   الئتمان

 

ة المتوقععع  ئتمانيععةلاللمدينين التجاريين. يععتم تقععدير الخسععائر  المتوقعة مد  الحياة  تمانئال  رئائماً بخستعترف الشركة دا

 ئتمععانلال خسارة السابقة في مجا كةمصفوفة مخصصات تستند إلى تجربة الشر باستخدامه الموجودات المالية هذ  على

لظععروف فععي لالحععالي والمتوقععع    التجععاهيم  قيوتة  العام  يةالقتصادبالمدينين والظروف    وتعديلها حسب العوامل الخاصة

 .القتضاء د عنديمة الزمنية للنقوتاريخ التقرير، بما في ذلك الق
 

تكععون هنععاك زيععادة كبيععرة فععي عععة عنععدما  الئتمععان المتوقة  بالنسبة لجميع األدوات المالية األخر ، تدرك الشركة خسار

على األداة الماليععة زيععادة كبيععرة   الئتمانا لم تزداد مخاطر  إذ،  ر أخاحية  ن ن، ماألولي  العترافمنذ    مانتالئمخاطر  

المتوقعععة لمععدة ن  س بدل الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ يساوي خسارة الئتمععاقيركة تن الشالمبدئي، فإ  افعترالمنذ  

 احتمععالزيادات كبيرة في ى علة د  الحياالمتوقعة م  الئتمانبخسارة    العترافيستند تقييم ما إذا كان يجب  شهراً.    12

فععي تععاريخ  الئتمانيةقيمته  انخفضتالي قد ملصل ااأل  من إثبات أنالمبدئي بدلً   العترافأو خطر حدوث تقصير منذ  

 ي.أو حدوث تقصير فعل التقرير
 

ملععة محتال لصععيتحفععي ال التععأخرستنجم عن جميععع أحععداث  المتوقعة التي الئتمانقعة خسائر متوال  تمانئالتمثل خسارة  

راً والععذي يتوقععع أن ينععتأ شععه  12لمدة  المتوقعة    ئتمانلاعلى مد  العمر المتوقع ألداة مالية. في المقابل، تمثل خسارة  

 .القوائم الماليةتاريخ  شهراً بعد 12كنة في غضون ممعلى أداة مالية  الفتراضيةعن األحداث 

 
 الئتمانفي مخاطر   ةزيادة كبير

ة ، تقععارن الشععركبععدئيالم العتععرافعلى أداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ   الئتمانمخاطر    نتكاا  ذير ما إعند تقد

ألداة قصععير فععي ار مععع خطععر حععدوث تريعع ف عن السداد التي تحدث على األداة المالية كما فععي تععاريخ التقتخلطر المخا

المعلومععات الكميععة والنوعيععة  العتبععاركة في شرالذ ييم، تأخاألولي. عند إجراء هذا التق  العترافالمالية كما في تاريخ  

 ن تكلفة أو جهد غير مبرر.لتطلعية المتاحة دولومات اوالمعيخية ذلك الخبرة التار المعقولة والداعمة، بما في
 

بشععكل  قععد زادت الئتمععانانععت مخععاطر كعند تقييم ما إذا    العتبارتالية في  علومات الالموص، يتم أخذ  خصعلى وجه ال

 األولي: العترافذ  منظ حومل
 

 .لالئتمانف الداخلي صنيو التجد( أالخارجي )إن والي الم الئتمانتدهور كبير فعلي أو متوقع في تصنيف  •

 معينة.الية اة مألد الئتمانطر خاتدهور كبير في مؤشرات السوق الخارجية لم •

التععي مععن المتوقععع أن تسععبب  القتصععاديةو أ يععةوف الماللمتوقعة في األعمال أو الظععراالتغييرات الضارة الحالية أو   •

 ً  المتعلقة بالدين. ماتهبالتزاعلى الوفاء كبيراً في قدرة المدين  انخفاضا

 ن.ديتدهور كبير فعلي أو متوقع في النتائأ التشغيلية للم •

 للمدين نفسه.  على األدوات المالية األخر الئتمان في مخاطر  زيادات كبيرة •

كبيععر فععي   اضخفعع انأو التكنولوجية للمدين يععؤدي إلععى    القتصاديةي البيئة التنظيمية أو  ف  قعتوعلي أو متغيير سلبي ف •

 المتعلقة بالدين. بالتزاماتهلوفاء ى اين علالمد قدرة
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 والتقاشركة القسي العالمية للم

 مقفلة( مة سعودية)شركة مساه

 

 )تتمة( ةإيضاحات حول القوائم المالي

 2021ر  ديسمب 31للسنة المنتهية في 
  

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةملخص ب -2

المالي قد زادت بشكل كبير منععذ  األصلعلى  الئتمانأن مخاطر   ةالشركييم أعاله، تفترض  بغض النظر عن نتيجة التق
معقولععة  لععم يكععن لععد  الشععركة معلومععات  ايوماً، معع   30عات التعاقدية قد تجاوزت  ون المدفواألولي عندما تك  فالعترا

 تثبت خالف ذلك. مةاعود
 

 العتععرافكبيععر منععذ  د بشععكل  تععزدا  يععة لععمعلععى األداة المال  الئتمععانعلى الرغم مما سبق، تفترض الشركة أن مخععاطر  
يععتم تحديععد   .القععوائم الماليععةمنخفضة فععي تععاريخ    انالئتمطر  على أن تكون مخاة  المبدئي إذا كانت األداة المالية مصمم

  :منخفضة إذا كانت ائتمانيةعلى مخاطر ي طوتنلى أنها األداة المالية ع
  .دسداال تأخر عنللخفضة األداة المالية لديها مخاطر من (1
 .يبفي المد  القر يدقبالتدفق النقدي التعا بالتزاماتهلد  المقترض قدرة قوية على الوفاء  (2
لضععرورة، إلععى قععدرة بال قلنها لن تلعمل على المد  الطويل، ولكاوقد تؤدي ظروف  القتصادبية في ات سلتغيير (3

 لتعاقدية.بالتدفقات النقدية ا بالتزاماتهالمقترض على الوفاء 
 رجيأو خععا  داخلي  ائتمانيف  نيمنخفضة عندما يكون لديها تص  ائتمانأن الموجودات المالية لها مخاطر  ة  الشركتعتبر   

 لمفهوم عالمياً.ار وفقاً للتعريف الستثماربع ردرجة 
بل غير القا اللتزامالضمان المالي، يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في  وعقود    وضقرال  زاماتلتلبالنسبة  

إذا كانععت هنععاك   تقععدير مععا  في القيمة. عنععد  اضلالنخفالمبدئي ألغراض تقييم األداة المالية    العترافء هو تاريخ  لغالإل
، تدرس الشركة التغييععرات فععي مخععاطر حععدوث قرضال مزابالتدئي  المب  العترافمنذ    الئتمان  رة في مخاطرزيادة كبي

التغييععرات   العتبارة لعقود الضمان المالي، تأخذ الشركة بعين  سببالن  القرض؛  التزامبه    تقصير في القرض الذي يتعلق
 العقد. المحدد فير تقصير المدين اطفي مخ

 

ومراجعتهععا  الئتمانناك زيادة كبيرة في مخاطر ه نتكاما إذا   المعايير المستخدمة لتحديد  ةفعالي  بانتظامتراقب الشركة  
 قبل أن يصبح المبلغ مستحقاً. الئتمانحديد زيادة كبيرة في مخاطر ت ة علىير قادرأن المعاي للتأكد من القتضاءحسب 

 

 الفتراضيريف تعال

بععرة يععث تشععير الخح  يععةخلالدا  مععانالئتد ألغععراض إدارة مخععاطر  ايلي بمثابة حععدث تخلععف عععن السععدشركة ما  تعتبر ال
 بشكل عام. لالستردادابلة غير قالية ي من المعايير التالتاريخية إلى أن الذمم التجارية المدينة التي تفي بأ

 

 .ابلالمق قبل الطرف منالمالية عندما يكون هناك خرق للعهود  •

لى أنععه مععن غيععر المععرجح إ يةرجمصادر خاو التي تم الحصول عليها من أعلومات التي تم تطويرها داخلياً الم  تشير •

 .تملكها الشركة( اناتأي ضمكامل )دون مراعاة ية، بما في ذلك الشركة، بالأن يدفع المدين دائن

مضى عليه أكثر المالي  األصليكون  حدث عندماأن التقصير قد    كةبغض النظر عن التحليل الوارد أعاله، تعتبر الشر
ر من خمس سنوات مستحقة من عمالء الحكومة ما لم ع الخاص وأكثطالقا  عمالء  ىلعالمستحقة    الديونبسبب    عام  من

 األكثر تأخراً هو أكثر مالئمة. الفتراضيأن المعيار  إلثبات داعمةولة ولشركة معلومات معقيكن لد  ا
 

 الئتمانيةقيمتها  ضتانخفالتي دات المالية وجوملا

أكثععر لععه تععأثير ضععار علععى التععدفقات النقديععة دث واحععد أو  ح  وعوقعند    نيةالئتمامالية تنخفض قيمتها  لإن الموجودات ا
 مععن خععالل، الئتمععانتشععمل األدلععة علععى أن أحععد الموجععودات الماليععة ضعععيف    الي.المعع   األصلرة لذلك  المستقبلية المقد

 الية:داث التحاألعن طريق ظتها  حمال
 مقترضلصعوبة مالية كبيرة للمصدر أو ا •

 تحقمسث حدقصير أو خرق العقد، مثل حدث ت •

بعععد أن مععنح ، رضمقتعع لصعععوبة الماليععة للأو تعاقديععة تتعلععق با  اقتصععاديةالمقرض )المقرضين( للمقترض، ألسععباب   •

 ريقة أخر بطللمقترض تنازلً )المقرضين( ل يقره المقرض )المقرضون( 

 عادة تنظيم مالي أخر ؛ وإترض في حالة إفالس أو ل أن يدخل المقمحتممن الأصبح  •

 .د المالي بسبب صعوبات ماليةهذا الموجول شطن  سوق اءتفاخ •
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 تشركة القسي العالمية للمقاوال

 ة(مقفل عودية)شركة مساهمة س

 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021مبر  يسد 31للسنة المنتهية في 
  

 )تتمة( حاسبية الهامةات المالسياسص بملخ -2

 دنيتالسياسة 

عندما تكون هناك معلومععات تشععير إلععى أن الطععرف المقابععل يواجععه صعععوبة   يةاللما  لألصول  يالتدنبعمل  تقوم الشركة  

 خضع للتصفية أو قد، على سبيل المثال عندما يكون الطرف المقابل لالستردادواقعي   احتمال  جد أيالية شديدة ول يوم

ة واحععدة مسععتحقة سععنت وزغ قععد تجععالتجاريععة، عنععدما تكععون المبععالاجراءات إفالس، أو في حالة المسععتحقات  دخل في إ

