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تقرير مراجع الحسابات المستقل
الموقرين

إلى السادة مساهمي شركة الكثيري القابضة
شركة مساهمة سعودية
الرياض ،المملكة العربية السعودية
التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة الموحدة المرفقة لشرركة الكثيري القابضرة (شرركة مسراهمة سرعودية) ("المجموعة") وشرركتياا التابعتين
(ويشررررار إليامرا جميعرا م "بالمجموعة") ،والتي تتضررررمن قائمرة المركز المرالي الموحدة كمرا في  31ديسررررمبر 2020م ،وقائمرة األرباح أو
الخسرائر والدخل الشرامل اآلخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق المسراهمين الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسرنة المنتاية في
ذلك التاريخ ،و التي تشتمل على اإليضاحات والسياسات المحاسبية الاامة والمعلومات التفسيرية األخرى.
وفي رأينرا ،فر ن القوائم المراليرة الموحردة الموحردة المرفقرة تظار بصررررورة عرادلرة ،من جميع الجوانر الجوهريرة ،المركز المرالي الموحرد
للمجموعرة كمرا في  31ديسررررمبر 2020م وأداؤهرا المرالي الموحرد وتردفقراتارا النقرديرة الموحردة للسررررنرة المنتايرة في ذلرك التراريخ وفقرا م للمعرايير
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السرررعودية والمعايير واإلصررردارات األخرى المعتمدة من الايئة السرررعودية للمحاسررربين
القانونيين.
أساس الرأي
لقد قمنا بمراجعتنا وفقا م للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السررعودية .ومسررؤولياتنا بموج تلك المعايير تم توضرريحاا
بالتفصرريل في قسررم "مسررؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة الموحدة" الوارد في تقريرنا .ونحن مسررتقلون عن المجموعة
وفقا م لقواعد سررررلوك و دا المانة المعتمدة في المملكة العربية السررررعودية وذات الصررررلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،وقد اسررررتوفينا أيضرررا م
بمسؤولياتنا األخالقية وفقا م لاذه القواعد .وفي اعتقادنا ،ف ن أدلة المراجعة التي حصلنا علياا تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
أمور المراجعة الرئيسية
أمور المراجعة الرئيسرررية هي تلك األمور التي كانت ،بحسر ر حكمنا الماني ،لاا األهمية القصررروى عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة
للسررنة الحالية .وقد تم تناول هذه األمور في سررياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل ،وعند تكوين رأينا فياا ،وإننا ال نقدم في هذه رأيا م
منفصال .فيما يلي وصفا م لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجتاا:
أمور المراجعة الرئيسية
تحقق اإليرادات:
خالل السررررنة المالية المنتاية في  31ديسررررمبر 2020م ،بلغت إيرادات
المجموعرة مبلغ  104مليون لاير سررررعودي (2019م 89 :مليون لاير
سعودي).
يسرتمر وجود ضرغوتات على المجموعة لتحقيق األهداف والتوقعات مما
قد يؤدي إلى وجود تحريفات في اإليرادات.
ويعتبر تحقق اإليرادات أمر مراجعرة رئيسرررري لوجود مخراتر براحتمرال
قيام اإلدارة بتجاوز اإلجراءات الرقابية لتحريف معامالت اإليرادات.
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اإلجراءات المتخذة تجاه أمور المراجعة الرئيسية
قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية فيما يتعلق بتحقق اإليرادات:
 تقييم مدى مالئمة السرررياسرررات المحاسررربية المتعلقة بتحققاإليرادات الخاصررة بالمجموعة من خالل األخذ باالعتبار
متتلبرات المعيرار الردولي للتقرير المرالي " 15اإليرادات
من العقود مع العمالء".
 تقييم التصررميم والتتبيق واختبار مدى الفاعلية التشررغيليةلإلجراءات الرقرابيرة للمجموعرة ،بمرا في ذلرك اإلجراءات
الرقابية لمكافحة الغش عند إثبات اإليرادات وفقا م لسررياسررة
المجموعة.
 فحص معرامالت المبيعرات ،على أسررررراس العينرة ،وإجراءاختبرارات قتع لإليرادات التي تمرت في بردايرة أو نارايرة
السررنة لتقييم ما إذا كانت اإليرادات قد تم إثباتاا في الفترة
الصحيحة.
 اختبار معامالت اإليرادات ،على أسررراس العينة ،والتحققمن المسرتندات المؤيدة ،والتي تضرمنت إشرعارات اإلسرتالم
الموقعررة من العمالء ،لضررررمرران دقررة وصررررحررة إثبررات
اإليرادات.

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة الموحدة (تتمة)
أمور المراجعة الرئيسية (تتمة)
ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ:
تعتبر أرصررردة ممتلكات و الت ومعدات وأعمال رأسرررمالية تحت التنفيذ
من األرصردة ذات األهمية النسربية العالية حي تبلغ قيمة ممتلكات و الت
ومعدات  45مليون لاير سررعودي (2019م 45 :مليون لاير سررعودي)
وأعمال رأسررررمالية تحت التنفيذ  44مليون لاير سررررعودي (2019م8 :
مليون لاير سررعودي) كما في  31ديسررمبر 2020م ،كما أن هناك أمور
تتتل من اإلدارة اسررتخدام بعا التقديرات واالفتراضررات الاامة التي
تؤثر على أرصررررردتارا من خالل تحرديرد األعمرار اإلنتراجيرة والمراجعرة
الدورية لتلك األعمار وما يترت علياا من تقدير أقسرات االسرتاالك وما
لذلك من تأثير على نتيجة النشات.
كذلك بالنسربة لععمال الرأسرمالية تحت التنفيذ والتي تتمثل في أبلباا في
تكاليف إنشرراء مصررنع األلواح الخرسررانية ثالثية األبعاد في شررركة إليان
للصررررنراعرة "إحردى الشررررركرات الترابعرة" حير تجراوز تكلفترت حتى تراريخ
القوائم المالية الموحدة الموحدة ما نسرررربتت  %26من إجمالي موجودات
المجموعرة ومرا يتتلبرت ذلرك من إجراءات خراصرررررة للتحقق من صررررحرة
التعراقردات واإلثبرات وتوقيرت وشررررروت تحويلارا إلى ممتلكرات و الت
ومعدات لذا اعتبرنا ممتلكات و الت ومعدات واألعمال الرأسرمالية تحت
التنفيذ من األمور الاامة.

