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 املستقل تقر�ر مراجع ا�حسابات

 

 ،،  ا�ح��م�ن                                                  ،                                                                                                                                               شركة م�� ا�خليج    السادة / 

 مختلطة  –محدودة لية ؤو ذات مسفرع شركة  

 اململكة العر�ية السعودية  -الر�اض 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ ،،،

 
 الرأي:

وقائمة الر�ح أو ا�خسارة والدخل    ،م٢٠٢١د�سم��    ٣١(“فرع الشركة“)، وال�ي �شمل قائمة املركز املا�� كما ��    لشركة م�� ا�خليجلقد راجعنا القوائم املالية  

، واإليضاحات املرفقة بالقوائم     م٢٠٢١د�سم��      ٣١الشامل اآلخر وقائمة التغ��ات �� حقوق امللكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة املالية املن��ية ��  

 .ة، بما �� ذلك م�خص للسياسات ا�حاسبية املهمةاملالي

 

املا��   املركز  ا�جوهر�ة،  ا�جوانب  املرفقة �عرض �ش�ل عادل، من جميع  املالية  القوائم  رأينا، فإن  املا��    ،م٢٠٢١د�سم��    ٣١��    للشركة كماو��  وأدا��ا 

 للمعيار الدو�� للتقر�ر املا�� للمنشآت الصغ��ة واملتوسطة املعتمد �� اململكة العر�ية    م٢٠٢١د�سم��    ٣١  �وتدفقا��ا النقدية عن السنة املالية املن��ية �
ً
وفقا

 .السعودية واملعاي�� واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن 

 

 الرأي:أساس 

 للمعاي�� الدولية للمراجعة املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك املعاي�� مو�حة
ً
بالتفصيل �� قسم   لقد قمنا باملراجعة وفقا

 لقواعد سلوك وآداب امل  املالية»«مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم  
ً
هنة املعتمدة �� اململكة العر�ية الوارد �� تقر�رنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقا

 لهذه القواعد. و�� اعتقادنا، فإن أ 
ً
 بمسؤولياتنا األخالقية وفقا

ً
ينا أيضا

ّ
دلة املراجعة ال�ي حصلنا السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية، وقد وف

عد �افية ومناسبة لتوف�� أساس إلبداء رأينا.
ُ
 عل��ا �

 

 أمر آخر: 

 قبل. حيث لم �سبق لها ان أصدرت قوائم مالية مدققة من  الشركة،وائم املالية اول قوائم مالية مدققة تصدرها �عد هذه الق  -

 

 املالية:مسؤوليات اإلدارة وامل�لف�ن با�حوكمة عن القوائم 

 للمعيار الدو��  
ً
للتقر�ر املا�� للمنشآت الصغ��ة واملتوسطة املعتمد �� اململكة  إن اإلدارة �� املسؤولة عن إعداد القوائم املالية وعرضها �ش�ل عادل وفقا

 لنظام الشر�ات والنظام األسا��ي للشركة، و��   .العر�ية السعودية واملعاي�� واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمراجع�ن وا�حاسب�ن
ً
ووفقا

 .مكي��ا من إعداد قوائم مالية خالية من التحر�ف ا�جوهري، سواًء �سبب غش أو خطأاملسؤولة عن الرقابة الداخلية ال�ي ترى أ��ا ضرور�ة لت

ل، عن األمور وعند إعداد القوائم املالية، فإن اإلدارة �� املسؤولة عن تقييم قدرة الشركة ع�� البقاء كمنشأة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقت��ى ا�حا

مرار�ة �� ا�حاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عمليا��ا، أو ما لم يكن لد��ا  املتعلقة باالستمرار�ة، واستخدام أساس االست

  .أي خيار آخر واق�� سوى القيام بذلك 

 إن امل�لفون با�حوكمة هم املسؤولون عن اإلشراف ع�� آلية التقر�ر املا�� �� الشركة. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : تقر�ر مراجع ا�حسابات املستقل (تا�ع)

 

 مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية : 

ار تقر�ر املراجع تتمثل أهدافنا �� الوصول إ�� تأكيد معقول عّما إذا �انت القوائم املالية ك�ل تخلو من التحر�ف ا�جوهري، سواًء �سبب غش أو خطأ، و�صد

 للمعاي�� الدولية للمراجعة املعتمدة �� الذي يتضمن رأينا. والتأكيد املعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنھ  
ً
ال يضمن أن املراجعة ال�ي تم القيام ��ا وفقا

