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شركة كي كي آر السعودية المحدودة
(شركة ذات مسئولية محدودة)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020
2019
2020
لاير سعودي
إيضاح لاير سعودي
──── ────────── ──────────
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
موجودات حق االستخدام
الموجودات المتداولة
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
أرصدة لدى البنوك

4
5
6

إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق الشركاء والمطلوبات
حقوق الشركاء
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة

7
8

إجمالي حقوق الشركاء
المطلوبات غير المتداولة
التزامات المنافع المحددة للموظفين
المطلوبات المتداولة
مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
التزامات إيجار
ضريبة دخل مستحقة
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الشركاء والمطلوبات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جز ًءا من هذه القوائم المالية.
3

60,448
562,445
────────── ──────────
3,682,693
3,745,684
234,739
121,519
970,253
1,220,918
────────── ──────────
4,887,685
5,088,121
────────── ──────────
4,948,133
5,650,566
══════════ ══════════
2,000,000
2,000,000
237,034
257,677
2,133,313
2,319,100
────────── ──────────
4,370,347
4,576,777
────────── ──────────
87,621
8,272
────────── ──────────

9
4
10

406,944
568,341
90,232
──────────
1,065,517
──────────
1,073,789
──────────
5,650,566
══════════

380,351
61,200
48,614
──────────
490,165
──────────
577,786
──────────
4,948,133
══════════

شركة كي كي آر السعودية المحدودة
(شركة ذات مسئولية محدودة)
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2019
2020
لاير سعودي
إيضاح لاير سعودي
──── ───────── ─────────
اإليرادات
إيرادات استشارات
المصاريف
أتعاب مهنية
تكلفة موظفين وما في حكمها
استهالك موجودات حق االستخدام
منافع عامة
سفر وترفيه
رسوم اشتراكات
إشغال
تكلفة تمويل
أخرى

4,857,257
3,487,430
───────── ─────────

4

4

الربح قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جز ًءا من هذه القوائم المالية.
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10

()1,002,086
()576,581
()536,364
()193,533
()117,316
()90,000
()52,052
()17,280
()586,126
─────────
()3,171,338
─────────
316,092

()987,811
()1,762,423
()725,381
()113,426
()177,671
()81,133
()44,400
()9,771
()514,416
─────────
()4,416,432
─────────
440,825

()48,614
()109,662
───────── ─────────
392,211
206,430
───────── ─────────
392,211
206,430
═════════ ═════════

شركة كي كي آر السعودية المحدودة
(شركة ذات مسئولية محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
رأس المال
الرصيد في  1يناير 2019
صافي دخل السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
محول إلى االحتياطي النظامي
الرصيد في  31ديسمبر 2019
صافي دخل السنة
الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
محول إلى االحتياطي النظامي
الرصيد في  31ديسمبر 2020

االحتياطي النظامي األرباح المبقاة

اإلجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

────────
2,000,000

────────
197,813

────────
1,780,323

────────
3,978,136

────────
────────
2,000,000

────────
39,221
────────
237,034

392,211
────────
392,211
()39,221
────────
2,133,313

392,211
────────
392,211
────────
4,370,347

────────
────────
2,000,000
════════

────────
20,643
────────
257,677
════════

206,430
────────
206,430
()20,643
────────
2,319,100
════════

206,430
────────
206,430
────────
4,576,777
════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جز ًءا من هذه القوائم المالية.
5

لاير سعودي

شركة كي كي آر السعودية المحدودة
(شركة ذات مسئولية محدودة)
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2019
2020
لاير سعودي
إيضاح لاير سعودي
──── ───────── ─────────
األنشطة التشغيلية
الربح قبل ضريبة الدخل

316,092

التعديالت لتسوية الربح قبل الضريبة إلى صافي التدفقات النقدية:
استهالك موجودات حق االستخدام
مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين
تكلفة التمويل على التزامات إيجار

4
4

التغيرات في رأس المال العامل
زيادة في مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
نقص (زيادة) في مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
زيادة في مصاريف مستحقة الدفع ودائنين آخرين
النقدية الناتجة من العمليات
التزامات منافع محددة مدفوعة للموظفين
ضريبة دخل مدفوعة

10

صافي النقدية من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية
النشاط التمويلي
سداد جزء رئيسي من التزامات اإليجار

()1,110,179
()62,991
()46,057
113,220
67,781
26,594
───────── ─────────
98,625
954,831
()334,022
()87,622
()126,252
()68,044
───────── ─────────
()361,649
799,165
───────── ─────────

4

()548,500
─────────
()548,500
─────────
250,665
970,253
─────────
1,220,918
═════════

4

1,038,361

-

صافي الزيادة(النقص) في األرصدة لدى البنوك
األرصدة لدى البنوك في بداية السنة
األرصدة لدى البنك في نهاية السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  16جز ًءا من هذه القوائم المالية.
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725,381
536,364
11,103
8,272
9,771
17,280
───────── ─────────
1,187,080
878,008

()734,400
─────────
()734,400
─────────
()1,096,049
2,066,302
─────────
970,253
═════════