. قععد ل تععزال الموجععودات اجالً حدث ععع الحكومي، أيهما ي  سنوات مستحقة لعمالء القطاعلعمالء القطاع الخاص وخمس  

ونيععة نبالشركة، مععع مراعععاة المشععورة القااصة  الخ  دترداالسجب إجراءات  موالمالية المشطوبة تخضع ألنشطة التنفيذ ب

 .قائمة األرباح والخسائرفي  استردادها تمغ الاج أي مب. يتم إدرالقتضاءعند 

 

 المتوقعة الئتمانقياس وإثبات خسائر 

رة لخسععاحجععم ا)أي    للتععأخروحععة  منعن السداد، والخسارة الم  التأخر  لحتمالالمتوقعة هو دالة    الئتمانيةسائر  قياس الخ

خسععارة الممنوحععة إلععى بيانععات داد واللسعع ا  عععن  التععأخر  احتماليععة. يستند تقييم  تأخرللالتعرض    وأ(  للتأخرد  في حالة وجو

، بالنسععبة للموجععودات الفتراضيلتعرض لنسبة له. باأعال طلعية كما هو موضحتاريخية تم ضبطها بواسطة معلومات ت

د القععروض وعقععو  للتزامععاتنسععبة  لبا  .الية للموجودات فععي تععاريخ اإلبععالغرية اإلجمك بالقيمة الدفتذلالمالية، يتم تمثيل  

ا في سحبه بالغ إضافية يتوقعسحوب كما في تاريخ التقرير، إلى جانب أي مي، يتضمن التعرض المبلغ الماللما  الضمان

 احتياجععاتلمحععدد لمسععتقبل اشععركة ل، وفهععم الخيالتععاري التجععاهالمحدد على أسععاس   الفتراضيالتاريخ  ل حسب  المستقب

 ة.التطلعي رها من المعلومات ذات الصلةيالتمويل للمدينين، وغ
 
لنقديععة التعاقديععة قات االتععدفا الفععرق بععين جميععع المتوقعة علععى أنهعع   الئتمانسبة للموجودات المالية، يتم تقدير خسارة  لنبا

 ، مخصععومة بسعععر الفائععدة الفعلععيتالمهاسعع االشععركة  قديععة التععي تتوقعععلنالمستحقة للشركة وفقاً للعقععد وجميععع التععدفقات ا

 األصلي.
 

لععى حععدوث توقعة على أساس جماعي لتلبية الحالت التععي قععد ل تتععوفر فيهععا أدلععة علما  انتمالئارة  عندما يتم قياس خس

 لية:على األسس التا يةعلى مستو  األداة الفردية، يتم تجميع األدوات المال الئتمانطر ي مخايرة فزيادات كب
 

 .األدوات الماليةعة  طبي -

 .الستحقاقحالة  -

 .طبيعة وحجم وصناعة المدينين -
 

ر اطي مشاركة خصائص مخمكونات كل مجموعة ف  استمرارل منتظم من قبل اإلدارة لضمان  التجميع بشك  ةجعرايتم م

 المماثلة.  ئتمانلا
 

 القععوائم الماليععةالمتوقعععة فععي فتععرة    انالئتمعع رة  بمبلععغ يسععاوي خسععاة  إذا قامت الشركة بقياس بدل الخسارة لألداة الماليعع 

شععركة المتوقعة لم تعد مستوفاة، فععإن ال الئتمانأن شروط خسارة  لية الحاليةماالم القوائخ  السابقة، ولكن قررت في تاري

 .ة الحاليةليالقوائم الماالمتوقعة في تاريخ  الئتمانشهر خسارة  12ادل لغ يعفي مبسارة تقيس بدل الخ
 

تعديل مقابل قيمتهععا ع  م  يةات الماللجميع األدو  رباح والخسائرألاالقيمة في    انخفاضسائر  بمكاسب أو خ  الشركةرف  تعت

ادلععة التي يتم قياسها فععي القيمععة العين ت الدفي أدوا تثماراتسال باستثناءة من خالل حساب مخصص الخسارة، الدفتري

 احتيععاطيي فراكمة ة فيها إيرادات شاملة أخر  ومتصص الخسارم تسجيل مختي يتال، ومن خالل الدخل الشامل اآلخر

 مة الدفترية للموجود المالي في قائمة المركز المالي.ل من القيتقل ل، ورتثماالسإعادة تقييم 
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 تمقاوالالعالمية لل القسيشركة 

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ر  ديسمب 31 ة المنتهية فيسنلل
  

 )تتمة( لهامةاالسياسات المحاسبية ملخص ب -2

 يةلمالدم معرفة الموجودات اع

عنععدما تنقععل  وألصل، أمن ا نقديةاقدية للتدفقات الالمالي فقط عندما تنتهي الحقوق التع  األصلتقوم الشركة بإلغاء تحديد  

جميع ببشكل كبير    الحتفاظالشركة بنقل أو    ذا لم تقمإلى حد كبير. إ  صلاألصل المالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األ

ى األصععل المنقععول، تععدرك الشععركة حصععتها المحتجععزة فععي األصععل يطرة علعع في السعع   واستمرتايا الملكية  مخاطر ومز

المععالي   ودالشععركة بجميععع مخععاطر ومزايععا ملكيععة الموجعع   احتفظععتدفعها. إذا  تضطر لي قد  غ التمرتبط به للمبال  موالتزا

 تلمة.ت المسالمضمون للعائدا تراضبالقرف أيضاً تالمالي وتع باألصل العترافكة تواصل فإن الشر المحول،
 

المقابععل  ية لألصل ومبلععغالدفتر لقيمةبين ايتم إثبات الفرق  أحد الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، استبعادعند  

دلععة افععي القيمععة الع في أداة دين مصععنفة الستثمارد إلغاء ى ذلك، عن. باإلضافة إلئرسااألرباح والخالمستلم والمدين في 

إعععادة تقيععيم  احتيععاطيالمتراكمععة سععابقاً فععي   األربععاح والخسععائرنيف  ، يععتم إعععادة تصعع شععامل اآلخععرمن خععالل الععدخل ال

الشععركة  تهععااختارقوق الملكيععة التععي ح اةفي أد  الستثمار. بالمقابل، عند إلغاء  قائمة األرباح والخسائرإلى    تارتثماالس

 األرباح والخسائرعادة تصنيف ، ل يتم إل الشامل اآلخرادلة من خالل الدخالع سها في القيمةاالمبدئي لقي  العترافعند 

 ةقععامب، ولكن يتم تحويلها إلى أربععاح   قائمة األرباح والخسائرإلى    تثماراتساليم  إعادة تقي  احتياطيالمتراكمة سابقاً في  

 .أو الخسائر المتراكمة

 

 لكيةمالالمطلوبات المالية وأدوات حقوق 

 ملكيةحقوق كدين أو كالتصنيف 

هر لجععواً فقعع و ملكيععةقععوق أو كح ماليععة كالتزامععاتالصععادرة عععن الشععركة إمععا  الملكيععةوق تم تصنيف أدوات الدين وحقي

 .ةكيالملالمالي وأداة حقوق  اللتزامالترتيبات التعاقدية وتعريفات  

 

 الملكيةأدوات حقوق 

م إدراج . يععتالتزاماتهععاخصععم جميععع    موجودات المنشأة بعد  يحصة متبقية ف  دهي أي عقد يثبت وجو  ملكيةاة حقوق الدأ

 ي تكاليف اإلصدار المباشرة.، صافالعائدات المستلمةالصادرة عن الشركة في  ملكيةأدوات حقوق ال
 

 بععأي  العتععراف. ل يععتم  ملكيععةالشركة ويتم خصمها مباشرة في حقوق الالخاصة ب  ملكيةيتم إعادة شراء أدوات حقوق ال

الخاصععة  ملكيععةأو إصععدار أو إلغععاء أدوات حقععوق ال عنععد شععراء أو بيععع والخسععائرقائمععة األربععاح فععي  ئراأربععاح وخسعع 

 شركة.بال

 

 يةالم التزامات

الفائععدة الفعليععة أو القيمععة العادلععة مععن خععالل  طريقععة دامباسععتخيتم قياس جميع المطلوبات المالية لحقاً بالتكلفععة المطفععأة 

 .ئراألرباح والخسا

 

 الخسائراألرباح ولعادلة من خالل المالية في القيمة ا تاللتزاما

( 1المععالي ) اللتععزامعنععدما يكععون  ربععاح والخسععائرألا  اللالمالية على أنها القيمة العادلة من خعع   اللتزاماتيتم تصنيف  

 ً  3رير المالية رقم  الي إلعداد التقالمشتري كجزء من دمأ األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدو  قد يدفعه  مقابالً طارئا

 .األرباح والخسائرالعادلة من خالل ( كما هو الحال في القيمة 3) ( محتفظ به للتداول أو2) أو
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 العالمية للمقاوالت قسيال شركة

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 

 )تتمة(المالية  ل القوائمإيضاحات حو

 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
  

 )تتمة( سبية الهامةاالسياسات المحبملخص  -2
 

  ي كمحتفظ به للمتاجرة إذا: المال اللتزاميتم تصنيف 
 

 المد  القريب؛ علىؤها تم تكبدها بشكل أساسي لغرض إعادة شرا •

لية المحددة التي تععديرها الشععركة معععاً ولععديها نمععط دوات الماالمبدئي، فهي جزء من مجموعة من األ  العترافعند   •

 ى المد  القصير؛ أوللجني األرباح عفعلي جديد 

 أداة تحوط.هو مشتق غير مخصص وفعال كو •
 

ه للمتاجرة أو مقابل عععرض محتمععل للمشععتري فععي تركيبععة ظ بمحتفالمالي ال اللتزامالمالي بخالف  زاماللتيمكن تعيين  

 ا:المبدئي إذ العترافعند  األرباح والخسائرالعادلة من خالل  ها القيمةتجارية على أن
 

 طريقة أخر ؛الذي قد ينشأ ب العترافس أو كبيرة من عدم تناسق القياتعيين أو يقلل بدرجة ليلغي هذا ا •

تم ، والتععي تعع الماليععة أو كليهمععا اللتزامععاتن مجموعععة مععن الموجععودات الماليععة أو  معع جععزءً   المالية  اللتزاماتتشكل   •

، ويععتم السععتثمارراتيجية لموثقة للشركة أو إستادارة المخاطر إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، وفقاً إل

 ؛اخلياً على هذا األساستوفير معلومات حول المجموعة د

 9ير الماليععة لي للتقععارحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات المضمنة، ويسمح المعيار الععدود ين عقويشكل جزًء م •

 .الخسائرأو رباح ل األالعادلة من خال بتعيين العقد الموحد بالكامل كما هو في القيمة
 

بأي مكاسععب أو  العترافمع دلة خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العا المالية في القيمة العادلة من  اللتزاماتيتم إدراج  