قمنرا بتنفيرذ اإلجراءات التراليرة فيمرا يتعلق برالتحقق من وجود
وتقييم ممتلكرات و الت ومعردات وأعمرال رأسررررمراليرة تحرت
التنفيذ:
 تقييم التصررررميم ومردي فراعليرة إجراءات الرقرابرة الرداخليرةعلى الدورة المحاسربية الخاصرة بممتلكات و الت ومعدات
وأعمرال رأسررررمراليرة تحرت التنفيرذ .كمرا قمنرا بتقييم مردي
مالئمة سررياسررات الرسررملة والقيام ب جراءات التحقق على
أسرراس العينة والتحقق من سررياسررة االهالك للسررنة .وعند
القيام باذه اإلجراءات .نقاشرررنا أيضرررا مع اإلدارة حكمام
الماني بشرأن تبيعة البنود التي تم رسرملتاا ومدي مالئمة
االعمار اإلنتاجية والسياسات ذات الصلة باذا الشأن.
 تم اإلفصرررررراح عن ممتلكررات و الت ومعرردات وأعمررالرأسررررمراليرة تحرت التنفيرذ براإليضررررراح رقم ( )8في القوائم
المالية الموحدة الموحدة وتم اإلفصرررراح عن السررررياسررررة
المحاسرررربية الخاص بممتلكات و الت ومعدات للمجموعة
وأعمال رأسرررمالية تحت التنفيذ باإليضررراح رقم ( )6حول
القوائم المالية الموحدة.

المعلومات األخرى المدرجة في تقرير المجموعة السنوي للعام المنتهي في  31ديسمبر 2020م
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى وتتكون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في تقرير المجموعة السنوي للعام المنتاي
في  31ديسمبر 2020م ،بخالف القوائم المالية الموحدة الموحدة وتقرير مراجع الحسابات المستقل حولاا.
حصررلنا على تقرير مجلس اإلدارة الذي يشرركل جزءا م في التقرير السررنوي في تاريخ تقرير المراجع المسررتقل ويتوقع أن تقدم لنا المعلومات
األخرى المدرجة في التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ.
إن رأينرا حول القوائم المراليرة الموحردة الموحردة ال يغتي المعلومرات األخرى ،كمرا أننرا ال ولن نبردي أي من أشرررركرال الترأكيردات حولارا .وفيمرا
يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،ف ن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الموضحة أعاله ،وعند القيام بذلك ،نأخذ بعين االعتبار ما إذا
كانت المعلومات األخرى بير متسرررقة بشررركل جوهري مع القوائم المالية الموحدة الموحدة أو المعلومات التي حصرررلنا علياا خالل عملية
المراجعة ،أو تظار بتريقة أخرى أناا تحتوي على تحريف جوهري.
عندما نقرأ المعلومات األخرى ويتبين لنا وجود تحريف جوهري فياا ،ف نت يتعين علينا إبالغ المكلفين بالحوكمة بذلك.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة هي المسرؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة الموحدة وعرضراا بشركل عادل وفقا م للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السرعودية والمعايير واإلصردارات األخرى المعتمدة من الايئة السرعودية للمحاسربين القانونيين ،وهي المسرؤولة عن الرقابة
الداخلية التي ترى أناا ضرورية لتمكيناا من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريف الجوهري ،سوا مء بسب بش أو ختأ.
وعند إعداد القوائم المالية الموحدة ،ف ن اإلدارة هي المسرؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على البقاء كمنشرأة مسرتمرة وعن اإلفصراح بحسر
مقتضرى الحال ،عن األمور المتعلقة باالسرتمرارية ،واسرتخدام أسراس االسرتمرارية في المحاسربة ،ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصرفية
المجموعة أ و إيقاف عملياتاا ،أو ما لم يكن لدياا أي خيار خر واقعي سوى القيام بذلك.
والمكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.
مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الوصررول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل تخلو من التحريف الجوهري ،سرروا مء بسررب بش أو
ختأ ،وإصردار تقرير المراجع الذي يتضرمن رأينا .والتأكيد المعقول هو مسرتوى عا نل من التأكيد ،لكنت ال يضرمن أن المراجعة التي تم القيام
باا وفقا م للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السررعودية سررتكشررف دائما م عن التحريف الجوهري عند وجوده .ويمكن أن
تنشرررأ التحريفات عن بش أو ختأ ،وت ُ اعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أناا قد تؤثر ،منفردة أو في مجملاا ،على
القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة الكثيري القابضة
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020
(المبالغ المدرجة باللاير السعودي)