صافي النقدية المستخدمة في النشاط التمويلي

المعلومات المالية غير النقدية اإلضافية:
إضافات إلى موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار المتعلقة بها

440,825
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معلومات حول الشركة

إن شررركة كي كي آر السررعودية المحدودة (لالشررركةل) هي شررركة ذات مسرردولية محدودة مسررجلة في الريا بالمملكة
العربية السعودية بتاريخ  9رجب 1433هرر ر (الموافق  30مايو  )2012بموجب السجل التجاري رقم ،1010340484
وبموجب ترخيص الهيئة العامة لالسررتامار رقم  2832119956بتاريخ  21ذو القعدة 1432هرررررر (الموافق  19أكتوبر
 .)2011وبموجب ترخيص هيئة السرررروق المالية رقم  10-11154بتاريخ  24رجب 1432هررررررر ر (الموافق  26يونيو
 .)2011يتمال نشاط الشركة في القيام بترتيب أعمال األوراق المالية.
العنوان المسجل للشركة هو برج الفيصلية ،الطابق  ،18ص .ب  ،54995الريا

-2

السياسات المحاسبية الهامة

1- 2

أسس اإلعداد

 ،المملكة العربية السعودية.

تم إعداد هذه القوائم المالية للشركة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية،
والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
(يشار إليها مجتمعة بر لالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعوديةل).
تم إعداد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية.
تم عر

القوائم المالية باللاير السعودي ،والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة.

 2-2المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
يسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام  2020لكن ليس لها أي أار على القوائم المالية للشركة.
لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ( :)8تعريف األهمية النسبية

تقدم التعديالت تعريفًا جديدًا لألهمية النسبية ينص على أن لالمعلومات تكون ذات أ همية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل
معقول أن يدار إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة
لغر عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة ال ٌمعِدة للقوائم المالية.ل توضح
التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف على طبيعة وحجم المعلومات ،سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات
أخرى ،في سياق القوائم المالية .إن تحريف المعلومات يكون جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يدار على
القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية .إن هذه التعديالت ليس لها أي أار على القوائم المالية للشركة
وليس من المتوقع أن يكون لها أي أار مستقبلي عليها.

اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ  29مارس 2018

معيارا وال تُلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر .يتمال
إن اإلطار المفاهيمي ليس
ً
الغر من اإلطار المفاهيمي في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير ،ومساعدة ال ُمع ِدِّين على
تطوير سياسات محاسبية متسقة في الحاالت التي ال يوجد فيها معيار ساري ،ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير
وتفسيرها .سيدار ذلك على المنشآت التي قامت بوضع سياساتها المحاسبية بنا ًء على اإلطار المفاهيمي .يتضمن اإلطار
المفاهيمي المعدل بع المفاهيم الجديدة ،والتعريفات المحداة ومعايير إابات الموجودات والمطلوبات ،ويوضح بع
المفاهيم الهامة .لم يكن لهذه التعديالت أي أار على القوائم المالية للشركة.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)16امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد19-

في  28مايو  ، 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  16لعقود
اإليجارل  -امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد .19-توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي
للتقرير المالي  16المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجار وامتيازات اإليجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد.19-
ً
تعديال
كوسيلة عملية ،يمكن للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد 19-من المدجر يعد
لعقد اإليجار .يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار
المرتبط بكوفيد 19-بنفس الطريقة التي يقوم فيها بالمحاسبة عن التغيير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)16إذا لم
ً
تعديال لعقد اإليجار .تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يونيو  2020أو بعد ذلك
يكن التغيير
التاريخ ،مع السماح بالتطبيق المبكر لها .لم يكن لهذا التعديل أي أار على القوائم المالية للشركة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2-2المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة (تتمة)
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( ) 7والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ()39
 إحالل سعر الفائدة المرجعيالتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ( )39األدوات المالية :يوفر اإلابات والقياس
عددًا من اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطية المخاطر التي تتأار مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي .تتأار
أداة التغطية إذا نتج عن اإلحالل عدم تأكد من توقيت و /أو قيمة التدفقات النقدية المستندة إلى المدشرات المرجعية للبند
نظرا ألنه ليس لديها أي أدوات
المغطى أو أداة تغطية المخاطر .لم يكن لهذه التعديالت أي أار على القوائم المالية للشركة ً
تغطية مخاطر مرتبطة بعمولة.

3- 2

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

فيما يلي بيانًا بالمعايير الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة.
تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة ،إذا ينطبق ذلك ،عند:

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( :)1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة
في يناير  ،2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات  76-69من معيار المحاسبة الدولي ()1
لتحديد المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة .توضح التعديالت:
➢
➢
➢
➢

ما المقصود بحق تأجيل السداد;
أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية الفترة المالية;
أن التصنيف ال يتأار باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد;
أنه فقط إذا كانت إحدى المشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ،فلن تدار شروط
االلتزام على تصنيفها.

تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2023ويتعين تطبيقها بأار رجعي .ليس من
المتوقع أن يكون للتعديالت على تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة أار جوهري على القوائم المالية للشركة في
فترة التطبيق األولي.

العقود المتوقع خسارتها  -تكاليف الوفاء بالعقود  -التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ()37
في مايو  ، 2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )37لتحديد التكاليف التي
خاسرا.
يتعين على المنشأة إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو
ً
تطبق التعديالت لطريقة التكلفة المتعلقة مباشرةل .تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على
كل من التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد .ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة
بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2022أو بعد ذلك التاريخ .سوف تطبق الشركة هذه
التعديالت على العقود التي لم تفِ بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت ألول
مرة.

المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9األدوات المالية – األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة  %10لغرض التوقف
عن إثبات المطلوبات المالية

كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  2020-2018على المعايير الدولية للتقرير المالي ،أصدر مجلس معايير المحاسبة
الدولية تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا
كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختال ًفا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي .تشتمل هذه
الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المقتر والجهة المقرضة ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو
المستلمة من قبل المقتر أو الجهة المقرضة نيابة عن اآلخر .تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم
تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.
يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر له .سوف
تطبق الشركة التعديالت على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق
فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.
ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أار جوهري على الشركة.
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 4-2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة في إعداد القوائم المالية:

تصنيف الموجودات والمطلوبات كـمتداولة وغير متداولة
تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة /غير متداولة.
تصنف الموجودات كمتداولة وذلك:
• عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية.
• في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغرا المتاجرة،
• عندما يتوقع تحققها خالل ااني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو
• عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن
ااني عشر شهراً بعد الفترة المالية.
تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تصنف المطلوبات كمتداولة وذلك:
• عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية.
• في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغرا المتاجرة،
• عندما تستحق السداد خالل ااني عشر شهراً بعد الفترة المالية ،أو
• عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن ااني عشر شهراً بعد الفترة المالية.
تصنف الشركة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.

قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية
تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافترا أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل
المطلوبات قد تمت إما:
• في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو
• في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكار األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات
إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكار فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة .تقاس القيمة العادلة
للموجودات أو المطلوبات بافترا أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم
يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل
الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
• المستوى  : 1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماالة.
• المستوى  :2طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة.
• المستوى  :3طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إاباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا
تم التحويل بين التسلسل الهرم ي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى
األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
تتكون الموجودات المالية من استامارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والنقدية وشبه النقدية والمدينين
اآلخرين .بينما تتكون المطلوبات المالية من الدائنون والمطلوبات المتداولة األخرى.
تم تحديد القيمة العادلة لهذه األدوات المالية بأنها تقارب القيمة الدفترية نظراً إلعادة تسعيرها المتكرر أو طبيعتها قصيرة
األجل.
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عقود اإليجار
تقوم الشركة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .وذلك ،إذا ما تم بموجب العقد
نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك.

الشركة كمستأجر
قامت الشركة بتطبيق طريقة واحدة إلابات وقياس كافة عقود اإليجار ،فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار
الموجودات منخفضة القيمة .تقوم الشركة بإابات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي
تمال الحق في استخدام األصل المعني.

)1

موجودات حق االستخدام

تقوم الشركة بإابات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار (أي ،تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام) .تقاس
صا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفا في القيمة ،ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس
موجودات حق االستخدام بالتكلفة ،ناق ً
التزامات اإليجار .تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المابتة ،والتكاليف المباشرة األولية
صا أي حوافز إيجار مستلمة .يتم استهالك موجودات
المتكبدة ،ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار ،ناق ً
حق االستخدام على أساس القسط ال اابت على مدى فترة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ،أيهما أقصر.
في حالة نقل ملكية األصل المدجر إلى الشركة في نهاية مدة عقد اإليجار أو أن التكلفة تظهر ممارسة خيار الشراء ،فإنه
يتم احتساب االستهالك على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل.

)2

التزامات اإليجار

تشتمل التزامات اإليجار ،إذ ينطبق ذلك ،على صافي القيمة الحالية للدفعات الاابتة (بما في ذلك الدفعات الاابتة في جوهرها)
صا أي حوافز إيجار مستحقة القب ودفعات اإليجار المتغيرة التي يتم تحديدها وفقًا لمدشر أو معدل ما ،والمبالغ
ناق ً
المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ،وسعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا
بصورة معقولة من ممارسة ذلك الخيار ،ودفعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر
لذلك الخيار.

)3

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من إابات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بها (أي
اعتبارا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء) .تمال الموجودات
شهرا أو أقل
عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 12
ً
ً
منخفضة القيمة تلك البنود التي ال تبلغ حد الرسملة لدى الشركة ،وتعتبر غير جوهرية بالنسبة لقائمة المركز المالي للشركة
ككل .يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف
على أساس القسط الاابت على مدى فترة اإليجار.