 طيهتحوبح أو الخسارة إلى الحد الذي ل تشكل فيه جزًء من عالقة لة في الرخسائر ناشئة عن التغيرات في القيمة العاد

د مدفوعععة علععى علععى أي فوائعع  األربععاح والخسععائرقائمععة ارة المعتععرف بععه فععي ل صععافي الععربح أو الخسعع ممحععددة. يشععت

 المالية. اللتزامات
 
، يععتم خععالل الععربح أو الخسععارة لعادلععة مععنالماليععة التععي تععم تحديععدها علععى أنهععا القيمععة ا  لاللتزامععاتبالنسععبة    لك،مع ذو

 اللتزاماتلتلك    الئتمان    إلى التغييرات في مخاطرالمالي الذي يعز  تزامللالمة العادلة  بمبلغ التغير في القي  العتراف

فععي الععدخل  باللتزامععاتالخاصععة  الئتمععانثععار التغييععرات فععي مخععاطر بآ  ترافالعالدخل الشامل اآلخر، ما لم يتم    في

بقي مععن تم إدراج المبلغ المتيح أو الخسارة.  خر من شأنها أن تخلق أو تزيد من عدم تطابق المحاسبة في الربلشامل اآلا

 الئتمععانسععوبة إلععى مخععاطر لمنلععة او الخسععارة. التغيععرات فععي القيمععة العادفي الربح أ  لاللتزامالعادلة    التغيير في القيمة

الععربح أو  بها في الدخل الشامل اآلخر ل يتم إعادة تصنيفها لحقععاً إلععى  العترافالمالية والتي يتم    باللتزاماتالخاصة  

 المالي. اللتزامعند إلغاء  ةمبقام تحويلها إلى أرباح رة؛ بدلً من ذلك، يتاالخس

 

ً   اللتزاماتيتم قياس   لفة المطفأةلتك باالمالية لحقا

( محععتفظ بهععا 2)للمشععتري فععي تركيبععة تجاريععة، أو  رض محتمععل  ( مقابل ععع 1)المالية التي ليست    اللتزاماتيتم قياس  

طريقة الفائدة  باستخدام، بالتكلفة المطفأة   قائمة األرباح والخسائرل  لعادلة من خاللقيمة اا( المحددة في  3)للمتاجرة، أو  

 الفعلية.
 

ة علععى مععد  الفتععرة ات الفائععدمالي وتخصيص مصععروف  للتزامعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة  الفئدة  طريقة الفا

ة )بما في ذلك لنقدية المستقبلية المقدرديد بخصم المدفوعات احالذي يقوم بالتذات الصلة. معدل الفائدة الفعلي هو السعر 

 ل يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكععاليف المعععامالت جزءً شكل  والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي ت  المصاريفجميع  

أقصر، إلى التكلفععة   ( فترةالقتضاءالمالي أو )عند    لاللتزامات األخر ( من خالل العمر المتوقع  أو الخصومواألقساط  

 مالي. للتزاممطفأة ال
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 ة القسي العالمية للمقاوالتشرك

 شركة مساهمة سعودية مقفلة()

 

 )تتمة(وائم المالية القحول إيضاحات  

 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
  

 )تتمة( ت المحاسبية الهامةالسياساب ملخص  -2
 

 يةالمال باللتزامات العترافعدم 

صالحيتها وفقط  انتهاءغاؤها أو الشركة أو إل التزامات سدادم المالية عندما يت لتزاماتبال العترافبإلغاء   تقوم الشركة

غ المدفوعععة والمسععتحقة الععدفع، بمععا ة والمبالالمالية غير المحقق  لاللتزاماتك. إن الفرق بين القيمة الدفترية  ذل  يتم  عندما

 .اح والخسائرقائمة األرببه في  عترافال، يتم اللتزاماتو أية تم تحويلها في ذلك أي موجودات غير نقد

 

   خصصاتالم 2-10

علععى الشععركة  -لماضععي نتيجععة لحععدث فععي ا -قانوني أو حكمي لي  م حام العتراف بالمخصصات عند وجود التزايت"

دية لتسععوية ذلععك صععااقت ثوق به لمبلغ اللتزام ويكون من المحتمل أن يترتععب عنععه تععدفق لمنععافعتقدير موويمكن عمل  

هايععة ي نية فالمطلوب لتسوية اللتزامات الحال  ابللمقلقياس ا  ت تعتبر أفضل تقديرالمحققة كمخصصا  اللتزام. المبالغ

لمحيطععة بتلععك اللتزامععات. عنععد قيععاس قيمععة لمؤكععدة العتبععار المخععاطر واألمععور غيععر االسععنة الماليععة، أخععذاً بعععين ا

تقاس  ةشركدفاتر الاللتزام المثبتة بية المقدرة لتسوية اللتزامات الحالية، فان قيمة قدالن  المخصص بناًء على التدفقات

  .قاتتدفك البناًء على القيمة الحالية لتل

من طرف ثالث، يتم العتراف بالذمم المدينة لمخصصات كل المبالغ المطلوبة لتسوية ا يتوقع استرداد بعض أو عندما

  .مم بشكل موثوق بههذه الذمم قابلة للتحصيل ويمكن قياس قيمة هذه الذن كد أكموجودات إذا أمكن التأ

اضية والتي سوف يتم واللتزامات التي تنشأ عن احداث ملة  محتمات والمطلوبات المحتملة هي الحقوق الجودالمو  ان

حععت سععيطرة ت ليسععتم حدوثها عن طريق حععدوث أحععد الحععداث المسععتقبلية الغيععر مؤكععدة والتععي ها أو عدتأكيد حدوث

 ".الشركة

 

           المخزون 2-11

قيععاس المخععزون بالتكلفععة أو  يتمإنه ي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم فالمخزون من المعيار الدول  -13وفقا للقسم  

قل مع مخصصات مالئمة ألي بنود متقادمععة أو بطيئععة الحركععة، يععتم تحديععد التكلفععة صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أ

النفقات التععي يععتم تكبععدها و طريقة الوارد أول صادر أول، وتتضمن التكلفة على  على أساس طريقة المتوسط المرجح أ

 ى موقعععه بحالتععه الراهنععة.ليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخر  بشأن إحضععار المخععزون إلعع تكاون ولشراء المخز

التقديري خالل السياق العتيادي لألعمال ناقصاً أي تكععاليف تقديريععة   تتكون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعر البيع

 د.تبعابيع المقدرة المتوقع تكبدها عند السلإلتمام ومصروفات ال

 

 تكاليف االقتراض 2-12

المؤهلععة، والتععي هععي موجععودات   األصععولأو إنشععاء أو إنتععاج    تنععاءاقالتي تعز  مباشرة إلى    القتراضتضاف تكاليف  

ون تكأن ، إلى  األصوللك  تها، إلى تكلفة  المقصود أو بيع  لالستخدام  الجاهزيةضرورة فترة طويلة من وقت  ستغرق بالت

 المقصود أو البيع. خدامستلالر حد كبيجاهزة إلى  تلك األصول
 

ودات إنفاقهععا علععى الموجعع   انتظععارالمؤقععت لقععروض محععددة فععي    السععتثمار  المكتسععبة مععن  الستثماريتم خصم إيرادات  

 المؤهلة للرسملة. القتراضهلة من تكاليف المؤ
  

 ها فيها.كبدتم تالتي يفي الفترة  رباح والخسائرة األقائماألخر  في  ضالقتراتكاليف  يتم إدراج جميع 
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 لقسي العالمية للمقاوالتشركة ا

 مقفلة( )شركة مساهمة سعودية
 

 )تتمة(المالية  ات حول القوائمإيضاح

 2021ديسمبر   31المنتهية في  للسنة

  

 )تتمة( ت المحاسبية الهامةالسياساب ملخص -2

 

     لمصروفاتا 2-13

ف غيععر عموميععة واإلداريععة التكععاليال  وفاتالمصععر  تشععمل  ريععةداكمصععروفات عموميععة وإ  تصنف جميععع المصععروفات

وزيععع وفقععا للمبععاد  المحاسععبية المتعععارف عليهععا. ويععتم تاشععر بتكلفععة اليععرادات المباشععرة والتععي ل تتعلععق بشععكل مب

 " .تثاب اساسعلى ين مصاريف عمومية وادارية وتكلفة اإليرادات حاجة لذلك، بالمصاريف، إذا دعت ال

 

   قةع أطراف ذات عالم المعامالت 2-14

م تحديد األسعار على أساس طريقععه األسعععار طراف ذات العالقة على أساس تجار . ويتتسعير المعامالت مع األ  تمي

ليها مات المماثلة التي تباع او يتم الحصول عسعر بالرجوع إلى أسعار السلع والخدد الغير المسيطر عليها والتي تحد

بأسعععار تفضععيلية لصععالح الشععركة   بالبائع وعععادة مععا تكععون  بطتيرل    دية وإلى مشتريصاقابل للمقارنة القتفي سوق  

  .أسعار السوقمقارنة ب

 

 عقود االيجار 2-15

على عقد إيجار. يعتبر العقد عقععد ايجععار أو يحتععوي علععى إذا كان العقد هو عقد ايجار أو يحتوي    بتقييم ماتقوم الشركة  

  .ن الزمن مقابل عوض مالفترة مدد ل محأعطى الحق في السيطرة على استخدام أصعقد إيجار إذا ما 

  
  الشركة كمستأجر
د اسععتثناء عقععود اإليجععار قصععيرة األجععل وعقععوعقععود اإليجععار، بموذج منفرد لالعتراف والقياس لجميع تطبق الشركة ن

صععل ع دفعات اإليجععار ويمثععل حععق اسععتخدام األإيجار الموجودات المنخفضة القيمة. تعترف الشركة بالتزام اليجار لدف

  تعمال الموجودات الرئيسيةق في اسالح

  
  موجودات حق االستخدام

عمال تععاريخ تععوافر األصععل حععق اسععت)عقععد اإليجععار فععي تععاريخ بععدء  مالسععتخداالشععركة بععإدراج موجععودات حععق  تقععوم

ً (الموجودات ة قيمعع ي ال أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض ف. يتم قياس هذه الموجودات حق الستعمال بالتكلفة ناقصا

امععات عقععود قيمععة التز مالسععتخداة موجودات حععق بحسب أي إعادة قياس للتزامات عقود اإليجار. تتضمن تكلف  وتعدل

دفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي محفزات المسجلة والتكاليف المباشرة األولية و  اإليجار

لى أسععاس القسععط الثابععت طععوال مععدة عقععد اإليجععار أو العمععر تعمال علسحق ام استهالك الموجودات  يجار مستلمة. يتإ

  .م معرضة لالنخفاض في القيمةوجودات حق الستخدانتاجي المقدر لألصل أيهما أقصر ماإل
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 لقسي العالمية للمقاوالتشركة ا

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

 )تتمة(المالية  ول القوائمات حإيضاح

 2021ديسمبر   31ي ة ف نتهيالم للسنة
   
 )تتمة( ت المحاسبية الهامةالسياساب ملخص -2

 

  التزامات اإليجار

قاسععة بالقيمععة الحفي بداية عقد اإليجار، تقععوم الشععركة بععإدراج   اليععة لععدفعات اإليجععار طععوال مععدة التزامععات اإليجععار المة

محفععزات إيجععار   ناقصععاً أي  (جوهريععةال  غيععر  تتضععمن الععدفعات الثابتععة)دفعععات ثابتععة    اإليجار. تتضمن دفعات اإليجار

دفعهععا مقابععل ضععمانات المؤشر أو المعععدل، والمبععالغ المتوقععع   بناًء علىمتغيرة القيمة  مستحقة الستالم، ودفعات إيجار  

من المتوقععع بقععوة أن تمارسععه الشععركة تتضمن دفعات اإليجار أيضاً سعر الممارسة لخيار الشراء الذي المبالغ المتبقية.  