 .1الشركة والنشاط:
أ) تأسيس الشركة
إن شركة الكثيري القابضة (الشركة) ،هي شركة مساهمة سعودية ،مسجلة في مدينة الرياا بالمملكة العربية السعودية بموج
السجل التجاري رقم  1010255690بتاريخ  29شعبان 1429هر (الموافق  30أبستس 2008م).
ب) طبيعة نشاط الشركة
يتمثل النشات الرئيسي للشركة في إدارة الشركات التابعة لاا أو المشاركة في إدارة الشركات األخري التى تساهم فياا وتوفير
الدعم الالزم لاا وإمتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات اإلختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق اإلمتياز
وبيرها من الحقوق المعنوية وإستغاللاا وتأجيرها للشركات التابعة لاا أو لغيرها.
جـ) رأس مال الشركة
خالل عام  2017اتخذ الشركاء قرار بتحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة وصدر قرار
الوزاري رقم (ق )171/وتاريخ 1438/06/09هر بالموافقة على ترخيص تحول الشركة وفي تاريا 1438/6/15هر صدر
القرار الوزاري رقم (ق )181/باعالن تحول الشركة الي شركة مساهمة مقفلة وزيادة راس مالاا من  5,000,000لاير
الي  27,300,000لاير عن تريق تحويل مبلغ  20,207,901لاير من االرباح المبقاة ومبلغ  2,092,099لاير من
االحتياتي النظامي بناء على قوائم .2016
اعلنت هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/05/17م الموافقة على نشرة اصدار شركة الكثيري القابضة وترح 819,000
سام تمثل  %26.1من راس المال لغرا االدراب في السوق الموازي وبرأس مال قدره  31,395,000لاير.
بتاريخ 2019/10/28م صدر قرار هيئة السوق المالية المتضمن الموافقة على تل شركة الكثيري القابضة اإلنتقال من
السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وذلك برأس مال  45,208,800لاير وبعدد أسام  4,520,880سام.
تمت الموافقة ب جتماع الجمعية العامة بير العادية المنعقدة بتاريخ 1442/2/18هر الموافق 2021/10/5م علي توصية
مجلس اإلدارة ب جتماعت بتاريخ 1441/3/17هر الموافق 2019/11/14م بزيادة رأس مال الشركة من 45,208,800
لاير إلي  90,417,600لاير عن تريق ترح أسام لإلكتتا العام مع اإلحتفاظ بحق األولوية في اإلكتتا لعسام للمساهمين
الحاضرين إجتماع الجمعية المالكين لعسام.
د) السنة المالية
السنة المالية للمجموعة اثني عشر شارا م من بداية شار يناير حتى نااية شار ديسمبر من كل عام ميالدي.
هـ) عملة العرض والنشاط
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهي عملة النشات والعرا بالنسبة للمجموعة ،كافة األرقام تم تقريباا
ألقر لاير ،إال إذا تم اإلشارة لغير ذلك.
 .2أسس اإلعداد:
 1-2بيان االلتزام
أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة تبقا م للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واإلصدارات األخرى الصادرة من قبل الايئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
اعتبارا من  1يناير :2019
المعايير الجديدة والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقها
ً
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية " 16عقود اإليجار":
يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16عقود اإليجار كيفية االعتراف ،القياس العرا واالفصاح عن عقود اإليجار.
يقدم المعيار نموذب محاسبي واحد ،يتتل من المستأجرين االعتراف بموجودات ومتلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة
عقد اإليجار  12شارا م أو أقل أو أن األصل موضوع العقد ذات قيمة منخفضة .يستمر المؤجرين بتصنيف عقود اإليجارات
كتشغيلية أو تمويلية ضمن مفاوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16المتعلق بالمحاسبة للمؤجر دون تغيير جوهري
عن معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17ويسري مفعول هذا المعيار من بداية  1يناير .2019
 2-2األساس المحاسبي
أعدت القوائم المالية الموحدة وفقا م لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام أساس االستحقاق ومفاوم استمرارية النشات ،باستثناء
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربا أو الخسارة
والتي يتم إثباتاا بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر واالستثمارات في شركات زميلة والتي يتم تسجيلاا وفقا م
لتريقة حقوق الملكية.
 .3معلومات عن المجموعة:
تتضمن القوائم المالية الموحدة لشركة الكثيري القابضة والقوائم المالية لجميع الشركات التي تسيتر علياا الشركة (شركتياا
التابعتين) والتي تم تأسيساا أو اقتنائاا حتى  31ديسمبر  .2020وهي على النحو التالي:
نسبة الملكية ()%
الكيان القانوني
البلد
اسم الشركة
100
100
ذات مسئولية محدودة
المملكة العربية السعودية
شركة إليان للصناعة
100
100
ذات مسئولية محدودة
المملكة العربية السعودية
شركة مساندة اإلمداد المحدودة
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شركة الكثيري القابضة
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020
(المبالغ المدرجة باللاير السعودي)

 .4أسس توحيد القوائم المالية:
إن هذه القوائم المالية الموحدة والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة ،قائمة الربا أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة،
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة ،قائمة التدفقات النقدية الموحدة واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة للمجموعة،
تشتمل على موجودات ومتلوبات ونتائ أعمال الشركة وشركتياا التابعتين كما هو مبين في إيضاح رقم ( .)3إن الشركات
التابعة هي المنشآت التي تسيتر علياا المجموعة ،وبشكل خاص ،تقوم المجموعة بالسيترة على الشركة المستثمر فياا وذلك
فقت عندما يكون لدى المجموعة:
 سلتة على الشركة المستثمر فياا (أي وجود حقوق تمنا المجموعة مقدرة حالية لتوجيت أنشتة متعلقة بالشركة المستثمرفياا).
 التعرا لمخاتر ،أو لدياا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتاا بالشركة المستثمر فياا. المقدرة على استخدام سلتاتاا على الشركة المستثمر فياا للتأثير على عوائدها. وبشكل عام ،هناك افتراا بأنت ينت عن أبلبية حقوق التصويت سيترة .وتأييدا م لاذا االفتراا ،فعندما يكون لدى المجموعةأقل من األبلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فياا ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق
والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيترة على الشركة المستثمر فياا ،ويشمل ذلك:
 الترتي (الترتيبات) التعاقدية مع أصحا حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فياا. الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.يتم توحيد الشركات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيت السيترة ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيترة .تقوم المجموعة بالمحاسبة
عن تجميع األعمال باستخدام تريقة االستحواذ عند انتقال السيترة للمجموعة .يتم قياس العوا المحول في االستحواذ بشكل
عام بالقيمة العادلة ،كما هو الحال بالنسبة لصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ علياا .تسجل زيادة تكلفة االستحواذ
باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الملكية بير المسيترة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ علياا
كشارة في قائمة المركز المالي الموحدة .تقاس حقوق الملكية بير المسيترة بنسبة حصتاا من صافي الموجودات القابلة للتحديد
للشركة المستحوذ علياا في تاريخ االستحواذ .يتم عرا الحصة في الربا أو الخسارة وصافي الموجودات بير المسيتر علياا
من قبل المجموعة كبند مستقل في قائمة الربا أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي
الموحدة .يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر بير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات
المجموعة .يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة ،لضمان توافقاا مع السياسات المتبعة من قبل
المجموعة.
 .5استخدام التقديرات
يتتل اعداد هذه القوائم المالية الموحدة من اإلدارة استخدام االحكام والتقديرات التي تؤثر في تتبيق السياسات المحاسبية وعلى
المبالغ المدرجة للموجودات والمتلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائ الفعلية عن هذه التقديرات .ان المجاالت
الاامة ألحكام اإلدارة عند تتبيق السياسات المحاسبية والمصادر الاامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد والتي لاا تأثيرا جوهريا م
مماثل لتلك المبينة في القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة.
 .6ملخص ألهم السياسات المحاسبية:
إن السياسات المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتاية في  31ديسمبر 2019م هي نفساا المتبقة في القوائم
المالية الموحدة للسنة المنتاية في  31ديسمبر  ،2020باإلضافة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية التي أصبحت سارية المفعول.
 1-6األصول المالية  -االعتراف والقياس
عند االعتراف األولي ،يتم اثبات جميع األصول المالية بسعر معامالتاا والتي تمثل القيمة العادلة ،إال إذا كان الترتي يتألف فعليا م
من معاملة تمويل .وإذا كان الترتي يتألف من معاملة تمويل ،يتم قياس البند مبدئيا م بالقيمة الحالية للتدفقات المستقبلية المخصومة
بسعر الفائدة السوقية ألداة دين مماثلة.
بعد االعتراف األولي ،يتم تتبيق نموذب التكلفة المتفأة (أو في بعا الحاالت نموذب التكلفة حس تبيعة وبرا األصل
المالي) لقياس األدوات المالية األساسية.
قروض وذمم مدينة
القروا والذمم المدينة هي أصول مالية بير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وبير مدرجة في سوق نشت .وهي جزء
من الموجودات المتداولة فيما عدا تلك التي لاا تاريخ استحقاق أكثر من  12شار بعد نااية فترة التقرير ويتم تصنيفاا على أناا
أصول بير متداولة .تشمل قروا وذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى والمستحق من أتراف ذات عالقة ونقدية وأرصدة
لدى البنوك.
ذمم مدينة تجارية
تمثل المبالغ المستحقة من العمالء عن البضاعة المباعة أو الخدمات المؤداة في سياق العمل المعتاد .يتم إثبات المدينون بقيمة
الفاتورة األصلية ناقصا م المخصص ألية مبالغ مشكوك في تحصيلاا .يتم إجراء تقدير مخصص للديون المشكوك في تحصيلاا
عندما يكون هناك شكوك جوهرية بعدم إمكانية تحصيل كامل المبلغ .تشت الديون المعدومة عندما لم يعد هناك إمكانية لتحصيلاا.
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شركة الكثيري القابضة
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020
(المبالغ المدرجة باللاير السعودي)