 عن التحر�ف ا�جوهري عند وجوده
ً
َعد التحر�فات جوهر�ة إذا   .اململكة العر�ية السعودية ستكشف دائما

ُ
و�مكن أن تنشأ التحر�فات عن غش أو خطأ، و�

 .ر، منفردة أو �� مجملها، ع�� القرارات االقتصادية ال�ي يتخذها املستخدمون ع�� أساس هذه القوائم املالية�ان من املتوقع بدرجة معقولة أ��ا قد تؤث 

 للمعاي�� الدولية للمراجعة املعتمدة �� اململكة العر�ية السعودية، فإننا نمارس ا�حكم امل�
ً
ي ونحافظ ع��  وكجزء من عملية املراجعة ال�ي تتم وفقا

 بما ي�� 
ً
 : نزعة الشك امل�ي طوال عملية املراجعة. ونقوم أيضا

س  املالية،  القوائم   �� ا�جوهري  التحر�ف  مخاطر  وتقييم  ا�خاطر،  تحديد  لتلك  �ستجيب  مراجعة  إجراءات  وتنفيذ  وتصميم  خطأ،  أو  غش  �سبب  واًء 

اتج عن وا�حصول ع�� أدلة مراجعة �افية ومناسبة لتوف�� أساس لرأينا. وُيعد خطر عدم اكتشاف التحر�ف ا�جوهري الناتج عن غش أع�� من ا�خطر الن

 ألن الغش قد ينطوي ع�� تواطؤ أو تزو�ر أو إغ
ً
 .فال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخليةخطأ، نظرا

 داء رأي �� التوصل إ�� فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة من أجل تصميم إجراءات املراجعة املناسبة �� ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إب

 .فاعلية الرقابة الداخلية

 تقو�م مدى مناسبة السياسات ا�حاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات ا�حاسبية واإلفصاحات املتعلقة ��ا ال�ي أعد��ا اإلدارة. 

 أو   بأحداث  التوصل إ�� استنتاج �شأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرار�ة �أساس �� ا�حاسبة، وما إذا �ان هناك عدم تأكد جوهري متعلق

 إ�� أدلة املراجعة ال�ي تم ا�حصول عل��ا. و�ذا خلصنا
ً
 حول قدرة الشركة ع�� البقاء كمنشأة مستمرة استنادا

ً
 كب��ا

ً
إ�� وجود عدم تأكد    ظروف قد تث�� ش�ا

أن نقوم بتعديل رأينا إذا �انت تلك اإلفصاحات جوهري، فإن علينا أن نلفت االنتباه �� تقر�رنا إ�� اإلفصاحات ذات العالقة الواردة �� القوائم املالية، أو علينا  

 مستقبلية قد  .غ�� �افية
ً
 أو ظروفا

ً
تتسبب ��   و�ستند استنتاجاتنا إ�� أدلة املراجعة ال�ي تم ا�حصول عل��ا ح�ى تار�خ تقر�ر املراجع. ومع ذلك، فإن أحداثا

 .توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة

 الية وهي�لها ومحتواها، بما ف��ا اإلفصاحات، وما إذا �انت القوائم املالية �ع�� عن املعامالت واألحداث ال�ي تمثلها بطر�قة  تقو�م العرض العام للقوائم امل

  .تحقق العرض العادل

 

املهمة للمراجعة، بما �� ذلك أي ونحن نتواصل مع امل�لف�ن با�حوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بي��ا نطاق املراجعة وتوقي��ا ا�خطط لهما والنتائج 

   .أوجھ قصور مهمة �� الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء املراجعة

 

 الفر��� كة أمجاد إبراهيم العقي�� وسماح سليمان شر                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                              محاسبون ومراجعون قانونيون                                                                                                                    م٢٠٢٢  ر ـــــــــــــــــــسبتمب ٢٩ :  التار�خ  

افق  ـــــ هـ١٤٤٤ر�يع االول    ٠٣:    املو

 

 

 

 أمجاد إبراهيم العقي��                                                                                                                                                                                    

              )٧٨٥ترخيص رقم (                                                                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 



م2021ديسمرب 31إيضاحاملوجودات 
رايل سعودي:املوجودات غري املتداولة

85,257( 4)املمتلكات واملعدات ابلصاىف  
85,257إمجاىل املوجودات غري املتداولة

:املوجودات  املتداولة
150,075( 5)العمالء   - الذمم املدينه 

85,088( 6)النقد وما يف حكمه
235,163إمجاىل املوجودات املتداولة

320,420 إمجايل املوجودات
املطلوابت وحقوق امللكية 

:حقوق امللكية
150,000رأس املال اإلضايف

77,460األرابح املبقاه
227,460 إمجايل حقوق امللكية 

:املطلوابت غري  املتداولة
58,778( 7)مستحق ايل أطراف ذات عالقة
58,778إمجاىل املطلوابت غري املتداولة