األدوات المالية
يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية في األصل بالقيمة العادلة .عند اإلابات األولي لها ،فإن تكاليف المعامالت
المتعلقة مباشرة باالستحواذ أو إصدار موجودات مالية ومطلوبات مالية تتم إضافتها أو خصمها من القيمة العادلة
للموجودات المالية والمطلوبات المالية ،حسبما هو مالئم.

الموجودات المالية
تقوم الشركة في األصل بإابات الموجودات المالية بتاريخ استحدااها .يتم إابات كافة الموجودات المالية األخرى في األصل
بتاريخ التداول وذلك عندما تصبح الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة المالية .يتم الحقا ً قياس كافة الموجودات المالية
المابتة في مجملها إما بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي (في حال كان أار الخصم أو تكاليف المعامالت
جوهرياً) .يدرج دخل العمولة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التمويل .يتم إابات أية أرباح أو خسائر ناتجة عن
التوقف عن اإلابات مباشرة في الربح أو الخسارة ويتم عرضها ضمن اإليرادات األخرى /المصاريف.
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األدوات المالية (تتمة)
االنخفا

في قيمة الموجودات المالية

تقوم الشركة بإابات مخصص خسارة لقاء خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة واألرصدة
البنكية.
تقوم الشركة دائما ً بإابات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بشأن المبالغ المستحقة من الجهة ذات العالقة .ويتم
تقدير خسائر االئتمان المتوقعة بشأن هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصص بنا ًء على خسائر االئتمان السابقة
للشركة ،والمعدلة بالعوامل الخاصة بالجهات المدينة والظروف االقتصادية العامة وتقويم كل من توجهات السوق الحالية
والمتوقعة بتاريخ إعداد القوائم المالية ،بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حسبما هو مالئم.

التوقف عن االابات
يتم التوقف عن إابات الموجودات المالية (أو ،إذ ينطبق ذلك ،أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المشابهة)
بصورة رئيسية (أي استبعادها من قائمة المركز المالي للشركة) عند:
•
•

انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
قيام الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى
طرف آخر دون أي تأخير وفق لترتيبات فوريةل وإذا ما (أ) قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة
لألصل ،أو (ب) لم تقم بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت بتحويل
السيطرة على األصل.

المطلوبات المالية

يتم ،في األصل ،إابات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرةً .في 31
ديسمبر  ، 2020تم تصنيف كافة المطلوبات المالية الخاصة بالشركة بالتكلفة المطفأة.

القياس الالحق

بعد االابات األولي لها ،تقاس المطلوبات المرتبطة بعمولة الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
يتم إابات األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر عند التوقف عن إابات المطلوبات وكذلك
من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي .تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء
وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي .ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف
تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.

الدائنون اآلخرون
يتم إابات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة ،سوا ًء قدمت أم لم تقدم
بها فواتير من قبل الموردين.

التوقف عن االابات
يتم التوقف عن اابات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل
المطلوبات المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماما ً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية،
عندئذ يتم اعتبار مال هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن اابات المطلوبات األصلية واابات مطلوبات جديدة .يتم إابات الفرق
بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الشامل.

مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم
لمقاصة المبالغ المابتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي ،أو تحقيق الموجودات وسداد
المطلوبات في آن واحد.
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النقدية وشبه النقدية
ألغرا إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية وشبه النقدية من الودائع المحتفظ بها لدى البنوك ،وجميعها متاحة
لالستخدام من قبل الشركة ما لم ينص على خالف ذلك ولها فترات استحقاق لمدة االاة أشهر أو أقل ،وتخضع لمخاطر
غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.

المخصصات
يتم إابات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل
تقدير لمبلغ االلتزام بشكل
ان يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء
ٍ
مواوق به.
يمال المبلغ المابت كم خصص أفضل تقدير لإلدارة بشأن العو المطلوب لسداد االلتزام الحالي في نهاية الفترة المالية،
مع األخذ بعين االعتبار المخاطر وحاالت عدم التأكد المحيطة بااللتزام .وعند قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية
المقدرة لسداد االلتزام الحالي ،فإن القيمة الدفترية له تمال القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية (عندما يكون أار القيمة
الزمنية للنقود جوهريًا) .وعند استخدام الخصم ،يتم إابات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

منافع الموظفين
التزامات المنافع المحددة للموظفين
يتم تحديد التزام المنافع المحددة للموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة ،باإلضافة إلى عمليات التقويم االكتواري
التي يتم إجرادها في نهاية كل فترة مالية .إن عمليات إعادة القياس التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية ،يتم إظهارها
فوراً في قائمة المركز المالي مع الزيادة أو النقص المابت ضمن الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها .كما يتم
إابات عمليات إعادة القياس المابتة ضمن الدخل الشامل اآلخر فوراً ضمن األرباح المبقاة ،ولن يعاد تصنيفها إلى الربح
أو الخسارة في الفترات الالحقة.
يتم إابات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة
في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة .يتم احتساب العمولة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة إلى صافي التزامات
أو موجودات المنافع المحددة .يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
• تكلفة الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية ،تكلفة الخدمة السابقة ،باإلضافة إلى األرباح والخسائر الناتجة عن
عمليات تقليص األيدي العاملة والتسويات)،
• مصروف العمولة ،و
• عمليات إعادة القياس.
تقوم الشركة بإظهار أول مكونين من تكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة ضمن البنود المعنية.

منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم اابات التزام لقاء المنافع المستحقة للموظفين بشأن الرواتب واألجور واإلجازات السنوية وتذاكر السفر المتوقع سدادها
بالكامل خالل ااني عشر شهراً بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفون بتقديم الخدمات ذات العالقة .يتم إابات االلتزام
بالمبلغ غير المخصوم للمنافع المتوقع دفعها لقاء تلك الخدمات.

منافع التقاعد
يتم إابات منافع التقاعد بشأن برامج االشتراكات المحددة كمصاريف عند تكبدها.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 4-2ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
االحتياطي النظامي

طبقا ً لنظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة ،يجب على الشركة تحويل  %10من صافي دخل السنة حتى يبلغ
مجموع هذا االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

ضريبة الدخل
تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل (لالهيئةل) في المملكة العربية السعودية .يجنب مخصص ضريبة الدخل
على أساس مبدأ االستحقاق ويحمل على الربح أو الخسارة .ويتم احتساب ضريبة الدخل على أساس صافي الدخل المعدل.
يت م تسوية الفروقات ،إن وجدت ،الناتجة عن الربط النهائي خالل السنة التي يتم فيها إنهاء تلك الربوط.

الضريبة المؤجلة
يتم إابات الضريبة المدجلة بشأن الفروقات المدقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية واألسس
الضريبية المقابلة المستخدمة في احتساب الربح الخاضع للضريبة .يتم عادة إابات مطلوبات الضريبة المدجلة لكافة
الفروقات المدقتة الخاضعة للضريبة .يتم إابات موجودات الضريبة المدجلة عمو ًما لكافة الفروقات المدقتة القابلة
لالستقطاع وذلك بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح خاضعة للضريب ة يمكن استخدامها لقاء الفروقات المدقتة القابلة
لالستقطاع .يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المدجلة في نهاية كل فترة مالية وتخف بالقدر الذي لم يعد
من المحتمل أن تتوفر فيه أرباح كافية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد كامل موجودات الضريبة المدجلة أو جزء منها.
تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المدجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها
الموجودات أو تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الضريبية) الصادرة أو السارية
المفعول بتاريخ نهاية الفترة المالية.

إثبات اإليرادات

يتم قياس اإليرادات على أساس العو المنصوص عليه في العقد المبرم مع العميل ،ويتم استبعاد المبالغ المحصلة نياب ًة
عن أطراف أخرى .تقوم الشركة بإابات اإليرادات عند تأدية الخدمات وفقا ً لشروط العقد.

إيرادات استشارات
تقوم الشركة بتقديم خدمات استشارية للجهات ذات العالقة .يتم إابات هذه الخدمات كالتزامات أداء يتم الوفاء بها على مدى
زمني .يتم إابات اإليرادات المتعلقة بهذه الخدمات بناء على بع المصاريف المتكبدة وفقا ً لالتفاقية .ال يتم استحقاق
المبالغ مقابل الخدمات من الجهات ذات العالقة حتى يتم تكبد المصاريف.

المصاريف
يتم قياس وإابات المصاريف كتكلفة الفترة بتاريخ تكبدها .يتم توزيع المصاريف المتعلقة بأكار من فترة مالية واحدة على
هذه الفترات بالتناسب.

المعامالت بالعمالت األجنبية
عند إعداد القوائم المالية للشركة ،يتم إابات المعامالت التي تتم بعمالت غير العملة الوظيفية للشركة (العمالت األجنبية)
بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت .وفي نهاية كل فترة مالية ،يعاد تحويل البنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية
بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ .يتم إابات الفروقات الناتجة عن تسديد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل
الشامل.
تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت
األولية .تحول البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه
تحديد القيمة العادلة .تتم معالجة األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
بما يتفق مع إابات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي أن فروقات تحويل العمالت على
البنود ،التي يتم إابات أرباح أو خسائر القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل).
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التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تدار على مبالغ اإليرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية .وقد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات
والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأارة بذلك في الفترات
المستقبلية.

األحكام
عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالية ،التي لها أار جوهري على المبالغ المابتة
في القوائم المالية:

تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء  -الشركة كمستأجر
تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء ،باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار
تمديد عقد اإليجار إذا كان من المدكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار
إذا كان من المدكد بصورة معقولة عدم ممارسته.
يوجد لدى ال شركة عقد إيجار واحد يتضمن خيارات تجديد وإنهاء .تطبق الشركة األحكام عند تقويم ما إذا كان من المدكد
بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد أو االنهاء من عدمه ،أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي من
شأنها إيجاد حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء .وبعد تاريخ بدء اإليجار ،تقوم الشركة بإعادة تقويم مدة عقد
اإليجار في حالة وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتدار على قدرتها على ممارسة أو عدم
ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء (على سبيل الماال ،إنشاء التحسينات المهمة على المباني المستأجرة أو التخصيص المهم
حسب الطلب لألصل المستأجر).