 .6ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة):
 1-6األصول المالية  -االعتراف والقياس
االنخفاض في قيمة األصول المالية
في نااية السنة المالية ،يتم إجراء تقييم للتأكد من عدم وجود دليل موضوعي على انخفاا قيمة أي أصل مالي تم قياست بالتكلفة
أو بالتكلفة المتفأة .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل على انخفاا القيمة ،يتم االعتراف بخسارة االنخفاا في القيمة بقائمة
األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر لتلك السنة .يحدد قيمة االنخفاا في القيمة كما يلي :
أ .بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ،ف ن االنخفاا في القيمة يمثل الفرق ما بين التكلفة والقيمة العادلة ،ناقصا م أية
خسائر لالنخفاا في القيمة تم إثباتاا سابقا م في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 .بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ،ف ن االنخفاا في القيمة يمثل الفرق ما بين المبلغ المدرب والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية المخصومة حس سعر السوق الحالي للعائد من بند موجودات مالي مشابت.
ب .بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المتفأة ،ف ن االنخفاا في القيمة يمثل الفرق ما بين المبلغ المدرب والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة حس سعر العمولة الفعلية األصلية.
 2-6االلتزامات المالية – االعتراف والقياس
تصنف االلتزامات المالية وفقا م للترتيبات التعاقدية وتشمل الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع والقروا .يتم االعتراف بجميع
االلتزامات المالية مبدئيا م بالقيمة العادلة ،الحقا م لإلثبات األولى يتم إثبات تكاليف المعامالت المباشرة بنا مء على التكلفة المتفأة
باستخدام معدل العمولة الفعلي على مدى عمر األداة وتدرب في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
يتم تصنيف القروا ضمن المتلوبات المتداولة إال إذا كان لدى المجموعة حق بير مشروت بتأجيل الدفع مدة  12شار على
األقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي.
 3-6ذمم دائنة تجارية
يتم إثبات ذمم دائنة تجارية لقاء المبالغ الواجبة الدفع في المستقبل عن البضاعة والخدمات المستلمة ،سواء قدمت أم لم تقدم باا
فواتير من قبل الموردين.
 4-6نقد وما في حكمه
لغايات إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة  ،يتألف نقد وما في حكمت من نقد لدى البنوك.
 5-6مخزون
يتم تقييم مخزون المواد الخام وقتع الغيار على اساس التكلفة وبتريقة المتوست المرجا المتحرك ،ويتم تخفيا المخزون بقيمة
االصناف الراكدة وبتيئة الحركة تبقا لتقديرات االدارة وحركة المخزون.
 6-6ممتلكات وآالت ومعدات
تظار ممتلكات و الت ومعدات بالتكلفة ناقصا م االستاالك المتراكم وأي انخفاا في القيمة .تستالك التكلفة ناقصا م القيمة التقديرية
المتبقية لممتلكات و الت ومعدات (ما عدا األراضي حي أناا ال تستالك) بتريقة القست الثابت على مدى األعمار االنتاجية
المتوقعة لاا باستخدام نس االستاالك السنوية التالية:
%15
مباني
•
%10
الت ومعدات
•
%20
سيارات
•
%15
أجازة الكمبيوتر
•
%15
األثا والتجايزات المكتبية
•
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات للتأكد من وجود انخفاا في قيمتاا وذلك عندما تشير األحدا أو
التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة
القابلة لالسترداد ،تخفا قيمة ممتلكات و الت ومعدات إلى القيمة القابلة لالسترداد والتي تمثل القيمة األكبر من بين القيمة العادلة
لعصل ناقصا م تكاليف البيع أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمنافع المستقبلية المقدرة لذلك األصل.
يحدد الربا أو الخسارة الناجمة عن االستبعاد أو التخلص من أحد األصول على أساس الفرق بين صافي المحصل من االستبعاد
والقيمة الدفترية لعصل ويعترف باا في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة االرباح او الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة .يتم رسملة التحسينات التي
تزيد بصورة جوهرية من قيمة أو عمر األصل المعني.
يحدد الربا أو الخسارة الناجمة عن االستبعاد أو التخلص من أحد األصول على أساس الفرق بين صافي المحصل من االستبعاد
والقيمة الدفترية لعصل ويعترف باا في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة االرباح او الخسائر والدخل الشامل اآلخرالموحدة .يتم رسملة التحسينات التي
تزيد بصورة جوهرية من قيمة أو عمر األصل المعني.
يتم مراجعة القيم المتبقية وأعمار االستخدام وتريقة االستاالك في نااية كل سنة مالية ويحتس تأثير أية تغيرات في التقدير
على األساس المستقبلي.
يتم االعتراف بالمكاس او الخسائر الناتجة عن أي إستبعاد في الممتلكات والمعدات ،التي تحس على اساس الفرق بين صافي
متحصالت البيع والقيمة الدفترية لعصل ،في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة عند استبعاد األصل.
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شركة الكثيري القابضة
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020
(المبالغ المدرجة باللاير السعودي)