:املطلوابت  املتداولة
34,182املوردين- الذمم الدائنه 

34,182إمجاىل املطلوابت املتداولة
92,960إمجاىل املطلوابت 

320,420إمجاىل حقوق امللكية و املطلوابت 

. (خمتلطة- ذات مسؤولية حمدودة -فرع شركة)شركة ميز اخلليج 
م2021  ديسمرب  31قائمة املركز املايل كما هي يف 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية16-1  اإليضاحات املرفقة من 
ً
. تعتبر جزءا

1



م2021ديسمرب 31إيضاح
رايل سعودي

266,635اإليرادات
( 166,158)تكلفة اإليرادات
100,477جممل الدخل 

( 23,017)( 8)مصروفات إدارية وعمومية 
77,460صاىف الدخل من النشاط الرئيسى

77,460صاىف الدخل 
77,460صايف دخل السنة 

-
0 الدخل الشامل اآلخر للسنة  

77,460صاىف الدخل الشامل للسنة 

بنود الدخل الشامل اآلخر 

. (خمتلطة- ذات مسؤولية حمدودة -فرع شركة)شركة ميز اخلليج 
م  2021 ديسمرب  31قائمة الدخل الشامل عن السنة املنتـهـية يف 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية16-1اإليضاحات املرفقة من 
ً
. تعتبر جزءا

2



اإلمجايلاألرابح املبقاهرأس املال اإلضايفالبــــــيان

رايل سعوديرايل سعوديرايل سعودي
150,0000150,000 م2021 يناير 01الرصيد يف 

077,46077,460صاىف دخل السنة 
150,00077,460227,460م2021 ديسمرب 31الرصيد يف 

. (خمتلطة- ذات مسؤولية حمدودة -فرع شركة)شركة ميز اخلليج 
م2021  ديسمرب  31قائمة التغري يف حقوق امللكية للسنة املالية املنتهية يف 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية16-1  اإليضاحات املرفقة من 
ً
. تعتبر جزءا

3



م2021ديسمرب 31
رايل سعوديالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

77,460صاىف الدخل قبل الزكاة الشرعية
18,942إهالك املمتلكات واملعدات

96,402
( 150,075)العمالء   - الذمم املدينه 

58,778مستحق ايل أطراف ذات عالقة
39,287

( 104,199)املمتلكات واملعدات  (إضافات)صايف إستبعادات 
( 104,199)صايف التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

:التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
150,000رأس املال اإلضاىف

150,000من األنشطة التمويلية (املستخدم )جمموع النقد املتوفر
85,088جمموع النقد املتوفر من مجيع األنشطة

0رصيد النقد يف أول السنة
85,088رصيد النقد يف آخر السنة

:التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

. (خمتلطة- ذات مسؤولية حمدودة -فرع شركة)شركة ميز اخلليج 
م  2021  ديسمرب  31م وحىت 2021 يناير 01قائمة التدفقات النقدية عن السنة املالية من 

تعديالت لتسوية صاىف الدخل

صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية16-1  اإليضاحات املرفقة من 
ً
. تعتبر جزءا

4



:العمله الوظيفيه وعمله العرض **
، ما (رايل سعودي)يتم قياس وعرض هذه القوائم املالية ابلرايل السعودي، وهي العملة الوظيفية وكذلك عمله العرض ويتم تقريب مجيع املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية ألقرب 

.   مل يذكر خالف ذلك
:تصنيف املوجودات واملطلوابت من متداوله اىل غري متداوله  **

:غري متداول، تعترب املوجودات متداولة وذلك عندما /  تقوم الشركة إبظهار املوجودات واملطلوابت يف قائمه املركز املايل على أساس متداول 
يتوقع حتققها أو ينوى بيعها أو استنفادها خالل دوره العمليات العادية، أو**
يف حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض املتاجرة، أو **
.عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما مل تكن هناك قيود على استبداهلا أو استخدمها لسداد أيه مطلوابت ملده ال تقل عن أثين عشر شهرا بعد السنة املالية**

.تصنف كافة املوجودات األخرى كغري متداولة
:تعترب كافة املطلوابت متداولة وذلك عندما 