لشركة الحق في انهععاء عقععد اإليجععار. يععتم نهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي اغرامات المتصلة بإال  فعاتود

معدل كمصروف في الفترة التي يحدث فيهععا الحععدث او ر المتغيرة التي ل تستند الى مؤشر او العتراف بدفعات اليجا

  .تؤدي الى الدفع الحالة التي

  
اريخ ابتععداء العقععد فيمععا إذا ر، تستخدم الشركة معدل القتراض المتزايد فععي تعع لية لدفعات اإليجالحامة اعند احتساب القي

العقععد يععتم زيععادة مبلععغ التزامععات اإليجععار ل يمكن تحديده بشكل فععوري. بعععد بدايععة    كان معدل الفائدة الضمني في العقد

يمة الدفترية للتزامععات اإليجععار إذا تم إعادة قياس القه يا أنة وخفض المبلغ عند دفع اإليجارات. كمليعكس اعتماد الفائد

 ثابت مععن حيععث الجععوهر أو تغيععر فععي التقيععيماك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في مدفوعات اإليجار الما كان هن

  .لشراء األصل األساسي

 

  إيجار الموجودات المنخفضة القيمةعقود اإليجار القصيرة األجل وعقود 

 12ك العقود التي تكون فيها مد ة اإليجععار أي تل)العتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل    كة بتطبيق استثناءلشروم اتق

. كمععا تقععوم بتطبيععق اسععتثناء العتععراف بعقععود اإليجععار (يخ بداية العقععد ول تتضععمن خيععار الشععراءشهراً أو أقل من تار

ت اإليجار سواء بالنسبة للعقود قصيرة األجل ة. يتم إدراج دفعاقيمة الت المنخفضة القيمة والتي تعتبر منخفضللموجودا

  .مدة سريان عقد اإليجارللموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت طوال  أو

 
 

كععز ي )ضمن قائمة المرلاإليجار التمويقد  (، يتعين على المستأجرين التمييز بين ع17محاسبة الدولي )معيار ال  بموجب

( نمععوذج 16يقدم المعيار الدولي للتقريععر المععالي )تشغيلي )خارج قائمة المركز المالي(، بينما  لي( وعقود اإليجار اللماا

عتراف بأصول رحق استخدام أصلر والتزامات عقود تأجرين اليتطلب من المس  من المستأجرين، حيث  محاسبي واحد

شععهراً أو أقععل أو  12كانت مدة عقد اإليجار قود اإليجار إل إذا ع عيلجميجار المستقبلية إلي تعكس دفعات االتاإليجار و

تبععر عقععد ن األصل موضوع العقد ذات قيمة منخفضة. باإلضافة إلى ذلععك، بموجععب معيععار عقععود اإليجععار الجديععد، يعأ

دد لفترة مح لأص سيطرة على استخداملحويل الحق في اد تإليجار إيجار، أو ينطوي على إيجار، إذا ما تم بموجب العقا

. يسععتمر 2021ينععاير  1( على الفترات السنوية التي تبدأ مععن 16ل. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي )محددة بمقاب

لععق متع( ال16مويلية ضمن مفهوم المعيععار الععدولي للتقريععر المععالي )يلية أو تالمؤجرون بتصنيف عقود اإليجارات كتشغ

 (.17ي )معيار المحاسبة الدولمن  هريمؤجر دون تغيير جولبالمحاسبة ل
 

كمصروف على أساس القسط الثابععت علععى مععد  فتععرة اإليجععار، إل إذا  التمويلر بمدفوعات اإليجا  العترافيتم  حيث  

 األصل المؤجر. من القتصاديةالفوائد  استهالك للنمط الزمني الذي يتم فيه ثر تمثيالً كان أساس منتظم آخر أك
 

أن المبلغ المثبت كععإيراد  ي, وذلك عند استخدام أساس القسط الثابت حيثامات التأجير التشغيللتزاأو  قد ينشأ موجودات  

 أو مصروف من التأجير قد يختلف عن ما سوف يتم تحصيله أو سداده نقداً.
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 لقسي العالمية للمقاوالتشركة ا

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

 )تتمة(المالية  ات حول القوائمضاحإي

 2021ديسمبر   31نتهية في الم سنةلل
  

 تمة()ت السياسات المحاسبية الهامةملخص ب -2
 

 التزامات منافع محددة للموظفين 2-16

 التزامات منافع محددة للموظفين

ي فعع يمععات إكتواريععة تقيالوحدة المسقطة، مععع إجععراء    ائتمانطريقة    باستخدامموظفين  محددة لل  التزامات منافعيتم تحديد  

على الفور في قائمة المركععز ، التي تشمل المكاسب والخسائر اإلكتوارية،  . تنعكس المعالجاتليةما  موائقنهاية كل فترة  

ث فيهععا. تععنعكس المعالجععات المعتععرف التي تحععد معترف به في الدخل الشامل اآلخر في الفترة  ائتمانالمالي بتكليف أو  

ربح أو الخسارة في الفترات إعادة تصنيفها إلى التم يلن ألرباح المحتجزة واعلى الفور في  خربها في الدخل الشامل اآل

ا مباشععرة المزايا المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصععه  للتزامراج التغييرات في القيمة الحالية  الالحقة. يتم إد

تععرة علععى الف ايععةمعدل الخصم فععي بد  قة عن طريق تطبيائدالف  احتسابفي الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. يتم  

 ليف المنافع المحددة على النحو التالي:أو موجودات المنفعة المحددة. يتم تصنيف تكاصافي مخصصات 
 

جععة عععن السععابقة، وكععذلك المكاسععب والخسععائر النات  فععة الخدمععةتكلفة الخدمة )بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية، وتكل •

 .ف والتسويات(اليتقليص التك

 .صروفات الفوائدم •

 .الجاتلمعاكس ع •
 

 لربح أو الخسارة في البنود ذات الصلة.أول مكونين من تكاليف الفوائد المحددة في اتقدم الشركة 
 

 قصيرة األجلالمنافع الموظف 

وتععذاكر  ةإلجازات السنويوا المنافع المستحقة للموظفين فيما يتعلق باألجور والمرتباتلمتعلقة با  باللتزاماتيتم اإلقرار  

عد نهاية الفترة التي يقععدم فيهععا عشر شهراً ب  أثنيتسويتها بالكامل في غضون    ت المرضية التي يتوقعازاجاإلالطيران و

 نافع المتوقع دفعها مقابل هذه الخدمة.وم من المبمبلغ غير مخص اللتزامالموظفون الخدمة ذات الصلة. يتم تسجيل 
 

 منافع التقاعد

 ا.مة المحددة عند تكبدهساهمال قاعد المقدمة لخططتمنافع ال  حتسابام يت
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 شركة القسي العالمية للمقاوالت

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ديسمبر   31نتهية في للسنة الم
  

 
 اتتحقق اإليراد 2-17

الععذي تتوقعععه اماتها في العقود مع العمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي لتزة بايتم اثبات اليراد عند وفاء الشرك

 :عتراف باليرداتالمن خمس خطوات لابل السلع أو الخدمات على وجه التحديد، يقدم المعيار نموذج المنشأةمق
 
 .عمالءأو العقود مع ال األولى:تحديد العقدلخطوة ا •

 .اء في العقدألدات االخطوة الثانية: تحديد التزام •

 سعر المعاملة.: تحديد لثةالخطوة الثا •

 ة على التزامات األداء في العقد.ر المعاملسع ميل: تحعةالرابالخطوة  •

 اء بمتطلبات الداء.ا تقوم المنشأة بالوفمباليرادات عندالعتراف : الخامسةالخطوة  •
 
دما تنتقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة عن ، أيعند أداء اللتزامات التعاقدية  ادات  اإليرب  العتراف  يتم -

تفاعععه كنععه مععن اسععتخدامها للغععرض المشععتراه مععن أجلععه وبععدون قيععود أو بانيععل بمععا يمعععين الععى العمبأداء ألتزام م

 قد.المقدمة له بموجب الع بالخدمات

أخر  فععي قائمععة الععربح أو ات  يرادفرعية ناجمة عن المخلفات الصناعية كأن بيع أي منتجات  يتم معاملة اليراد م -

 الخسارة. 