 .6ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة):
 6-6ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة)
تراجع المجموعة في نااية كل فترة تقرير – القيم الدفترية لموجودتاا لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن تلك األصول
قد تعرضت لخسائر انخفاا القيمة .في حالة وجود مثل هذه المؤشرات ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجود من اجل
تحديد مدى خسارة انخفاا القيمة (إن وجدت) .عندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد لموجود منفرد ،تقوم
المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إلياا األصل .وعندما يمكن تحديد أساس معقول وثابت
للتوزيع ،توزع كذلك أصول المجموعة إلى وحدات توليد النقد الفردية ،أو يتم توزيعاا بخالف ذلك على أصغر مجموعة من
وحدات النقد التي يمكن تحديد أساس معقول وثابت لاا.
ويكون المبلغ القابل لالسترداد هو ما يتعدى القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع والقيمة الناتجة من االستخدام .عند تقدير قيمة
االستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من قيمتاا الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاتر المحددة للموجود الذي لم يتم تعديل التدفقات النقدية المستقبلية لت.
إذا كان المبلغ القابل لالسترداد (وحدة توليد النقد) قد قدر أقل من قيمتت الدفترية ،يتم تخفيا القيمة الدفترية (وحدة توليد النقد)
للموجود الى مبلغت القابل لالسترداد .يتم ادراب خسارة انخفاا القيمة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل
اآلخر الموحدة.
وفي حالة عكس خسارة القيمة الحقا ،يج زيادة القيمة الدفترية للموجود (أو وحدة توليد النقد) الى أن تصل للتقديرات المعدلة
للمبلغ القابل لالسترداد ،ولكن بحي ال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتاا عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها
اذا لم يتم االعتراف بخسارة االنخفاا في القيمة للموجود (أو وحدة توليد النقد) في السنوات السابقة .يتم االعتراف بعكس خسارة
انخفاا القيمة مباشرة في قائمة االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 7-6أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
تشمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كافة األصول التي ترسمل لعدم اكتمالاا وكذلك المشاريع القائمة ويتم اثباتاا بالتكلفة شاملة
جميع التكاليف من مستحقات المقاولين وقيمة المواد وأتعا االستشاريين.
 8-6تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراا المتعلقة مباشرة ب نشاء األصول المؤهلة ،وهي األصول التي تتتل فترة زمنية تويلة لتصبا
جاهزة لالستخدام المتلو  ،وذلك عند اكتمال كافة األنشتة الضرورية المتعلقة ب عداد األصل المؤهل للغرا الذي أنشئ من
أجلت .إن جميع تكاليف االقتراا األخرى يتم إثباتاا كمصروف وتحمل على قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
الموحدة في الفترة التي حدثت فياا.
 9-6مخصص التزامات منافع الموظفين
تقدم المجموعة تعويضات التزامات منافع لموظفياا وفقا ألحكام نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية ،تستحق هذه
التعويضات باالستناد الى أجر الموظف الناائي ومدة الخدمة واستكمال الحد األدنى لفترة الخدمة.
يتم احتسا التزام المتعلق بنااية الخدمة عن تريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي تستحق للموظفين في الفترات الحالية
والسابقة وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية.
تضع المجموعة االفتراضات التي تستخدم عند تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف بغرا الوفاء باذه االلتزامات المستقبلية .يتم
وضع هذه االفتراضات بعد استشارة الخبير االكتواري في المجموعة وتشمل تلك االفتراضات التي تستخدم لتحديد تكلفة الخدمة
االعتيادية وكذلك عناصر التمويل المتعلقة بالمتلوبات .يقوم االكتواري المؤهل باحتسا التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام
تريقة المبالغ المستحقة حس الوحدة.
يتم االعتراف ب عادة تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر.
تحدد المجموعة مصروف الفائدة على التزامات المنافع المحددة للسنة عن تريق تتبيق معدل الخصم الذي يستخدم في قياس
التزامات المنافع المحددة عند بداية السنة السنوية بعد األخذ باالعتبار أي تغير يترأ على صافي التزامات المنافع المحددة خالل
السنة نتيجة المساهمات والمدفوعات لاللتزامات .يتم االعتراف بمصروف الفائدة الصافي والمصاريف األخرى المتعلقة بختت
المنافع المحددة في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
 10-6احتياطي نظامي
تماشيا م مع متتلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام االساسي للشركة ،تقوم المجموعة بتكوين احتياتي
نظامي بنسبة  %10من الربا الصافي السنوي حتى يبلغ هذا االحتياتي  %30من رأس المال .ان االحتياتي بير قابل للتوزيع
كأنصبة أرباح.
 11-6زكاة
 تخضع المجموعة للزكاة وفقا م لتعليمات الايئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية ويتم تكوين مخصص للزكاةالمقدرة.
 تحتس الزكاة المستحقة على أساس  %2.5من الوعاء الزكوي أو من صافي الدخل المعدل أياما أكثر. 12-6تحقق اإليرادات
يتم قياس اإليرادات على أساس المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقت من خالل العقد المبرم مع العميل حي يستثنى المبالغ
التي تم تحصيلاا نيابة عن أتراف أخرى ،يتم االعتراف باإليرادات عند انتقال السيترة على البضاعة أو الخدمة إلى العميل.
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شركة الكثيري القابضة
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020
(المبالغ المدرجة باللاير السعودي)