يتوقع سدادها خالل دوره العمليات العادية، أو**
يف حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض املتاجرة ، أو **
عندما تستحق السداد خالل اثين عشر شهراً بعد السنة املالية، أو **
.عند عدم وجود حق غري مشروط لتأجيل سداد املطلوابت ملده ال تقل عن اثين عشر شهرا بعد السنة املالية**

تصنف كافة املطلوابت األخرى كغري متداولة

:قياس القيمه العادله ** 

:أسس القياس **
ثل هذه .مت استخدام أساس االستحقاق احملاسيب كأساس للقياس عند تسجيل كافة املعامالت املالية للشركة مع افرتاض استمرارية النشاط ابستثناء معلومات التدفقات النقدية

التقديرات واإلفرتاضات دون حصرها ابملخصصات واإلحتياطات الىت يتم تكوينها وتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات وتقدير كميات بعض املواد حتت التشغيل 
.واملواد اخلام وأية تقديرات وإفرتاضات أخرى علماً أبنه يتم اإلشارة إىل السياسات احملاسبية املطبقة هلذه البنود ضمن السياسات احملاسبية املتبعة ابملنشأة

:أسس إعداد القوائم املالية ** 
:-فيما يلى ملخص ألهم السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد القوائم املالية 

أعدت القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايري الدولية للتقرير املايل حيث مت تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل للمنشات الصغرية ومتوسطة احلجم املعتمد يف اململكة العربية 
.السعودية

يف هذه االيضاحات فهي تشري اىل املعيار الدويل للتقرير املايل للمنشات الصغرية ومتوسطة احلجم املعتمد يف اململكة العربية " املعايري الدولية للتقرير املايل " أينما وردت عباره 
ويقصد ابملعايري واالصدارات االخرى هو ما تعتمده اهليئة السعودية للمراجعني " السعودية واملعايري واالصدارات االخرى املعتمدة من اهليئة السعودية للمراجعني واحملاسبني 

.واحملاسبني من معايري وأراء فنيه ملواضيع ال تغطيها املعايري الدولية مثل موضوع الزكاة

. (خمتلطة- ذات مسؤولية حمدودة -فرع شركة)شركة ميز اخلليج 
م2021  ديسمرب  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 

القيمة العادلة هي السعر الذي ميكن استالمه لبيع أصل أو سداد التزام يف معامله منتظمة تتم بني أطراف السوق يف اتريخ القياس، يستند قياس القيمة العادلة إىل اإلفرتاض 
:أن معاملة بيع األصل أو حتويل اإللتزام تتم إما

:الفرتة املالية للقوائم املالية ** 
.م2021 ديسمرب 31م وحىت 2021يناير01 تغطي القوائم املالية حساابت ونتائج املنشأة عن السنة املالية من 

:تعريف ابملنشأة واألنشطة والفرتة املالية للحساابت - 1
 يناير 29 هـ املوافق 1436ربيع االثاين09مبدينه الرايض بتاريخ  ( 1010430056 )، ابململكة العربية السعودية ابلسجل التجاري رقم " املنشأة"سجلت شركة ميز اخلليج

البيع ، البيع ابجلملة لقطع الغيار اخلاصة أبجهزة التكييف والتربيد، (خزاانت الفيربجالس ومستلزماهتا )م  ، ويتمثل نشاطها البيع ابجلملة خلزاانت املياة ، يشمل 2015
بيع ، البيع ابلتجزئة لقطع غيار معدات وآالت البناء، البيع ابلتجزئة لقطع الغيار اخلاصة أبجهزة التكييف والتربيد، ابلتجزئة خلزاانت املياة مثل خزاانت الفيربجالس ومستلزماهتا

جتارة التجزئة ألالت ومعدات التشييد والبناء واهلندسة املدنية النفطية واملعدات ، بيع أجهزة ومعدات ومستلزمات تنقية املياة ابلتجزئة، وصيانة غرف التربيد والربادات ابلتجزئة
.البيع ابلتجزئ، الثقيلة وصيانتها

:ملخص ألهم السياسات احملاسبية  - 2
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معدل اإلهالكبيان األصولمعدل اإلهالكبيان األصول
25: %15%أجهزة حاسب آيل وطابعات25: %15%االت ومعدات

. (خمتلطة- ذات مسؤولية حمدودة -فرع شركة)شركة ميز اخلليج 
م2021  ديسمرب  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 