م بمقرها وسعععر بيععع نفععس المنععتأ تسععليم موقععع العميععل فععأن قع التسليموالمنتأ في  أذا فرقت الشركة بين سعر بيع   -

  ريف اليع والتسويق.مقابلة له في مصاقل ويتم ادراج التكلفة اليتم معاملته كأيراد نسالناجم عن ذلك الفرق 

 

   خ القوائم الماليةارية لتحقاالحداث الال 2-18

موجععودة  نععتلشععروط التععي كاى اهر بعد فترة القوائم المالية دليال إضافيا علعع الشركة بتعديل البيانات المالية إذا ظ  تقوم

ركة. السععتمرارية للشعع  فععرض اً علععىفي نهاية فترة التقرير، بما في ذلك حدث يؤثر بطريقة غير مناسبة جزئياً او كلي

  .اإلدارة للقوائم المالية مجلست حتى تاريخ اعتماد ديالالتعه يتم إجراء هذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

 
 
 

 شركة القسي العالمية للمقاوالت

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ديسمبر   31نتهية في للسنة الم
  

 
 توالتفسيرادة والتعديالت في المعايير المعايير الجدي -3

حاليععة، سععارية للسععنة الى المعايير لت عض التعديالبعت كة، ومع ذلك، أصبحدة سارية على الشرعايير جديجد متو  ل

 : م2021يناير  01تبدأ في أو بعد  رة للسنة المالية التيممعايير ألول ى الة علشركة بتطبيق التعديالت التاليقامت ال

 

 7رقععم ي اللععدولي للتقريععر المعع والمعيععار ا 39ة الععدولي رقععم اسععبلمحار اومعيعع    6  مالمععالي رقعع ر الدولي للتقرير  المعيا

 -ائععدة  فشععر معععدل الالح مؤإصعع   -16الععدولي للتقريععر المععالي رقععم    والمعيععار     4م  قرير المالي رقر الدولي للتياوالمع

 .2المرحلة 

 

تتعلععق اإلعفععاءات ة.  ائععدفال  قيععاس سعععر  بتعديل أساس  ءات فيما يتعلقالت بعض اإلعفامن هذه التعدي  1تمنح المرحلة  

رر( لن يتسبب عموماً فععي البنوك )ر أيبوالمعروضة بين    سعار الفائدةأ  في أن تعديلا  رهتحوط، ويتمثل تأثيبمحاسبة ال

 .لمة الدخل الشامعدم فعالية للتحوط في قائ ك، يجب مواصلة تسجيل ايلتحوط. ومع ذبة المحاس  إنهاء

 

 :شأةلمنامن لتعديالت لهذه ا 2تتطلب المرحلة 

تحععديث  لفائععدة عععن طريععقح مؤشععر معععدل اة نتيجة إلصالية التعاقديقدالناس تحديد التدفقات  في أس  عع احتساب التغير

 .ريةوخسارة ف ت ربح أودون إثبامعدل الفائدة الفعلي 

تم يعع ما عند قت سابقو طر غير محدد تعاقدياً في أيعلى عنصر مخا  1عع التوقف مستقبالً عن تطبيق تخفيف المرحلة  

 .التحوط توقف عالقةد ياً، أو عناقدتع المخاطر غير المحددإجراء تغييرات على عنصر 

 ركة.أثر جوهري على القوائم المالية للشالمعايير لهذه ن لم يك

 

  المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد -4

يسععمبر د 31فععي نتهيععة للسععنة الماليععة الم  ميةإلزايدة التي ل تعد  دات المحاسبية الجيرلقد تم نشر بعض المعايير والتفس

الشععركة ى علعع  أثععر جععوهريلهذه المعععايير  ومن غير المتوقع أن يكون    مبكر،  ها بشكلبيقبتط  لم تقم الشركةم و2021

 .لية المنظورةللسنة الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها المستقب
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 شركة القسي العالمية للمقاوالت

 ودية مقفلة(سع همةمسا )شركة

 

 )تتمة(مالية ضاحات حول القوائم اليإ

 2021ديسمبر   31هية في تللسنة المن
  

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -5

 

ؤثر علععى تطبيععق إن إعداد القوائم المالية يتطلب مععن إدارة الشععركة ممارسععة الحكععم وإجععراء تقععديرات وافتراضععات تعع "

ت والفتراضععات لمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات. تستند هذه التقديراوا  اداتالسياسات ومبالغ اإلير

عتقد أنها معقولة في ظل الظروف. قععد تختلععف النتععائأ الفعليععة المرتبطة بها إلى الخبرة السابقة وعوامل أخر  مختلفة ي

  .عن هذه التقديرات

تمر، ويععتم العتععراف بالتسععويات علععى التقععديرات مسعع  أسععاسالتقععديرات والفتراضععات األساسععية علععى يععتم مراجعععة  

الفتععرة، أو فععي فتععرة الحاليععة ة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كانععت المراجعععة تععؤثر فقععط علععى تلععك المحاسبية في الفتر

  .ة والمستقبليةوالفترات المستقبلية إذا كانت التسويات تؤثر على الفترات الحالي

  :لقوائم الماليةامة التالية لها التأثير األكثر أهمية على المبالغ المدرجة في االهرات إن األحكام والتقدي 

  .العمر اإلنتاجي للممتلكات واآللت والمعدات  •

  .الزكاة  •

  .انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  •

  .دةتقدير التزامات مزايا العاملين المحد  •

  .ينةالنخفاض في قيمة الذمم المد  •

  .مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف  •

  .ارئةالحالت الط  •

  

لت عدم التأكد واألحكام الهامععة عنععد تطبيععق السياسععات فيما يلي معلومات حول األمور الهامة الخاضعة للتقديرات وحا

 " :ةى المبالغ المدرجة في القوائم الماليالمحاسبية والتي لها تأثيراً جوهرياً عل

 

  االستهالكات واالطفاء للموجودات غير المتداولة"

لسععتهالك والطفععاء لتخفععيض تكلفععه األصععول ناقصععا قيمتهععا المتبقيععة علععى مععد  اعمارهععا لإلنتاجيععة يتم العتععراف با

م جعععة العمععار اإلنتاجيععة المقععدرة والقععيباستخدام أنسب الطرق لحتساب الستهالك والطفععاء. وتقععوم المجموعععة بمرا

  .التقديرات على أساس مستقبليب أي تغيرات في قية وطريقه الهالك في نهاية كل مركز مالي وتحتسمتبال

  

   الزكاة

عندما يكون مبلغ الزكاة مطلوبات أو موجودات غيععر مؤكععد، تعتععرف الشععركة بالمخصععص الععذي يعكععس أفضععل تقععدير 

ختصععاص ذو الصععلة. يععتم تحميععل أيععة فروقععات زكويععة ال ة فععياحتمالً بناًء على الحقائق المعروف  لإلدارة كنتيجة أكثر

يرات والتقييمات الزكوية والضععريبية النهائيععة علععى قائمععة األربععاح أو الخسععائر فععي الفتععرة التععي تععم ريبية بين التقدوض

 ً   .تکبدها، إل إذا کان متوقعا

 

  االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

 حيععث تسععتند خسععائرباستخدام الععنهأ المبسععط لحتسععاب خسععائر الئتمععان   ينةالمديتم احتساب النخفاض في قيمة الذمم  

الئتمان المتوقعة على خسارة الئتمان المتوقعة على مد  عمر هععذه الموجععودات. اعععدت الشععركة مصععفوفة لحتسععاب 

ف القتصععادية ظرووال لعتبار النظرة المستقبلية للمتحصالتالمخصص بناًء على خبراتها السابقة والمعدلة لألخذ في ا

 . ذات الصلة
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 شركة القسي العالمية للمقاوالت

 ودية مقفلة(مساهمة سع )شركة

 

 )تتمة(مالية ضاحات حول القوائم اليإ

 2021ديسمبر   31هية في للسنة المنت
  

  خصص للمخزون المتقادم والبطيء والتالفم

تستند تقععديرات صععافي قيمععة المخععزون الممكععن م. تقادمخصص لبنود المخزون بطيء الحركة والمتقوم اإلدارة بتكوين 

ألدلة موثوقية في الوقت الذي يتم فيه إعداد التقديرات. تأخذ هذه التقديرات في العتبار تقلبات تحقيقه على أساس أكثر ا

ألحداث ه اه هذالمركز المالي إلى الحد الذي تؤكد فيسعر أو التكلفة المرتبطة مباشرة باألحداث التي تحدث بعد تاريخ  ال

  .الظروف القائمة في نهاية السنة

  

  الطوارئ

ن يتم ظهور الحععالت الطارئععة إل عنععد وقععوع أو فشععل وقععوع حععدث أو أكثععر. إن تقيععيم مثععل هععذه الحععالت بطبيعتها، ل

  . المستقبليةارئة يتضمن بطبيعتها ممارسة حكم وتقديرات مهمة لنتائأ األحداث الط

  

  مزايا العاملين

أسععاس اكتععواري باسععتخدام افتراضععات   مة الحالية للتزامات التقاعد على عدد مععن العوامععل التععي تحععدد علععىلقيمد اتعت

اضععات المسععتخدمة معععدل الخصععم والزيععادات فععي مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشععمل الفتر

اعديععة فععي المسععتقبل .إن التغيععرات فععي هععذه لتقات اومعععدلت الوفيععات والزيععادات فععي المعاشعع المرتبات فععي المسععتقبل  

  .ر على القيمة الدفترية للتزام المعاش التقاعديالفتراضات سيكون لها أث

  

 ريخ كل مركز مالي. عند تحديد معدل الخصم المناسععب، تأخععذ اإلدارةتقوم الشركة بتحديد معدل الخصم المناسب في تا

تحقاق المقومة بالعملة التي سععيتم بهععا دفععع المنععافع والتععي لهععا فتععرات اسعع   كاتالشرفي العتبار معدلت الفائدة لسندات  

 " .تقارب المدة المتوقعة للتزام المعاش التقاعدي ذي الصلة
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 شركة القسي العالمية للمقاوالت

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 

 )تتمة(ية إيضاحات حول القوائم المال

 2021بر  ديسم 31للسنة المنتهية في 
  

 صافيعدات، مت وواآلالممتلكات و -6

 )بالريـاالت السعودية(  

       

 المجموع  شات األثاث والمفرو السيارات  ت ومعدات آال مباني  *   يأراض 

       التكلفة 

 99,837,543 6,796,685 46,316,471 33,890,230 5,496,297 7,337,860 2021يناير  1

 4,280,893 2,501,208 491,249 936,711 351,725 - خالل السنة  إضافات

 ( 10,303,588) ( 763,413) ( 8,947,525) ( 591,650) ( 1,000) - خالل السنة ستبعادات إ

 93,814,848 8,534,480 37,860,195 34,235,291 5,847,022 7,337,860 2021  ديسمبر  31
       

       االستهالكات 

 79,189,475 5,450,971 40,882,125 29,252,040 3,604,339 - 2021يناير  1

 4,050,130 333,100 956,358 2,600,135 160,537 - *   لسنةعلى ا اإلستهالك المحمل 

 ( 10,205,226) ( 695,519) ( 8,942,654) ( 566,053) ( 1,000) - السنة  خاللستبعادات إ

 73,034,379 5,088,552 32,895,829 31,286,122 3,763,876 - 2021ديسمبر    31
       

       ترية  صافي القيمة الدف

 20,780,469 3,445,928 4,964,366 2,949,169 2,083,146 7,337,860 2021ديسمبر    31

 20,648,068 1,345,714 5,434,346 4,638,190 1,891,958 7,337,860 2020ر ديسمب  31
 

 
 تم توزيع اإلستهالك كما يلي:

 السعودية()بالريـاالت  

 2021  2020 

 3,816,077  3,472,665 ة اإليراداتكلفت

 2,225,600  577,465   (22ح مصاريف إدارية وعمومية )إيضا

 4,050,130  6,041,677 
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 ة القسي العالمية للمقاوالتشرك

 عودية مقفلة()شركة مساهمة س

 