 .6ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة):
 12-6تحقق اإليرادات (تتمة)
بيع البضائع
بالنسبة لمبيعات السلع الى السوق ،يتم االعتراف بااليرادات عند انتقال السيترة على البضاعة ،وعند شحن البضائع إلى موقع
العميل المحدد (التسليم) يتم االعتراف بالذمم المدينة من قبل المجموعة عندما يتم تسليم البضاعة الى العميل حي يمثل ذلك
النقتة الزمنية ال تي يصبا فياا الحق في تحصيل المبالغ المستحقة بير مشروت ،حي تعني ان تلك المبالغ تكون مستحقة مباشرة
عندما يتم الشراء .يتم االعتراف باإليرادات عند انتقال السيترة على البضاعة ،كوناا عند نقتة شراء العميل للبضائع في نقتة
البيع ويتم دفع القيمة المتفق علياا فورا م عند شراء العميل للبضائع.
إيرادات أخرى
يتم االعتراف باإليرادات األخرى وفقا لمبدأ االستحقاق.
 13-6مصروفات
تصنف تكاليف اإلنتاب والمصاريف المباشرة وبير المباشرة المتعلقة باإلنتاب كتكلفة مبيعات .تصنف كافة المصاريف األخرى
كمصاريف عمومية وإدارية أو مصاريف بيع وتوزيع.
 14-6تحويل العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم خالل الفترة بالعمالت األجنبية إلى رياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء
المعامالت .ويعاد تحويل أرصدة الموجودات والمتلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة
المركز المالي .تدرب األرباح أو الخسائر الناتجة عن التسديدات وتحويل العمالت األجنبية بقائمة األرباح أو الخسائر والدخل
الشامل اآلخر الموحدة.
 15-6معامالت مع أطراف ذات عالقة
تعتبر األتراف على أناا أتراف ذات عالقة بسب قدرتاا على ممارسة السيترة على المجموعة أو ممارسة تأثير هام او سيترة
مشتركة على القرارات المالية والتشغيلية للمجموعة .وأيضا ،تعتبر الشركات على أناا أتراف ذات عالقة عندما يكون لدى
المجموعة القدرة على ممارسة النفوذ ،أو السيترة المشتركة على القرارات المالية والتشغيلية لاذه األتراف.
تشتمل المعامالت مع األتراف ذات العالقة عادة على تحصيالت من العمالء أو االلتزامات بين األتراف.
 .7قياس القيمة العادلة:
أ) القيمة العادلة هو المبلغ الذي يتم استالمت عند بيع إحدى الموجودات أو دفعت لتحويل إحدى المتلوبات في معاملة منظمة بين
المشاركين في السوق بتاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة على افتراا أن المعاملة لبيع الموجودات أو لتحويل بند المتلوبات
تحد إما:
 -1في السوق الرئيسي لبند الموجودات أو بند المتلوبات؛ أو
 -2في حال عدم وجود السوق الرئيسي ،في السوق األكثر تفضيالم لبند الموجودات أو بند المتلوبات.
يتم قياس القيمة العادلة لبند الموجودات أو بند المتلوبات باستخدام االفتراضات التي سوف يستخدماا المشاركون في السوق عند
تسعير بند الموجودات أو ببند المتلوبات ،على افتراا أن المشاركين في السوق يتصرفون على أساس مصلحتام االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة للموجودات بير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق مزايا اقتصادية باستخدام
بند الموجودات بأعلى وأفضل استخدام لت أو عن تريق بيعت إلى مشارك خر في السوق الذي سوف يستخدم بند الموجودات بأعلى
وأفضل استخدام لت.
إن جميع الموجودات والمتلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لاا أو اإلفصاح عناا في القوائم المالية يتم تصنيفاا ضمن التسلسل
الارمي للقيمة العادلة ،والمشروحة كما يلي ،استنادا م إلى الحد األدنى من المدخالت الالزمة لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى  -1أسعار السوق المتداولة (بير معدلة) في األسواق النشتة للموجودات أو المتلوبات المماثلة؛
المستوى  -2أسالي تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزمة لقياس القيمة العادلة ومالحظة بصورة مباشرة أو بير
مباشرة؛
المستوى  -3أسالي تقييم أخرى تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة ولكن ال تستند إلى بيانات السوق
المالحظة.
بخصوص الموجودات والمتلوبات المثبتة في البيانات المالية على أساس متكرر ،تحدد المجموعة فيما إذا كانت التحويالت قد
تمت بين مستويات في التسلسل ب عادة تقييم التصنيف (استنادا م إلى الحد األدنى من المدخالت الالزمة لقياس القيمة العادلة ككل)
في نااية كل سنة إلعداد التقارير المالية.
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شركة الكثيري القابضة
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020
(المبالغ المدرجة باللاير السعودي)

 .8ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي:
مباني
وانشاءات

االت ومعدات

سيارات

تكلفة دفترية:
رصيد  1يناير 2020م
إضافات
إستبعادات
تسويات
رصيد  31ديسمبر 2020م

38,982,003 16,702,382
4,660,320
1,400,000
)(409,344
)(464,153
)(61,000
42,768,826 18,041,382

مجمع اإلهالك:
رصيد  1يناير 2020م
إهالك العام
إستبعادات
تسويات
رصيد  31ديسمبر 2020م

1,095,568
408,686
)(4,472
1,499,782

12,686,018
3,912,722
)(113,223
)(25,854
16,459,663

1,738,663
559,989
2,298,652

2,838,680
)(1,600
2,837,080

أجهزة كمبيوتر
284,496
84,967
)(2,491
366,972
102,505
43,400
694
146,599

اثاث وأجهزة
مكتبية
317,269
32,132
)(8,439
340,962
129,815
48,476
)(792
177,499

آالت ومعدات
مستأجرة
2,289,236
2,289,236
381,539
228,924
610,463

مشروعات تحت
التنفيذ ()1/8
7,557,617
36,113,423
43,671,040
-

اإلجمالى
68,971,683
42,290,842
)(409,344
)(537,683
110,315,498
16,134,108
5,202,197
)(113,223
)(30,424
21,192,658

صافي القيمة في  31ديسمبر 2020م

16,541,600

26,309,163

538,428

220,373

163,463

1,678,773

43,671,040

89,122,840

صافي القيمة في  31ديسمبر 2019م

15,606,814

26,295,985

1,100,017

181,991

187,454

1,907,697

7,557,617

52,837,575

تتمثل مشروعات تحت التنفيذ في أعمال إنشاء مصنع األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد في شركة إليان للصناعة "إحدى الشركات التابعة".
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للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020
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 :1/8مشروعات تحت التنفيذ:
كما في  31ديسمبر
2019
2020
مصنع اليان أللواح البناء
مصنع الثل
انظمة الحريق
المسدد عن عقود رأسمالية

41,631,844
768,660
120,420
1,150,116

7,557,617
-

إجمالى

43,671,040

7,557,617

 .9حق إستخدام األصول:
كما في  31ديسمبر
2019
2020
عقود إيجار طويلة األجل
حق إستخدام أرا مصنع األلواح
اطفاء متراكم:
إتفاء العام

1,335,547

-

)(267,109

-

صافي

1,068,438

-

 .10مدينون تجاريون  ،صافي:
كما في  31ديسمبر
2019
2020
مدينون تجاريون
يخصم :مخصص خسائر إئتمانية متوقفة
صافي

31,874,238
)(1,412,566
30,461,672
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للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020
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 .11معامالت مع أطراف ذات عالقة:
الجاة