من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 
.من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام يف ظل غياب السوق الرئيسية **

.جيب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر منفعة متاح للشركة
يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام إما ابستعمال االفرتاضات اليت يستخدمها أطراف السوق عند تسعري األصل أو االلتزام على افرتاض أن األطراف يف السوق 
يتصرفون بناء على ما حيقق أفضل مصاحل اقتصاديه هلم ،تستخدم الشركة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف وتتوافر هلا بياانت كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم 

.استخدام املدخالت امللحوظة ذات العالقة وتقليص املدخالت غري امللحوظة
يتم تصنيف مجيع املوجودات واملطلوابت املقاسة ابلقيمة العادلة أو املفصح عنها يف القوائم املالية ضمن هرمية القيم العادلة املبينة استنادا اىل معطيات املستوى 

:األدىن الذى يعترب جوهراي لقياس القيمة العادلة ككل
.يف األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوابت مماثله (غري املعدلة)األسعار املتداولة : املستوى األول
.أساليب تقييم يكون فيها احلد األدىن من املدخالت اجلوهرية غري ملحوظة بصوره مباشره أو غري مباشره لقياس القيمة العادلة :املستوى الثاين

.أساليب تقييم يكون فيها احلد األدىن من املدخالت اجلوهرية غري ملحوظة لقياس القيمة العادلة :املستوى الثالث
ابلنسبة للموجودات واملطلوابت املدرجة يف القوائم املالية ابلقيمة العادلة على أساس متكرر حتدد الشركة ما إذا جرى تناقل بني مستوايت اهليكل اهلرمي من خالل 

. يف هناية كل سنه تقرير مايل (استنادا اىل املستوى األدىن من املدخالت اجلوهرية لقياس القيمة العادلة ككل)اعاده تقييم التصنيف 
بغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة فقد حددت الشركة فئات من املوجودات واملطلوابت على أساس طبيعة وخصائص وخماطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل 

.كما هو مبني أعاله– اهلرمي للقيمة العادلة 

:املمتلكات واآلالت واملعدات** 
تظهر املمتلكات واآلالت واملعدات ابلتكلفة انقصاً جممع اإلهالك، وتتضمن التكلفة كافة املصروفات املرتبطة ابقتناء األصل وجعله صاحلاً لالستخدام 

يف الغرض املعد ألجله ومجيع التكاليف املرتبطة ابقتناء األصل قبل أن يصبح جاهز لالستخدام ويتم رمسلتها ضمن بند مشروعات حتت التنفيذ حىت 
.يتم تبويب هذا األصل ضمن املمتلكات واآلالت واملعدات. يصبح األصل جاهز لالستخدام

يتم استخدام طريقة القسط الثابت لإلهالك حبيث يتم ختفيض قيمة األصل إىل قيمته التخريدية على مدار العمر اإلنتاجي املقدر فيما عدا األراضي 
: -وفيما يلي معدالت اإلهالك لكل نوع من أنواع األصول كما يلي. اليت ال تعترب أصل قابل لإلهالك

اذا ، وطرق اهالك املمتلكات واآلالت واملعدات يف هناية كل سنة مالية ويتم اجراء التعديالت مستقبال، يتم مراجعه القيمة املتبقية واالعمار اإلنتاجية 
.كان مالئما

يتم استبعاد املمتلكات واآلالت واملعدات وأي جزء مت اثباته يف البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبليه متوقعه من االستعمال 
يتم احتساهبا كفرق بني صاىف متحصالت االستبعاد والقيمة  )ويتم ادراج ايه أرابح أو خسائر انجته عن التوقف عن اثبات أى أصل ، أو االستخدام 
كما يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات ، يف قائمه الربح واخلسارة والدخل الشامل اآلخر للسنه الىت يتم التوقف عن االثبات عنها  (الدفرتية لألصل

.إذا أقتضى األمر- واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للمتلكات واآلالت واملعدات ويتم تعديلها يف املستقبل يف هناية كل سنة مالية 
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. (خمتلطة- ذات مسؤولية حمدودة -فرع شركة)شركة ميز اخلليج 
م2021  ديسمرب  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 

األرصدة املدينة األخرى** 
.يتمثل رصيد األرصدة املدينة األخرى يف املصروفات املدفوعة مقدما وأرصدة ذمم العاملني والتأمينات املسرتدة واألرصدة املدينة األخرى 