 )تتمة(ة حات حول القوائم الماليإيضا

 2021يسمبر  د 31منتهية في للسنة ال
  

 ، صافي يةقارات عاستثمار -7

 :استثمارات في عقارات مؤجرة . أ
 
 ( )بالريـاالت السعودية   

  أعمال إنشائية  ث األثا   

 المجموع  تحت التنفيذ ت والمفروشا المباني  ألراضي ا 

      التكلفة 

 273,498,842 202,429,778 1,183,512 68,293,052 1,592,500 2021اير ين 1

 49,287,216 46,044,713 - 3,242,503 - خالل السنة  إضافات

 322,786,058 248,474,491 1,183,512 71,535,555 1,592,500 2021ديسمبر  31
      

      االستهالكات 

 38,777,213 - 59,471 38,717,742 - 2021يناير  1

 1,898,247 - 178,752 1,719,495 - ة المحمل للسن

 40,675,460 - 238,223 40,437,237 - 2021يسمبر د 31
      

      صافي القيمة الدفترية  

 282,110,598 248,474,491 945,289 31,098,318 1,592,500 2021ديسمبر  31

 234,721,629 202,429,778 1,124,041 29,575,310 1,592,500 2020ر ديسمب 31
 

 .مطار الملك خالد بالرياض  طقةبمن لكمشروع إنشاء فندق وذتنفيذ في قيمة تتمثل األعمال اإلنشائية تحت ال )*(
 

األصععول( كمععا فععي   دامئية تحععت التنفيععذ وحععق إسععتختثناء األعمال اإلنشاعقارية )بإسبلغت القيمة العادلة لإلستثمارات ال -

ديسععمبر  31 كمععا فععي لاير سعععودي 47,061,000 مبلععغ)  لاير سعععودي  381,672,640بمبلععغ    م2021ديسمبر  31

خيص ( حامععل تععرريخبراء األصول للتقييم العقاقام بها المثمن العقاري )مكتب التي  ييمالتقوذلك وفقاً لعملية (  م2020

 الهيئة السعودية للمقيميين المستقليين(.مقيم مستقل معتمد من قبل ) 1210001176رقم 
 

 فععي لاير سعععودي 8,523,013 مبلععغ)سعععودي لاير    8,481,855مة  ة تكاليف تمويل بقيتم رسمل  م2021عام    خالل -

 من أعمال إنشائية تحت التنفيذ.( كجزء م2020 عام

في نهايععة عععام  من البنك العربيمقابل تسهيالت  سعوديلاير  85,574,564  البنوك بقيمة  توجد أراضي مرهونة لد  -

2021 . 

 الل الدخل الشامل األخربالقيمة العادلة من خاإلستثمارات المالية  -8

 بنسبة) %0,237مثل هذا البند في إستثمار غير متداول في شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( بنسبة ملكية قدرها ي

 (.م2020ديسمبر  31 كما في 0,237%
 

 ديسمبر كما يلي: 31ا في ثمارات كمستة اإلإن حرك
 
 )بالريـاالت السعودية( 

 2021  2020 

 11,842,020  11,842,020 السنة  رصيد بداية

 -  7.363.204 أعادة تقييم أرباح

 11,842,020  19,205,224 رصيد نهاية السنة
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 توالشركة القسي العالمية للمقا

 مقفلة( شركة مساهمة سعودية)

 

 )تتمة(ة القوائم الماليول ات حإيضاح

 2021ديسمبر   31نتهية في للسنة الم
  

 صافي عة مقدماً وموجودات أخرى،ومصاريف مدفوم مدينة ذم -9

 يتألف هذا البند مما يلي: . أ

 )بالريـاالت السعودية( 

 2021  2020 

 113,191,705  77,407,895 ذمم مدينة

 (6,030,153)  ( 6,030,153) توقعةائر اإلئتمانية الملخسص امخص

 107,161,552  71,377,742 صافي الذمم المدينة
    

 20,463,422  3,038,890 مقاولين من الباطن فعات مقدمة لموردين ود

 ( 131,692)  ( 131,692) دفعات مقدمة لموردين ومقاولين من الباطن  مخصص اإلنخفاض في 

 2,907,198  20,331,730 
    

 3,848,892  4,010,715 ظفين ذمم مو

 2,843,214  2,091,600 ( 27دات مستندية )إيضاح تأمينات خطابات ضمان وإعتما

 2,486,601  2,453,752 يف مدفوعة مقدماً مصار

 3,385,848  4,118,533 إيرادات مستحقة

 4,399,000  3,857,000 تأشيرات عمالة مقدمة

 848,370  859,922 أخر  

 91,676,462  145,305,207 
 
 :التاليك  خسائر إئتمانية متوقعةخصص ركة مت حوكان .ب

 ()بالريـاالت السعودية 

 2021  2020 

 6,030,153  6,030,153 بداية السنة  رصيد

 6,030,153  6,030,153 رصيد نهاية السنة
 
 :لتاليكا اطناإلنخفاض في دفعات مقدمة لموردين ومقاولين من البحركة  نإ .ج

 )بالريـاالت السعودية( 

 2021  2020 

 -  131,692 رصيد بداية السنة 

 131,692  - (23)إيضاح  المكون خالل السنة

 131,692  131,692 هاية السنةرصيد ن
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 شركة القسي العالمية للمقاوالت

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ديسمبر   31تهية في لمنا ةللسن
 

 العالقة  يطراف ذوألا عت معامالالم -10

تمارس على هععذه  التي المنشآتديرها هذه الجهات وكذلك تملكها أو ت لتيارة في الشركة والمنشآت اوكبار موظفي اإلدركة الشالشركاء بف ذوي العالقة في  تتمثل األطرا
 لعام:شركة واألطراف ذوي العالقة خالل اال بين تمت التيي ملخصاً بأهم المعامالت يل مايالجهات سيطرة مشتركة أو نفوذاً جوهرياً. وف

 
ً  يليوفيما   :ديسمبر31لعالقة في ا ذويأرصدة األطراف   بصافي  بيانا

 
 )بالريـاالت السعودية(     

 2020  2021  قيمة التعامالت     

 مدين )دائن(   ن( دائمدين )   2020  2021  طبيعة المعامالت  طبيعة العالقة  

 77,702  364,762  24,859  287,060  سداد مصاريف باإلنابة  نتسبة ة مجه ة شركة األطعمة الشهي 

 11,878,506  ( 201,233)  -  11,677,273  سداد قرض  مساهم ذل السيد عبدالعزيز الع

 219,757  ( 96,872)  249,661  122,885  تقديم خدمات  جهة منتسبة  شركة سمسما 

 5,879,250  -  -  5,879,250  ليي تمو مساهم ر محمد درهوم العذل جواهدة لسي ا

 2,337,984  -  -  2,337,984  ويليتم مساهم محمد عبدالعزيز العذل السيد 

 1,959,750  -  -  1,959,750  تمويلي مساهم عبدالعزيز العذل  السيد سعود 

 1,959,750  -  -  1,959,750  تمويلي مساهم السيدة نورة عبدالعزيز العذل 

 1,959,750  -  -  1,959,750  تمويلي مساهم لعذل ا زلعزي السيدة حصة عبدا

 1,956,163  -  -  1,956,163  تمويلي مساهم دالعزيز العذل السيدة سارة عب 

 1,952,327  -  -  1,952,327  تمويلي مساهم السيدة منيرة عبدالعزيز العذل 

 1,825,334  -  -  1,825,334  تمويلي مساهم عذل ال السيدة العنود عبدالعزيز

 77,702  364,762        المطلوب من طرف ذو عالقة 

 31,928,571  ( 298,105)        لى أطراف ذات عالقة المطلوب ا 
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 شركة القسي العالمية للمقاوالت

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021ديسمبر   31تهية في لمنة اللسن
  

  احكمهي ا ف ة وميالنقد -11

 )بالريـاالت السعودية( 

 2021  2020 

 255,274  115,850 نقد في الصندوق 

 43,501,706  15,576,318 ابات جارية لد  البنوكحس

 15,692,168  43,756,980 

 
 مخزون، صافي -12

 )بالريـاالت السعودية( 

 2021  2020 

 933,000  754,240 ئيةنشاد إمخزون موا

 -  - يئة الحركة بطعة بضا صيخصم: مخص

 754,240  933,000 
 

 :ئة الحركة هي كما يليإن حركة مخصص بضاعة بطي

 )بالريـاالت السعودية( 

 2021  2020 

 115,780  - رصيد بداية السنة 

 -  - المكون خالل السنة 

 ( 115,780)  - المستخدم خالل السنة 

 -  - لسنةر ااخ رصيد

 
 ض قرووال ةالتسهيالت اإلئتماني -13

 هو موضح أدناه:هات التمويل الذاتية كما الممنوحة للشركة من جئتمانية والقروض تتمثل التسهيالت اإل
 

 البنك العربي الوطني -

ة إجماليععة لغععرض التععورق بقيمعع  سلعإتفاقية بيع وشراء  2019مارس  4أبرمت الشركة مع البنك العربي الوطني بتاريخ 

ل رأس ، وذلك بغععرض تمويعع 2020مارس    17ديد اإلتفاقية بتاريخ  لشركة بتجت اسعودي، وقامن لاير  مليو  318  رهاقد

ة وأيضععاً بغععرض تمويععل مشععروع فنععدق أرض مطععار الملععك خالععد )رديسععون( مضععمونة بضععمانات المال العامل للشععرك

سععاوية مت دد علععى أقسععاط شععهريةسائدة وتسال  ولة التجاريةفقاً لمعدلت العمة وشخصية من قبل المساهمين، وتحمل عمول

 .ل إثني عشر شهراً خال

 

 بنك الرياض -

مليععون   90,5إتفاقية تسععهيالت إئتمانيععة بقيمععة إجماليععة قععدرها    2020سبتمبر    8الرياض بتاريخ    الشركة مع بنك  أبرمت

ملععك ض مطععار الل مشععروع فنععدق أروأيضاً بغرض تمويعع  ركةلاير سعودي، وذلك بغرض تمويل رأس المال العامل للش

لسائدة عدلت العمولة التجارية اعمولة وفقاً لموتحمل  انات شخصية من قبل المساهمين،  مونة بضاممض  خالد )رديسون(.