نوع العالقة

مشعل الكثيري

مساهم/العضو المنتد /
الرئيس التنفيذي

تبيعة
العالقة

رصيد 1/1
دائن

معامالت
متبادلة

حركة الفترة
مدين

رصيد 12/31

مدين

دائن

21,024,103 29,894,669 3,776,075

)(5,094,491

وتتمثل المعامالت مع كبار التنفيذيين خالل الفترة المنتهية في 2020/12/31م وفقا ً لما يلي:
كما في  31ديسمبر
2019
2020
مشعل الكثيري

مساهم/العضو المنتد /
الرئيس التنفيذي

روات
مخصص نااية الخدمة
مكافأة مجلس اإلدارة واللجان

360,000

360,000

25,000
48,000
433,000

15,167
48,000
423,167

 .12أرصدة مدينة أخرى:
كما في  31ديسمبر
2019
2020
إيرادات مستحقة
سلف وعاد
مصروفات مدفوعة مقدما
ختابات ضمان
تكلفة مشاريع بير منتاية
ذمم مشاريع بير منتاية
دفعات مقدمة لموردين
أخرى
اإلجمالي

1,809,289
278,125
582,628
78,120
911,491
3,659,653

375,882
398,112
78,120
7,521,953
2,312,500
2,495,918
32,107
13,214,592

 .13نقد وما في حكمه:
كما في  31ديسمبر
2019
2020
نقد لدى البنوك

22,851,485
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 .14رأس المال:
تمت الموافقة ب جتماع الجمعية العامة بير العادية المنعقدة بتاريخ 1442/2/18هر الموافق 2020/10/5م علي توصية مجلس
اإلدارة ب جتماعت بتاريخ 1441/3/17هر الموافق 2019/11/14م بزيادة رأس مال الشركة من  45,208,800لاير إلي
 90,417,600لاير عن تريق ترح أسام لإلكتتا العام مع اإلحتفاظ بحق األولوية في اإلكتتا لعسام للمساهمين الحاضرين
إجتماع الجمعية المالكين لعسام.
وتم تعديل المادة ( )7من النظام األساسي للشركة لتصبا "حدد رأسمال الشركة بمبلغ ( )90,417,600لاير مقسم إلى
( )9,041,760سام قيمة كل مناا ( )10لاير وجميعاا أسام عادية".
 .15احتياطي نظامي:
تمشيا م مع نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة تقوم المجموعة بتكوين إحتياتي نظامي بتجني  %10من صافي
الدخل السنوي حتى يبلغ رصيد اإلحتياتي النظامي  %30من رأس المال.
 .16قرض صندوق التنمية الصناعية:
بتاريخ  2018/05/24م وقعت شركة إليان للصناعة "شركة تابعة" اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية للحصول على قرا
بمبلغ  20,500,000لاير يخصم منت  1,540,000لاير مقابل الدراسات وتكلفة التقييم الصناعي وقد تم منا القرا مقابل
ضمان سند ألمر ورهن كافة أصول الشركة لصالا الصندوق وقد حصلت الشركة مبلغ  9,971,125لاير من القرا متضمن
تكاليف الدراسات وتكلفة التقييم بالكامل ويتم سداد القرا على  11قست يبدأ من 2020/6/7م وينتاي في 2025/4/14م،
وبتاريخ 2020/12/31م تمت إعادة هيكلة هيكلة القرا ليتم سداده على  10أقسات تبدأ من 2021/1/28م وتنتاي في
2025/4/14م.
وتم تصنيف القرا كما في  31ديسمبر 2020م كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2019

2020
الجزء المتداول من قرا صندوق التنمية الصناعية

480,769

-

الجزء بير المتداول من قرا صندوق التنمية الصناعية

3,363,352

4,408,000

اإلجمالى

3,844,121

4,408,000

 .17القروض والتسهيالت البنكية:
وقعت المجموعة عدة إتفاقيات مع بنوك محلية بسقف ائتماني  12,700,000لاير بضمان سندات ألمر بمبلغ 15,021,000
لاير وضمانات شخصية من المساهم مشعل الكثيري عن سقف التسايل وكفالة صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ
 4,000,000لاير والتنازل عن مستحقات عقود توريد لعمالء.
كما وقعت إليان للصناعة "شركة تابعة" اتفاقية تسايالت مع بنك الرياا بسقف ائتماني قدره  18.000.000لاير وبضمان
كفاالت برم من احد مساهمي شركة الكثيري القابضة ويشغل منص المدير العام وسند ألمر بمبلغ  19.221.000لاير.
جميع التسايالت البنكية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
وكان رصيد التسايالت المستخدمة في 2020/12/31م كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2019
2020

إسم الشركة
قروا قصيرة األجل
قروا قصيرة األجل

الكثيري القابضة
إليان للصناعة
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11,926,687
13,912,133
25,838,820

10,204,311
10,204,311

شركة الكثيري القابضة
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020
(المبالغ المدرجة باللاير السعودي)

 .18أرصدة دائنة أخرى:

كما في  31ديسمبر
2019
2020
مصروفات مستحقة
ضريبة القيمة المضافة
دفعات مقدمة من العمالء
أخرى
اإلجمالي

702,134
241,777
650,550
9,461
1,603,922

398,445
1,909,712
2,308,157

 .19زكاة شرعية :
كما في  31ديسمبر
2019
2020
احتساب الزكاة:
الربا الدفترى
تعديالت
صافي الربا المعدل
اإلضافات:
رأس المال
األرباح المبقاة
اإلحتياتيات
الديون وما في حكماا
مخصصات
إجمالي اإلضافات
الحسميات:
ممتلكات ومعدات
أخرى
مجموع الحسميات
الوعاء الزكوي
الزكاة المستحقة

10,485,502
1,423,078
11,908,580

16,476,348
132,333
16,608,681

52,373,036
14,802,020
2,923,789
40,097,926
423,428
110,620,199

45,208,800
1,322,191
7,810,921
301,895
54,643,807

()89,122,840
()1,068,438
()90,191,278
32,337,501
825,750

()52,837,575
()52,837,575
18,414,913
460,373

كانت حركة المخصص على النحو التالي:
كما في  31ديسمبر
2019
2020
رصيد أول العام
تسويات فروق زكوية
المكون
المسدد
رصيد خر العام

460,373
)(17,184
825,750
)(443,189
825,750

242,357
460,373
)(242,357
460,373

خالل عام  2020م وافقت هيئة الزكاة والدخل على تل الشركة بتقديم حسابات موحدة للشركة وشركاتاا التابعة بداية من عام
2020م على أن يتم تقديم إقرار معلومات مستقل لكل شركة تابعة على حده.
خالل عام 2020م تم استالم ربت من هيئة الزكاة والدخل بمبلغ  648,473لاير وقامت الشركة بسداد بمبلغ  279,405لاير
وباقي المبلغ تم سداده في 2021م.
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 .20إيرادات:
عن العام المنتاي في  31ديسمبر
2019
2020
مبيعات أسمنت
مبيعات خرسانة
عقود حكومية
مشاريع خاصة
إيرادات نقل
مبيعات البحص والرمل المغسول
إجمالى