:النقد وماىف حكمه** 
يتكون النقد وما يف حكمه الظاهر يف قائمة املركز املايل من النقد ابلبنوك وابلصندوق واستثمارات املراحبة اليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، وختضع لتغريات 
.غري هامة يف القيمة، وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية وما يف حكمها النقدية ابلصندوق وحساابت جارية ابلبنوك والودائع قصرية األجل واستثمارات املراحبة

الذمم املدينة ** 
يظهر رصيد الذمم املدينة بصايف القيمة القابلة للتحقق انقصاً أية خمصصات للديون املشكوك يف حتصيلها ويتم تكوين خمصص مقابل الديون املشكوك 

يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن املنشأة من حتصيل املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة أو على 
.وعندما تكون الذمم غري قابلة للتحصيل يتم شطبها مقابل املخصص املكون هلا. حسب وجهة نظر املنشأة ويتم حتميل املخصص على قائمة الدخل

:األرصدة الدائنة األخرى واملصروفات املستحقة** 
يتمثل رصيد األرصدة الدائنة االخري يف الدفعات املقدمة من العمالء قبل إستالم البضاعة عند هناية الفرتة والذمم املتنوعة واملصروفات املستحق 

.سدادها علي املنشأة
:أطراف ذات العالقة** 

تتمثل أرصدة األطراف ذات العالقة يف أرصدة تعامالت املنشأة مع الشركاء فيها وبعض املنشآت الشقيقة يف نطاق عملها اإلعتيادى أو نتيجة العالقة 
.الناشئة عن حقوق امللكية

:التزام مكافأة هناية اخلدمة للموظفني** 

يتم حتديد تكلفة التزام مكافأة هناية اخلدمة للموظفني مبوجب برانمج املكافآت احملددة غري املمولة ويتم قياسها ابلقيمة احلالية لألعباء املستقبلية لرتك "
وتشمل هذه . اخلدمة بناءاً على دراسة إحصائية تعدها اإلدارة تشمل العديد من االفرتاضات اليت قد ختتلف عن التطورات الفعلية يف املستقبل

.االفرتاضات حتديد معدل اخلصم، والزايدات املستقبلية يف الرواتب على ضوء سياسة منح العالوات ابملؤسسة، ومعدل دوران العاملني
نظراً لطبيعة التقييم طويلة األجل فإن التزام مكافأة هناية اخلدمة شديد احلساسية للتغريات يف هذه االفرتاضات لذا تتم مراجعة مجيع االفرتاضات مرة يف 

."السنة أو عند الضرورة
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:    القيمة املضافة ** 

ضريبة القيمة املضافة احملتسبة على فواتري البيع تورد إىل هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك يف نفس الفرتة الضريبية اليت حتدث فيها، وضريبة القيمة املضافة احملتسبة 
من قبل املورد يتم اسرتدادها يف خالل مخس سنوات من السنة التقوميية اليت وقع فيها التوريد، يف هناية العام يظهر رصيد لضريبة القيمة املضافة مدينا مستحق 

عندما تكون قيمة ضريبة املخرجات أكرب من )أو دائنا مستحق على الشركة  (عندما تكون قيمة ضريبة املدخالت أكرب من قيمة ضريبة املخرجات)للشركة 
.(قيمة ضريبة املدخالت

:التقديرات و الفروض احملاسبية اهلامة- 3

إن اعداد القوائم املالية من قبل اإلدارة يتطلب القيام ببعض التقديرات واإلفرتاضات اليت تؤثر على مبالغ اإليرادات واملصروفات واملركز املايل يف اتريخ اعداد 
القوائم املالية، وعلى الرغم من أن هذه التقديرات واالحكام مبنيه على أفضل املعلومات املتوفرة لدى اإلدارة بشأن العمليات واالحداث اجلارية، اال أن النتائج 

تقييم التقديرات والفروض احملاسبية بناء على اخلربة السابقة وبعض العناصر األخرى، مبا فيها األحداث املستقبلية . الفعلية ميكن أن ختتلف عن هذه التقديرات
وتقوم الشركة بعمل تقديرات وفروض تتعلق ابملستقبل، واندراً ما تتساوى نتائج التقديرات احملاسبية مع النتائج . املنتظر حدوثها واليت تتالءم مع تلك الظروف

. :الفعلية

:التكاليف املباشرة** 

. متعلقة ابإلنتاجالتكاليف املباشرة من املشرتايت خالل العام وتكاليف اإلنتاج ومنها املواد اخلام واإلستهالكات وأي مصروفات تشغيلية أخرى  تتكون
.والتكاليف املباشرة وغري املباشرة املتعلقة ابإلنتاج وتتكون تكلفة مبيعات اإلسترياد من قيمة الشراء والتكلفة املباشرة املتعلقة ابإلسترياد