 وتسدد على أقساط شهرية متساوية خالل إثني عشر شهراً.
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 شركة القسي العالمية للمقاوالت

 لة(مقف)شركة مساهمة سعودية 

 

 )تتمة( القوائم الماليةإيضاحات حول 

 2021يسمبر  د 31لسنة المنتهية في ل
  

 مة()تتقروض التسهيالت اإلئتمانية وال -13

 يالبنك السعودي الفرنس -

إتفاقية تسععهيالت إئتمانيععة بقيمععة إجماليععة قععدرها  2018أغسطس    14أبرمت الشركة مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ  

شععروع فنععدق أرض ل مالعامععل للشععركة وأيضععاً بغععرض تمويعع أس المال  ل رمويون لاير سعودي، وذلك بغرض تملي  20

ية من قبل المساهمين، وتحمل عمولععة وفقععاً لمعععدلت فاقية مضمونة بضمانات شخصالد )رديسون( إن اإلتمطار الملك خ

يععة بموجععب فاقإلتعشر شععهراً، حيععث يععتم تجديععد اني  العمولة التجارية السائدة وتسدد على أقساط شهرية متساوية خالل إث

 جديد الغتفاقية.ه القوائم المالية لم يتم تهذ خطاب مرسل إلى البنك وحتى تاريخ
 

 ديسمبر فيما يلي: 31والقروض طويلة األجل كما في ثل الحركة على التمويالت تتم
 

 )بالريـاالت السعودية( 

 2021  2020 

 272,760,328  303,581,396 رصيد بداية السنة 

 582,534,580  407,963,993 ة لسنل االمحصل خال

 ( 551,713,512)  ( 430,145,422) لسنة ل االمدفوع خال

 303,581,396  281,399,967 سنةاخر ال رصيد
 

 قد تم تبويب الجزء المتداول والغير متداول من القروض والبنوك الدائنة ضمن المطلوبات على النحو التالي: •
 

 ريـاالت السعودية(بال ) 

 2021  2020 

 -  197,694,518 ير متداول الجزء الغ

 303,581,396  83,705,449 لمتداول ء االجز

 303,581,396  281,399,967 ةرصيد اخر السن
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 شركة القسي العالمية للمقاوالت

 لة(مقف)شركة مساهمة سعودية 

 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2021ديسمبر   31لسنة المنتهية في ل
  

 

 ومصاريف مستحقة دائنة ال مذم -14

 ية(عود)بالريـاالت الس 

 2021  2020 

 7,526,688  5,340,859 دائنة ذمم 

 3,891,542  2,930,098 اكر سفر مستحقةوتذاجازات 

 3,051,955  2,313,606 يف مستحقة مصار

 ً  872,181  984,291 إيرادات مقبوضة مقدما

 1,324,075  1,505,550 فين ذمم موظ

 566,801  856,580 قيمة مضافة مستحقة  ضريبة

 13,930,984  17,233,242 

 

 

 ددةالمح ينلموظفامنافع  خطةالتزامات  -15

( رمنافع الموظفر أجرت اإلدارة إختبار لتقييم القيمة الحالية إللتزامها مععن المزايععا 19ة الدولي )رقم  وفقاً لمعيار المحاسب

لمحليععة والترتيبععات التعاقديععة، ا اعععدلخدمة للموظفين وفقععاً للقوت نهاية ابمكافأ ةالمركز المالي، والمتعلق  ريخالمحددة في تا

 ستخدمة إلحتساب إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وهي كالتالي:اإلكتوارية الرئيسية الم وفيما يلي اإلفتراضات
 
 2021  2020 

 % 2  %2,5 الخصم  معدل
 % 2,5  %2,5 لمرتبات ادة زيا معدل

 
 ديسمبر كما يلي: 31 فيما ة منافع الموظفين المحددة تزامات خطحركة إل إن
 

 االت السعودية()بالريـ 

 2021  2020 

 19,988,070  19,647,247 ة الرصيد أول السن

 4,683,345  4,804,554 المكون خالل السنة 

 (2,352,584)  ( 1,580,295) محددةلن اأرباح إعادة قياس إلتزامات خطة منافع الموظفي
 (2,671,584)  ( 2,477,139) خالل السنة المدفوع 

 19,647,247  20,394,367 الرصيد نهاية السنة
  

 .المخططةالوحدة  ائتمانطريقة  باستخدامتواري األحدث بواسطة خبير إكتواري مستقل ومؤهل تم إجراء التقييم اإلك
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 شركة القسي العالمية للمقاوالت

 فلة(ة سعودية مقاهم)شركة مس

 

 )تتمة(لية وائم الماإيضاحات حول الق

 2021ديسمبر   31ة المنتهية في لسنل
  

 

 عقود اإليجار -16

 تزامات التأجير وهو كما يلي:لى كل من حق إستخدام األصول وإلالتالي الحركة خالل السنة التي تمت علجدول يوضح ا
 

 ل:م األصوالحركة على حق إستخدا -أ
 
 السعودية()بالريـاالت  

  جمالي  إ   

  صول األ حق إستخدام  األصول  حق إستخدام 

     فة التكل

  43,284,758  43,284,758 2021يناير  1

  1,918,228  1,918,228 تعديالت 

  45,202,986  45,202,986 2021ديسمبر  31
     
     االستهالكات

  8,145,394  8,145,394 2021يناير  1

  1,575,008  1,575,008 *( ) المحمل للسنة

  9,720,402  9,720,402 2021بر ديسم 31
     

     لدفترية  صافي القيمة ا

  35,482,584  35,482,584 2021سمبر دي 31

  35,139,364  35,139,364 2020ديسمبر  31
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 شركة القسي العالمية للمقاوالت

 مقفلة( سعودية)شركة مساهمة 

 

 مة()تتة إيضاحات حول القوائم المالي

 2021ر  ديسمب 31للسنة المنتهية في 
  

 )تتمة( اإليجارعقود   -16

 خدام كما يلي:م تبويب إستهالك حق اإلستت )*(
 

 )بالريـاالت السعودية( 

 2021  2020 

 875,130  1,185,941 تكلفة المبيعات 

 389,067  389,067 (23ية )إيضاح رقم المصاريف اإلدارية والعموم

 1,575,008  1,264,197 

 

 ير:امات التأجإلتزالحركة على  -ب

 ت السعودية()بالريـاال 

 2021  2020 

 46,943,695  45,325,055 سنة الرصيد في بداية ال

 -  6,323 تعديالت 

 (3,326,080)  ( 3,326,080) المدفوع خالل السنة 

 1,707,440  2,160,197 سنة  إطفاء الفوائد خالل ال

 45,325,055  44,165,495 ة السنةالرصيد في نهاي

 
 كما يلي:تزامات التأجير م تبويب إلت
 

 ت السعودية()بالريـاال 

 2021  2020 

 44,213,944  43,235,699 الجزء غير المتداول 

 1,111,111  929,796 الجزء المتداول 

 44,165,495  45,325,055 
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 ية للمقاوالتشركة القسي العالم

 فلة(سعودية مق )شركة مساهمة

 

 تتمة()ية إيضاحات حول القوائم المال

 2021ديسمبر   31نتهية في للسنة الم
  

  يةمخصص الزكاة الشرع -17

 :كما يلي احتساب الزكاة الشرعية

 )بالريـاالت السعودية( 

 2021  2020 

 (21,965)  16,930,045 صافى الدخل / الخسائر الدفترية  

    -عديالت :الت

 15,968  - ت تعديال

 4,683,345  4,804,554 ونةات المكلمخصصا

 21,734,599  4,677,348 

    
    -يضاف :

 50,000,000  50,000,000 مال  رأس ال

 4,210,448  4,653,043 الرباح المدورة 

 41,697,641  49,555,136 وإحتياطيات مخصصات 

 267,912,173  239,780,306 الديون والضافات الخري

    -يخصم :

 20,648,068  20,780,469 الثابتة ول الص

 281,754,931  329,435,202 حسميات أخري

لزكوي بدون صافى الدخل / الخسائر  عاء اصافى عناصر الو 
 المعدلة  

6,227,186 
 

61,417,263 

    
 4,677,348  21,734,599 صافى الدخل / الخسائر المعدلة  

الخسائر  دخل/  بدون صافى ال  ناصر الوعاء الزكويصافى ع
 يوم    365المعدلة عن 

5,948,202 
 

63,499,204 

 68,176,552  15,313,913 يالوعاء الزكوفي صا

    
 1,704,414  543,365   %2,5الزكاة الشرعية بواقع 

 
 صص الزكاة الشرعية كما يلي:حركة مخ . أ

 )بالريـاالت السعودية( 

 2021  2020 

 58,512  1,704,414 صيد بداية السنة ر

 1,704,414  543,365 لمكون خالل السنة ا

 (58,512)  ( 1,704,414) ة السن المدفوع خالل

 1,704,414  543,365 نة رصيد نهاية الس
  
ديسععمبر  31فععي ة لهيئة الزكاة والضععريبة والجمععارك حتععى السععنة الماليععة المنتهيعع قراراتها الزكوية  قديم ابت  الشركة  امتق .ب

 ائية .نهدة ه على شهاوحصلت بموجب 2021

، ان المبععالغ المعتععرض م    2018وحتععى    2015مة للجان الضريبية للسععنوات  العا  األمانةفي  تراض قائم  لد  الشركة اع

 حقية في هذا العتراض.ها كامل اليد ولج هان موقفأ تر  الشركةولاير سعودي   2,328,981بقيمة  يها عل
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 مية للمقاوالتشركة القسي العال

 فلة(ية مقسعود)شركة مساهمة 

 

 )تتمة(لية إيضاحات حول القوائم الما

 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
  

 رأس المال  -18

كععل  ةقيمعع  سهم 5,000,000قسم إلى  لاير سعودي م  50,000,000مبلغ    لمصرح به والمدفوعغ رأس مال الشركة ايبل

 لي:كالتامين موزعة على المساه 2020و 2021ديسمبر  31سعودي كما في  لاير 10هم س
 

 )بالريـاالت السعودية( 

 اإلجمالي  النسبة %   عدد األسهم 

 42,500,000  % 85  4,250,000 عبدالعزيز محمد صالح العذل 

 2,250,000  % 4,5  225,000 درهوم العذل  جواهر محمد

 750,000  % 1,5  75,000 لعذل حمد امزيز محمد عبدالع

 750,000  % 1,5  75,000 بدالعزيز محمد العذل سعود ع

 750,000  % 1,5  75,000 ذل سارة عبدالعزيز محمد الع

 750,000  % 1,5  75,000 العنود عبدالعزيز محمد العذل 

 750,000  % 1,5  75,000 العذل  رة عبدالعزيز محمدنو

 750,000  % 1,5  75,000 لذالع منيرة عبدالعزيز محمد

 750,000  % 1,5  75,000 محمد العذل حصه عبدالعزيز 

 5,000,000  100 %  50,000,000 

 

 أس المال اإلضافير -19

حسععب حصععته فععي رأس كل  على المساهمينلاير سعودي موزعة  7,000,000ضافي للشركة مبلغ مال اإلاليبلغ رأس  

 :كالتالي مالال
 

 دية()بالريـاالت السعو 

 الياإلجم  لنسبة % ا  األسهم عدد 

 5,950,000  % 85  4,250,000 عزيز محمد صالح العذل عبدال

 315,000  % 4,50  225,000 لعذل جواهر محمد درهوم ا

 105,000  % 1,50  75,000 محمد عبدالعزيز محمد العذل 

 105,000  % 1,50  75,000 حمد العذل سعود عبدالعزيز م

 105,000  % 1,50  75,000 لعذل احمد سارة عبدالعزيز م

 105,000  % 1,50  75,000 العزيز محمد العذل عنود عبدال

 105,000  % 1,50  75,000 ل نورة عبدالعزيز محمد العذ

 105,000  % 1,50  75,000 منيرة عبدالعزيز محمد العذل

 105,000  % 1,50  75,000 العذل ه عبدالعزيز محمد حص

 5,000,000  100 %  7,000,000 

 