التقديرات واالفتراضات
تم أدناه بيان االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد
القوائم المالية ،والتي لها تأاير جوهري يددي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات
خالل السنة المالية القادمة .قامت الشركة بإجراء االفتراضات والتقديرات بنا ًء على المدشرات المتاحة عند إعداد القوائم
المالية .ومع ذلك ،قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو
الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة الشركة .يتم إظهار هذه التغيرات في االفتراضات عند حدواها.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المبالغ المستحقة من الجهة ذات العالقة .يتم
في األصل تحديد مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعار السابقة التي تم مالحظتها .وستقوم الشركة بمعايرة
المصفوفة لتعديل خسائر االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية .وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،يتم تحديث معدالت التعار
السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التق ديرات المستقبلية.

مبدأ االستمرارية

قامت إدارة الشركة بإجراء تقويم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن
الشركة لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور .عالوة على ذلك ،ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد
جوهري قد ياير شكوكا ً حول مقدرة الشركة على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية .عليه ،تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً
لمبدأ االستمرارية.
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 -4موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار
تتضمن موجودات حق االستخدام مكتب مدجر .فيما يلي بيان القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام المابتة والحركة
خالل السنة:
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
──────── ────────
785,829
60,448
في بداية السنة
1,038,361
إضافات خالل السنة
()725,381
()536,364
استهالك محمل للسنة
──────── ────────
60,448
562,445
في نهاية السنة
════════ ════════
فيما يلي بيان القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة خالل السنة:

2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
───────── ─────────
785,829
61,200
1,038,361
9,771
17,280
()734,400
()548,500
───────── ─────────
61,200
568,341
═════════ ═════════

في بداية السنة
إضافات خالل السنة
فوائد على التزام إيجار
مدفوعات
في نهاية السنة

61,200
568,341
═════════ ═════════
═════════ ═════════

جزء متداول من التزام إيجار
جزء غير متداول من التزام إيجار

 - 5المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تمال الجهات ذات العالقة الشركاء وكبار موظفي اإلدارة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي
يمارس عليها تأايرا هاما من قبل هذه الجهات .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
خالل السنة ،قامت الشركة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة كما يلي:

الجهة ذات العالقة

طبيعة العالقة

كوهلبرج كرافز روبرتس كو أل بي
كي كي آر مينا المحدودة
كوهلبرج كرافز روبرتس وشركاهم أل أل بي

شريك
شركة تابعة لشريك
شركة تابعة لشريك

فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:

مبلغ المعاملرررة

الجهة ذات العالقة

─────────
كوهلبرج كرافز روبرتس كو أل بي
كي كي آر مينا المحدودة
كوهلبرج كرافز روبرتس وشركاهم أل
أل بي

طبيعة المعاملة

─────────
ايرادات استشارات (أ)
مصاريف معاد تحميلها من قبل الشركة
مصاريف متكبدة بالنيابة عن الشركة
مصاريف متكبدة بالنيابة عن الشركة
مصاريف معاد تحميلها من قبل الشركة
مصاريف متكبدة بالنيابة عن الشركة
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2019
2020
لاير سعودي لاير سعودي
──────── ────────
4,857,257 3,487,430
6,792
35,750
648,735
137,215
71,625
91,987
39,980

254,668
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
أ) تقوم الشركة بتقديم المساعدة إلى كولبيرج كرافيس روبرتس آند كو إل بي ،الشريك ،في أداء خدماتهم
االستشارية .بالمقابل ،تحصل الشركة على إيرادات استشارات ،يتم احتسابها بنا ًء على شروط متفق عليها وبع
المصاريف المتكبدة باإلضافة إلى مبلغ يساوي  %10من تلك التكاليف باستاناء حوافز الموظفين التي يتم
استردادها بالتكلفة (أي بدون هامش ربح).

فيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة من الجهة ذات العالقة:
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
──────── ────────
3,682,693 3,745,684
═════════ ═════════

كوهلبرج كرافز روبرتس كو أل بي

ال يحمل المبلغ القائم مع الجهة ذات العالقة أي عمولة .لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات.

تعويضات كبار موظفي اإلدارة
إن كبار موظفي اإلدارة هم هدالء األفراد الذين لهم الصالحية والمسئولية عن التخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،بما في ذلك اإلدارة العليا.
بلغت التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة في شكل منافع قصيرة األجل خالل السنة  267,865لاير سعودي
( 1,083,333 :2019لاير سعودي) ،وبلغت التزامات المنافع المحددة المدفوعة للموظفين  17,326لاير سعودي
( 169,930 :2019لاير سعودي).
-6

المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات المتداولة األخرى

تأمينات إيجار نقدية
مصاريف مدفوعة مقدما ً
مدينون آخرون

2020
لاير سعودي
────────
75,110
38,333
8,076
────────
121,519
════════

2019
لاير سعودي
────────
75,110
48,333
111,296
────────
234,739
════════

 -7رأس المال
يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع وقدرة  2,000,000لاير سعودي ( 2.000.000 :2019لاير
سعودي) من  20,000حصة ،قيمة كل منها  100لاير سعودي .فيما يلي بيان بالشركاء في الشركة ونسبة حصتهم كما
في  31ديسمبر  2020و:2019
نسبة الملكية المبلغ
االسم
لاير سعودي
%
كي كي أر مينا هولدينغز إل إل سي
كوهلبرج كرافز روبرتس كو أل بي

-8

1,998,000
%99.9
2,000
%0.1
───────── ─────────
2,000,000
%100
═════════ ═════════

االحتياطي النظامي

طبقا لنظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة ،يجب تحويل  %10من دخل السنة إلى االحتياطي النظامي .ويجوز
للشركة التوقف عن إجراء مال هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير
قابل للتوزيع.
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المصاريف المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون

2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
───────── ─────────
380,147
389,086
204
17,858
───────── ─────────
380,351
406,944
═════════ ═════════

مصاريف مستحقة الدفع
دائنون آخرون

 -10ضريبة الدخل

 1-10المحملة على السنة

الربح قبل الضريبة
الضريبة بمعدل ضريبة الدخل القانوني )%20 :2019( %20
الدخل الغير خاضع للضريبة والمصاريف الغير قابلة للخصم
مخصص ضريبة الدخل للسنة
المحمل نتيجة فحوصات ضريبية سابقة ()2-10
المحمل على السنة

2020
لاير سعودي
─────────
316,092
رررررررررررررررررررررررررررر
63,218
27,014
رررررررررررررررررررررررررررر
90,232
19,430
─────────
109,662
═════════

2019
لاير سعودي
─────────
440,825
رررررررررررررررررررررررررر
88,165
()39,551
رررررررررررررررررررررررررر
48,614
─────────
48,614
═════════

ويتم احتساب مخصص السنة الحالية على  %20من األرباح الخاضعة للضريبة المعدلة .الفوارق بين الربح المالي
والربح الخاضع للضريبة ترجع أساسا إلى مخصصات ومصاريف معينة غير مسموح بها ألغرا ضريبية.
كانت حركة مخصص ضريبة الدخل على النحو التالي:

2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
───────── ─────────
126,252
48,614
48,614
109,662
()126,252
()68,044
───────── ─────────
48,614
90,232
═════════ ═════════

في بداية السنة
المحمل للسنة
مدفوعات خالل السنة
في نهاية السنة

 2-10الربوط الضريبية
قدمت الشركة إقراراتها الضريبية حتى  31ديسمبر .2019
خالل عام  ،2020وافقت وسددت الشركة مبلغ  19,430لاير سعودي لضريبة الدخل كمبلغ تقييم نهائي لسنة  .2018لم
يتم بعد رفع إجراء أي ربوط (فحوصات) من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات  2017و .2019

 3-10الضريبة المؤجلة
تتعلق موجودات الضريبة المدجلة بمخصصات المنافع المحددة للموظفين .تعتقد اإلدارة أن هناك عدم يقين بشأن توافر
األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل حتى يمكن استخدامها لقاء موجودات الضريبة المدجلة .لذلك تبين لإلدارة أن
موجودات الضريبة المدجلة تعتبر غير جوهرية بالنسبة للقوائم المالية ،وعليه ،لم يتم المحاسبة عنها.
 -11أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية
تتكون المطلوبات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة من الذمم الدائنة األخرى .تشتمل الموجودات المالية الرئيسية الخاصة
بالشركة على األرصدة لدى البنوك والمبالغ المستحقة من الجهة ذات العالقة التي تنشأ عن أعمالها مباشرة .تتعر
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الشركة لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .تقوم اإلدارة العليا بالشركة باإلشراف على إدارة
هذه المخاطر.
 -11أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)

مخاطر العمالت األجنبية
تمال مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة التغيرات
في أسعار الصرف األجنبي .يعتبر اللاير السعودي العملة الوظيفية وعملة العر للشركة .ال تتعر الشركة ألي
مخاطر عمالت هامة حيث أن معظم المعامالت مسجلة باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي وكلتا العملتين مربوطتين
حاليًا ببعضهما البع .