:خمصص الزكاة الشرعية** 

. (خمتلطة- ذات مسؤولية حمدودة -فرع شركة)شركة ميز اخلليج 
م2021  ديسمرب  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 

يتم االعرتاف ابإليرادات إىل احلد األدىن الذي يكون من احملتمل عنده تدفق منافع اقتصاديه إىل املنشأة حبيث ميكن قياس اإليرادات بصورة موثوقة بصرف 
.النظر عن موعد دفعها

يتم قياس االيرادات ابلقيمة العادلة للمبلغ املستلم أو املستحق القبض بعد األخذ يف االعتبار شروط السداد احملددة املتعاقد عليها وبعد استبعاد الضرائب أو 
الرسوم، وقد تبني للمنشاة أهنا تعمل كأصيل يف كافة ترتيبات اإليرادات اخلاصة هبا ألهنا اجلهة امللتزمة الرئيسية يف كافة ترتيبات اإليرادات ولديها املقدرة على 

.حتديد األسعار، وتتعرض أيضاً ملخاطر املخزون واالئتمان
.كما جيب الوفاء مبعايري االثبات احملددة املذكورة أدانه قبل إثبات اإليرادات

تقيد . يتم قياس واإلعرتاف مبخصص الزكاة يف قائمة الدخل ولكل فرتة مالية على حده وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك يف اململكة العربية السعودية 
.أية فروقات عن الربط النهائى اليت يتم فيها إهناء الربط حيث يتم حينها إقفال املخصص

:املصروفات** 
تتكون املصاريف البيعية واإلدارية والعمومية من املصروفات غري املرتبطة بتكلفة املبيعات أو اإلنتاج وتتضمن املصروفات البيعية من مجيع التكاليف املتعلقة 

.بتوزيع وبيع منتجات املنشأة وأن املصروفات األخرى يتم تصنيفها كمصروفات إدارية وعمومية
:توزيعات األرابح على الشركاء** 

تدرج الشركة التزام للقيام بتوزيع أرابح على الشركاء يف الشركة عند توزيع أرابح ليصبح التوزيع مبنأى عن تقدير اإلدارة ويتم اعتماد توزيع األرابح عند اعتماده 
.من الشركاء

:اإلعرتاف ابإليرادات** 
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ابلرايل السعودي
املمتلكات واملعدات ابلصاىف  4-

الرصيد يفالرصيد يفجممع اإلهالك يفجممع اإلهالك يفالتكلفة يفالتكلفة يف
م2020ديسمرب 31م2021ديسمرب 31م2021ديسمرب 31م2021يناير 01م2021ديسمرب 31م2021يناير 01

066,44166,441016,07216,07250,3690االت ومعدات
037,75837,75802,8702,87034,8880أجهزة حاسب آيل وطابعات

0104,199104,199018,94218,94285,2570اإلمجايل

صاىف القيمة الدفرتية 

. (خمتلطة- ذات مسؤولية حمدودة -فرع شركة)شركة ميز اخلليج 
م2021  ديسمرب  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 

اإلضافاتالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

التكلفة  

اإلهالك

اإلستهالكات
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العمالء   - الذمم املدينه 5-
م2021ديسمرب 31البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

رايل سعودي
150,075العمالء
150,075اإلمجايل

النقد وما يف حكمه6-
م2021ديسمرب 31البيـــــــــــــــــــان

رايل سعودي
0الصندوق 

85,088البنوك
85,088اإلمجايل

م2021  ديسمرب  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 
. (خمتلطة- ذات مسؤولية حمدودة -فرع شركة)شركة ميز اخلليج 
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أطراف ذات عالقة 7-
طبيعة العالقةالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دائن مدين دائن مدين دائن مدين 
00058,778058,778شقيقةFGCشركة 

00058,778058,778اإلمجايل

مصروفات إدارية وعمومية 8-
م2021ديسمرب 31البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

رايل سعودي
901وقود وحمروقات

3,174قرطاسية
18,942إستهالك املمتلكات واملعدات

23,017اإلمجايل

. (خمتلطة- ذات مسؤولية حمدودة -فرع شركة)شركة ميز اخلليج 
م2021  ديسمرب  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 