  امياحتياطي نظ -20

مععن     %10طي نظامي بنسبة  الشركة بتكوين احتيا  تقومودية،  السع  ربيةنظام الشركات في المملكة العمتطلبات  تماشياً مع  

  .من رأس المال %30 بلغ هذا الحتياطييصافي الربح حتى 
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 للمقاوالت كة القسي العالميةشر

 ة مقفلة()شركة مساهمة سعودي

 

 مة()تتائم المالية والق إيضاحات حول

 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
  

 اإليرادات -21

 عودية(ت السريـاال)بال  

 2021  2020 

 180,759,769  167,528,518 ة وتشغيلدمات صيانخادات إير

 7,658,033  6,965,288 إيرادات قطع الغيار

 2,643,368  2,813,751 إيرادات التأجير 

 177,307,557  191,061,170 

 

 يراداتة اإلفتكل -22

 الريـاالت السعودية()ب 

 2021  2020 

 92,711,852  81,967,849 ين فرواتب ومزايا موظ 

 5,943,167  5,963,680 (6كات وآلت ومعدات )إيضاح إستهالك ممتل

 2,239,396  721,950 غرامات

 1,995,271  2,524,913 د مستهلكة موا

 2,059,243  1,632,026 ايجار

 1,021,889  1,257,296 محروقات 

 2,182,878  1,838,341 كهرباء ومياه 

 26,483,871  24,722,695 ة مصاريف حكومي

 2,336,763  - استشارات فنية

 20,677,852  21,070,270 إصالح وصيانة

 2,731,163  3,107,818 يلية مصاريف تشغ

 3,464,884  1,817,797 ظافة ضيافة ون

 1,880,778  1,762,150 اية الخدمة نه

 2,906,400  1,999,146 أخر  

 150,385,931  168,635,407 
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 ية للمقاوالتالعالملقسي كة ارش

 ة سعودية مقفلة()شركة مساهم

 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 2021  ديسمبر 31نتهية في للسنة الم
  

 دارية وعموميةمصاريف إ -23

 سعودية()بالريـاالت ال 

 2021  2020 

 11,891,888  17,812,775 يا موظفين ب ومزاتروا

 2,225,600  577,465 (6 إيضاحات )دإستهالك ممتلكات وآلت ومع

 1,591,214  2,208,050 وإستقدامتوظيف 

 496,726  1,299,125 أتعاب مهنية 

 585,058  737,926 إصالح وصيانة

 389,067  389,067 ( 16تهالك حق إستخدام أصول )إيضاح إس

 241,945  173,212 ن يتأم

من  عات مقدمة لموردين ومقاولينض في دفمخصص اإلنخفا

 ( 9ح )إيضا لباطنا
- 

 
131,692 

 54,971  156,354 سفر

 52,686  46,922 قرطاسية

 15,968  24,307 ضيافة 

 297,485  867,682 هاية الخدمة ن

 274,679  288,035 ف بنكيةمصاري

 305,428  820,652   أخر

 25,401,572  18,554,407 

 

 إيرادات أخرى -24

 يـاالت السعودية()بالر 

 2021  2020 

 -  13,000,000 من الشركاء ردةتمسغير منحة 

 1,591,619  4,251,803 تعويضات رخص العمل

 56,151  116,233 كات وآلت ومعداتأرباح بيع ممتل

 -  1,337,190 أخر  

 18,705,226  1,647,770 
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 التالعالمية للمقاو لقسيشركة ا

 مقفلة()شركة مساهمة سعودية 

 

 )تتمة( اليةالم ميضاحات حول القوائإ

 2021سمبر  دي 31للسنة المنتهية في 
  

 مصاريف تمويلية -25

 )بالريـاالت السعودية( 

 2021  2020 

 4,017,261  1,289,167 أعباء تمويل 

 1,707,440  2,006,068 ( 16ر )إيضاح أعباء إلتزامات عقود اإليجا

 3,295,235  5,724,701 
 

 مبلععغ لاير سعععودي ) 9,771,022ت البنكيععة مبلععغ التسععهيالاصععة بالخل اليف التمويعع كعع لغععت تب 2021ام خععالل ععع 

لاير سعععععودي  8,481,855بقيمععععة  لة تكععععاليف تمويععععل( تععععم رسععععمم2020عععععام  لاير سعععععودي 12,540,0274

د ت التنفيععععذ ضععععمن بنعععع مععععن أعمععععال إنشععععائية تحعععع  ء( كجععععزم2020 عععععام سعععععوديلاير  8,523,013 مبلععععغ)

 (.6مارات العقارية )إيضاح اإلستث

 

 مهة السربحي -26

ايععة ئمة كما في نهلدخل بقسمة صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القاية السهم من صافي اتحتسب ربح

يات الرئيسععية للسععنة بقسمة الربح من العمل  ات الرئيسيةمن العمليسهم، تحتسب ربحية السهم    5,000,000السنة والبالغ  

كمععا فععي   سععهم  5,000,000سععهم )  5,000,000  الغةالبلسنة  في نهاية ا  امة كمالقائسهم  لمتوسط المرجح لعدد األعلى ا

 (.م2020ديسمبر  31

 

 المحتملةاإللتزامات  -27

 لتالية:ديسمبر، يوجد لد  الشركة اإللتزامات المحتملة ا 31في كما  

 السعودية( )بالريـاالت 

 2021  2020 

 54,838,700  49,498,040 (9يضاح مقابل خطابات ضمان )إ
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 لقسي العالمية للمقاوالتركة اش

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 

 )تتمة(المالية ل القوائم ات حواحإيض

 2021ديسمبر   31نة المنتهية في لسل
  

 األدوات المالية -28

 السوق مخاطر   29-1

. لععم تعراضالس ة قيدالفتر هو موضح أدناه، خالل طر السوق، في شكل مخاطر أسعار الفائدة كماتعرضت الشركة لمخا

 هذه الظروف عن العام السابق. تكن هناك تغييرات في
 

 العمالت األجنبية ارة مخاطرإد   29-2

الععذي تعرضععت لععه   ماليععةالقععوائم النبية في تاريخ  لم يكن لد  الشركة أي موجودات أو مطلوبات نقدية محددة بعمالت أج

 العمالت األجنبية. ساسيةليل حيم تحم تقدتنبية. وبالتالي، لم يلتقلبات العمالت األج
 

 لةيوسعر الفائدة وإدارة مخاطر الس   29-3

سب إلدارة مخععاطر ة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة، الذي أنشأ إطار عمل مناة النهائية عن إدارالمسؤوليتقع  

ر السععيولة عععن مخععاط إدارةركة بعع م الشعع ويلععة األجععل للشععركة. تقعع إلدارة متطلبات التمويل قصيرة ومتوسطة وطوالسيولة  

، مععن خععالل المراقبععة تياطيععةالح القتععراضيالت كيععة وتسععهت البنيالالكافيععة والتسععه الحتياطيععاتعلععى  طريععق الحفععاظ

 مالية.ال واللتزاماتالموجودات  استحقاقبيانات  لتوقعات، ومن خالل مطابقةالمستمرة للتدفقات النقدية الفعلية وا
 

 تماناالئ مخاطر إدارة   29-4

ة مالية للشركة. مما يؤدي إلى خسار التعاقدية اماتهتزبالبل عن الوفاء الطرف المقا  أخرتإلى خطر    نالئتمامخاطر  تشير  

ت محععتفظ بهععا أو اة أي ضععمانادون مراععع  الئتمععانلمخععاطر ، فإن أقصععى تعععرض للشععركة م2021ديسمبر  31كما في 

طععراف مععن قبععل األ  لتزامبععام الوفععاء  لشععركة بسععبب عععدليععة لرة ماي خسععاسبب فتأخر ، والتي سوف ت  يةائتمانتحسينات  

شععركة مالية المعترف بها كما هو موضح في قائمععة المركععز المععالي. تنفععذ الفترية للموجودات الأ من القيمة الدنشالمقابلة ي

 12  رقععمح  إيضععا  يوضععح  ئها.اللعم  الئتمانقبل منح  مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر  التي يتم    نالئتماإجراءات فحص  

 تحععتفظ الشععركة بععأي والنقععد المعععادل. ل  ماليععة غيععر النقععدالللموجععودات    ئتمانالشركة لمخاطر  صى لتعرض الالحد األق

 الية.جوداتها المالمرتبطة بمو  الئتمانطر أخر  لتغطية مخا  ائتمانيةضمانات أو تحسينات  
 

ون الععدي لسععتردادة ءات المتابععع إجععرا اتخععاذان   لضععماألخععراقبععة المر تفقععات الدائنععة وإجععراءاالموا اعتمععاديععتم أيضععاً 

 مدينة علععى أسععاس فععرديالتجارية  الذمم  اللكل    لالستردادبلغ القابل  الشركة بمراجعة المعلى ذلك، تقوم    وةالمتأخرة. عال

دد، يعتبر ا الصفي هذ. دادالسترلابل مبالغ غير قابلة مق يتم أخذ مخصص كافيكد من أن للتأ  لماليةالقوائم افي نهاية فترة 

 كبير.ل للشركة تقل بشك نالئتمان مخاطر رو الشركة أمدي
  

بات علععى الحالععة الماليععة للحسععاالمستمر    الئتمانرية من عدد كبير من العمالء. يتم إجراء تقييم  لذمم المدينة التجاتتكون ا

 .المدينة
 

 العالية. تمانيةالئصنيفات لبنوك ذات التهي ا قابلةف المألطرااالسائلة محدودة ألن  على األموال  الئتمانمخاطر 

 

 رة المالية اية الفتاألحداث بعد نه -29

وحتععى  2021ديسععمبر  31منتهيععة فععي نة اللمالية للسمن تاريخ القوائم اأحداث لحقة هامة  تطرأ أيةأنه لم تعتقد اإلدارة ب

 م المالية.هذه القوائكة كجزء من لشرالي لالمركز المعلى  قد يكون لها أثر جوهريتاريخ إصدار القوائم المالية، 
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 التة للمقاوشركة القسي العالمي

 لة(ساهمة سعودية مقف)شركة م

 

 )تتمة(ية إيضاحات حول القوائم المال

 2021ر  ديسمب 31هية في للسنة المنت
  

 

 اد القوائم الماليةاعتم -30

 . م2022 مايو 21اريخ بت اإلدارةمجلس مالية من قبل إصدار القوائم ال علىت الموافقة تم

 

 رنةرقام المقاأ -31

 مع عرض السنة الحالية.لتتوافق  2020تم إعادة تصنيف بعض أرقام سنة 
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