مخاطر االئتمان
تمال مخاطر االئتمان مخاطر الخسارة المالية في حالة إخفاق عميل أو طرف آخر في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته
التعاقدية ،وتنش أ بصورة رئيسية من األرصدة لدى البنوك والمبالغ المستحقة من الجهة ذات العالقة.
تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات عمل مماالة أو نشاطات في نفس المنطقة
الجغرافية أو وجود خصائص اقتصادية مماالة لديهم قد تدار على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية التي تتأار
بالتغيرات االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى .تشير تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة
تجاه التطورات التي تدار على مجال معين أو منطقة جغرافية محددة.
بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية الخاصة بالشركة ،بما في ذلك األرصدة لدى البنوك ،ينشأ تعر
الشركة لمخاطر االئتمان من تعار الطرف اآلخر ،وبحد أقصى يعادل القيمة الدفترية لهذه األدوات.
يمال الحد األقصى للتعر لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات
المالية المفصح عنها في الجدول أدناه.
2019
2020
لاير سعودي
لاير سعودي
───────── ─────────
970,253 1,220,918
أرصدة لدى البنوك
3,682,693 3,745,684
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
───────── ─────────
4,652,946 4,966,602
═════════ ═════════

األرصدة لدى البنوك

تتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة لدى البنوك من قبل اإلدارة وف ًقا لسياسة الشركة .يتم مراجعة حدود االئتمان
المتعلقة باألطراف األخرى ويتم تحدياها على مدار السنة .وعليه ،تبين لإلدارة أن خسارة اإلنخفا في القيمة ضمن
خسائر اإلئتمان المتوقعة غير جوهرية في القيمة الدفترية لألرصدة لدى البنوك.

المبالغ المستحقة من الجهة ذات العالقة
يشمل هذا الرصيد الذمم المدينة من الجهة ذات العالقة .وبنا ًء على الخبرة السابقة للشركة ،يتم تسوية األرصدة مع الجهة
ذات العالقة بصورة منتظمة ،وال يوجد شطب سابق لمبالغ هامة مستحقة من الجهة ذات العالقة .وعليه ،تبين لإلدارة أن
خسارة االنخفا في القيمة ضمن خسائر االئتمان المتوقعة غير جوهرية في القيمة الدفترية لرصيد الجهة ذات العالقة.

مخاطر السيولة
إطارا مناسبًا إلدارة مخاطر السيولة
تقع المسدولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق المساهمين ،الذين أنشأوا
ً
إلدارة متطلبات إدارة التمويل قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل وإدارة السيولة .الشركة غير معرضة لمخاطر سيولة
كبيرة .تدير الشركة مخاطر السيولة من خالل الحفاظ على االحتياطيات الكافية من خالل المراقبة المستمرة للتوقعات
والتدفقات النقدية الفعلية .كما أن كافة المطلوبات الظاهرة في قائمة المركز المالي للشركة ،باستاناء التزامات المنافع
المحددة للموظفين ،تستحق السداد تعاقديًا على أساس متداول.
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 -11أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)

إدارة رأس المال
تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد من أنها قادرة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية مع زيادة العائد
لألطراف األخرى من خالل زيادة رصيد حقوق الملكية .لم يطرأ أي تغيير على االستراتيجية العامة للشركة عن السنة
السابقة .يتكون هيكل رأسمال الشركة من حقوق الملكية والتي تشمل رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة.
-12

القيمة العادلة لألدوات المالية

تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من األرصدة لدى البنوك والمبالغ المستحقة من الجهة ذات العالقة .تتكون
المطلوبات المالية للشركة من الذمم الدائنة األخرى .يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة،
وتعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ إعداد القوائم المالية تقارب قيمتها الدفترية
وذلك نظراً إلى إمكانية تسييلها على الفور .وتصنف جميعها ضمن المستوى  2من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة.
لم يكن هناك تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة.
 -13األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية
لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية ،والتي تتطلب إجراء تعديالت
أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية.
 -14االلتزامات المحتملة
لم يكن لدى الشركة أي التزامات محتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية.
 -15األثر الناتج عن كوفيد 19-على العمليات والقوائم المالية
اقرارا منها
خالل مارس  ، 2020أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف تفشي فيروس كورونا (كوفيد )19-بالجائحة
ً
بانتشاره السريع في كافة أنحاء العالم .وقد أار تفشي الفيروس أيضًا على منطقة مجلس التعاون الخليجي ،بما في ذلك
المملكة العربية السعودية .وقد اتخذت الحكومات في كافة أنحاء العالم العديد من اإلجراءات بهدف احتواء انتشار الفيروس.
وقامت المملكة العربية السعودية ،على وجه الخصوص ،بإغالق الحدود ،وإصدار إرشادات للتباعد االجتماعي ،وفر
اإلغالق وحظر التجول على مستوى البالد.
استجابة لالنتشار السريع لفيروس كورونا وما نتج عنه من تعطيل لبع األنشطة االجتماعية واالقتصادية ،قامت اإلدارة
بتقييم تأايره على أنشطتها التشغيلية الحالية والمستقبلية وقامت باتخاذ سلسلة من اإلجراءات الوقائية واالحترازية ،بما في
ذلك تفعيل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفين وأسرهم.
وكما بتاريخ إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020لم تحدد اإلدارة أي أار جوهري على عمليات
الشركة ونتائجها المالية ناتج عن تفشي كوفيد .19-قد تدار هذه التطورات على النتائج المالية والتدفقات النقدية والوضع
المالي للشركة مستقبالً ،وستستمر اإلدارة في تقييم طبيعة ومدى األار الناتج عن ذلك على عمليات الشركة ونتائجها المالية.
 -16اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  9شعبان 1442هر (الموافق  22مارس .)2021
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