رصيد أخر العام احلركة خالل العام رصيد أول العام 

و11و 
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:خماطر اإلئتمان

– يتمثل منهج الشركة إلدارة السيولة يف ضمان حصوهلا على سيولة كافية . خماطر السيولة هي عدم قدرة الشركة على الوفاء ابلتزاماهتا املالية عند حلول موعد استحقاقها
.للوفاء ابلتزاماهتا عند حلول موعد استحقاقها سواء وفقاً لشروط عادية أو مشّددة، دون تكبد خسارة غري مقبولة أو خماطر إساءة مسعة الشركة– قدراإلمكان 

 وابملثل، فإن الشركة تضمن حصوهلا على نقد كايف عند الطلب للوفاء مبصاريف التشغيل احملتملة، متضمنة خدمة االلتزامات املالية ابستثناء التأثري احملتمل للظروف القاهرة اليت ال 
.الكوارث الطبيعية: ميكن توقعها إىل  حد معقول مثل

: خماطر سعر الفائدة• 

: خماطر األسعار• 

قدرت اإلدارة التأثري . ليس لدى الشركة أية موجودات ومطلوابت أبسعار فائدة متغرية. تقوم الشركة إبدارة خماطر أسعار الفائدة من خالل استخدام الديون والودائع أبسعار اثبتة
.على ربح السنة بسبب الزايدة أو االخنفاض يف أسعار الفائدة أن يكون غري جوهري

:اثنيا خماطــــــــر السيوله

. (خمتلطة- ذات مسؤولية حمدودة -فرع شركة)شركة ميز اخلليج 
م2021  ديسمرب  31إيضاحات حول القوائم املالية للسنة املالية املنتهية يف 

األصول واملطلوابت املالية الرئيسية املدرجة ببيان املركز املايل تتضمن النقد واألرصدة لدى البنك، الذمم املدينة واألرصدة . تتكون األدوات املالية من األصول واملطلوابت املالية
.طرق اإلدراج احملددة مبينة يف بياانت السياسات املصاحبة لكل بند. املدينة األخرى، االستثمارات املتاحة للبيع والذمم الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى

تقوم اإلدارة مبراجعة . إن املخاطر الرئيسية الناجتة عن األدوات املالية للشركة هي خماطر التدفقات النقدية ألسعار الفائدة وخماطر االئتمان وخماطر السيولة وخماطر العمالت األجنبية
:واملوافقة على السياسات إلدارة كل من هذه املخاطر اليت يتم تلخيصها فيما يلى 

: أهداف وسياسات إدارة خماطر األدوات املالية9

ال توجد أدوات مالية هامة .  العملة التشغيلية وعملة العرض للشركة هي الرايل السعودي، كما أن أداء الشركة مستقل بشكل جوهري عن التغريات يف أسعار العمالت األجنبية
.مدارة بواسطة عمالت أجنبية وابلتايل فإن خماطر العمالت األجنبية ليست هامة

خماطر االئتمان هي خماطر تعرض الشركة خلسائر مالية يف حالة إخفاق العميل أو الطرف املقابل يف أداة مالية من الوفاء ابلتزاماته التعاقدية، وتنشأ بشكل رئيسي من الذمم املدينة 
.القيمة الدفرتية لكل أصل مايل يف بيان املركز املايل ميثل احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان، للعمالء واألرصدة لدى البنوك 

: خماطر العمالت األجنبية• 

اعتماد القوائم املالية
0م2022 سبتمرب29مت اعتماذ القوائم املالية من الشركاء يف الشركة بتاريخ 

خماطر األسعار هي خماطر تقلب األدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار السوق، سواء كانت تلك التغريات نتيجة لعوامل تتعلق حتديداً ابلسهم الفردي أو إصداره أو عوامل تؤثر 
.ال تتعرض الشركة ملخاطر السوق ابلنسبة الستثماراهتا حيث أن استثماراهتا غري مدرجة يف سوق األسهم. على مجيع األوراق املالية املتاجر هبا يف السوق

. قد يكون هلا أتثري هام على املركز املايل للشركة الظاهر يف هذه القوائم املالية وفقا ملرئيات اإلدارة2021 ديسمرب 31مل تكن أحداث الحقة هامة للسنة املالية املنتهية يف 

:خماطر السوق
اهلدف من إدارة . خماطر السوق هي خماطر أتثري التغريات يف أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة على دخل الشركة أو قيمة إمتالكها لألدوات املالية

.خماطر السوق هو إدارة ورقابة التعرض ملخاطر السوق ضمن مؤشرات مقبولة، بينما يتم حتسني العائد

األحداث الالحقة
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