34,176,305
39,384,595
38,135
1,809,289
29,030,531
104,438,855

39,452,021
36,066,966
7,323,337
3,552,500
3,070,996
89,465,820

 .21تكلفة إيرادات:
عن العام المنتاي في  31ديسمبر
2019
2020
مواد أولية

66,368,827

51,310,569

روات وأجور وما في حكماا
مصاريف تشغيلية أخرى
إجمالى

6,241,534
4,862,087
77,472,448

6,428,888
3,826,097
61,565,554

 .22مصروفات عمومية وإدارية :
عن العام المنتاي في  31ديسمبر
2019
2020
روات وأجور
مصروفات هيئة سوق المال
مصروف مخصص خسائر إئتمانية
أتعا مانية وإستشارات
مصروف حق إستخدام األصول
بدالت حضور اجتماعات المجلس واللجان
فروقات زكوية
أخري
إجمالي

2,503,178
1,065,094
1,412,566
2,178,900
267,109
492,000
488,387
1,230,004
9,637,238

1,550,578
216,159
862,000
176,000
811,387
3,616,124

 .23إيرادات أخرى:
عن العام المنتاي في  31ديسمبر
2020
234,367
69,307
303,674

أرباح فروق عملة
أخرى
إجمالي
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2019
85,531
85,531
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 .24ربحية السهم:
تم احتسا ربحية السام من صافي الربا وكذلك من صافي الربا من األعمال الرئيسية على أساس المتوست المرجا لعدد
األسام القائمة في نااية العام .
 .25إرتباطات عقود رأسمالية قائمة:
الغرا من
التعاقد
شركة جل للخدمات التمويلية

توريد شاحنات

قيمة العقد
6,242,322

المدفوع من
العقد
1,150,116

المتبقي
5,092,206

 .26إلتزامات محتملة:
بلغت إلتزامات محتملة عن ختا ضمان مقدم لوزارة الدفاع نظير توريدات كما في 2020/12/31م مبلغ  520,800لاير
وبلغ التأمين المدفوع عن هذا الختا في 2020/12/31م مبلغ  78,120لاير.
 .27إعادة التبويب:
رصيد 31
ديسمبر 2019
قبل إعادة التبوي
قائمة المركز المالى:
الجزء الغير متداول من قرا صندوق التنمية الصناعي
الجزء المتداول من قرا صندوق التنمية الصناعي
دائنون تجاريون
أرصدة دائنة أخرى
قائمة األرباح أو الخسائر:
تكلفة اإليرادات
مصاريف البيع والتوزيع
مصروفات عمومية وإدارية
مصروفات تمويلية

4,408,000
4,408,000
11,652,327
398,445
12,050,772

62,860,567
62,860,567
4,714,953
359,588
5,074,541

إعادة التبوي

)(4,408,000
4,408,000
1,909,712
)(1,909,712
-

1,295,013
)(1,295,013
1,098,829
)(1,098,829
-

رصيد 31
ديسمبر 2019
بعد إعادة التبوي
4,408,000
4,408,000
9,742,615
2,308,157
12,050,772

61,565,554
1,295,013
62,860,567
3,616,124
1,458,417
5,074,541

 .28القيمة العادلة لألدوات المالية:
القيمة العادلة هو المبلغ الذي يتم استالمت عند بيع إحدى الموجودات أو دفعت لتحويل إحدى المتلوبات في معاملة منظمة بين
المشاركين في السوق بتاريخ القياس .تتكون األدوات المالية للشركة من الموجودات المالية والمتلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية للشركة من نقد وما في حكمت ،ذمم مدينة تجارية ودفعات مقدمة للموردين وأرصدة مدينة أخرى
ومستحق من أتراف ذات عالقة.
تتكون المتلوبات المالية من ذمم دائنة تجارية ومستحقات الى أتراف ذات عالقة وأرصدة دائنة أخرى.
إن القيمة العادلة لعدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتاا المدرجة باا ،إال إذا أشير إلى بير ذلك.
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 .29إدارة المخاطر:
مخاطر االئتمان
تمثل مخاتر االئتمان عدم مقدرة ترف ما على الوفاء بالتزاماتت مما يؤدي إلى تكبد الترف اآلخر لخسارة مالية .تلتزم المجموعة
ب دارة مخاتر االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تتعلق مخاتر أسعار العموالت الخاصة في المخاتر الناتجة عن تذبذ قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العموالت السائدة
في السوق ،وتخضع المجموعة لمخاتر أسعار العموالت الخاصة بشأن موجوداتاا المرتبتة بعموالت خاصة المتمثلة بودائع
المرابحة والتسايالت االئتمانية.
مخاطر السيولة
تمثل مخاتر السيولة الصعوبات التي تواجااا الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعادات المتعلقة باألدوات المالية .تنت
مخاتر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة بمبلغ يعادل قيمتت العادلة .تقوم المجموعة ب دارة المخاتر المتعلقة
بالسيولة وذلك من خالل االحتفاظ بأرصدة نقدية لدى البنوك والتأكد من إمكانية الحصول على التسايالت الكافية ،إذا تتل
األمر ،لتغتية التزاماتاا قصيرة األجل بشكل مستمر.
تتضمن شروت تحصيل قيمة المبيعات خالل فترة من  30إلى  60يوما م من تاريخ البيع وأن يتم تسديد قيمة المشتريات خالل
فترة من  30إلى  60يوما م من تاريخ الشراء.
مخاطر العمالت
تمثل مخاتر العمالت الناتجة عن تذبذ قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تخضع
المجموعة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالاا العادية .لم تقم المجموعة بأية معامالت هامة بعمالت عدا
اللاير السعودي والدوالر األمريكي واليورو خالل السنة
 .28أحداث جوهرية:
لوحظ وجود فيروس كورونا الجديد ( )Covid-19في أوائل عام 2020م وانتشر على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية
السعودية مما تسب في تعتيل العديد من الشركات واألنشتة االقتصادية .تعتبر المجموعة أن هذا التفشي حد بير قابل للتعديل
الجوهري في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2020م.
 .29اعتماد القوائم المالية الموحدة:
اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 1442/7/24هر الموافق 2021/3/8م.
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