






م2016م2017

لاير سعوديلاير سعودي
الموجودات 

الموجودات المتداولة
559,3481,220النقد لدى البنك

195,0000ذمم مدينة تجارية
754,3481,220مجموع الموجودات المتداولة 

الموجودات غير المتداولة
337,05252,845صافي األصول الثابتة

452,13379,333صافي األصول مستاجرة
89,185132,178مجموع الموجودات غير المتداولة

843,533133,398مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات المتداولة
638,7530ذمم دائنة تجارية

540,93315,833مصروفات مستحقة
8,82849,406أ / 6الجزء المتداول من االلتزامات الراسمالية 

7290,714373,824مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
84,3380مخصص الزكاة الشرعية 

983,566439,063مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

03,535ب / 6الجزء غير المتداول من االلتزامات الراسمالية 
937,69624,346مخصص مكافأة نهاية الخدمة

37,69627,881مجموع المطلوبات غير المتداولة
1,021,262466,944مجموع المطلوبات 

حقوق الشركاء
10100,000100,000رأس المال 

15,5820االحتياطي النظامي
(433,546)(293,311)قائمة دالخسائر المتراكمة

(333,546)(177,729)مجموع حقوق الشركاء
843,533133,398مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء
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جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  (15)إلى  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من

(شركة تضامنية)شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 

إيضاحالبيــــــان

م2017/12/31قائمة المركز المالي كما في 

[قائمة أ  ]



م2016م2017

لاير سعوديلاير سعودي

2,414,561374,438اإليرادات

(445,970)(1,904,741)11تكلفة اإليرادات

(71,532)509,820مجمل الدخل

(314,302)(349,665)12مصروفات إدارية وعمومية 

(385,834)160,155صافي الدخل قبل خصم الزكاة الشرعية

0(4,338)الزكاة الشرعية

(385,834)155,817صافي الدخل
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جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (15)إلى  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من  

البيــــــان

(شركة تضامنية)شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 

م2017/12/31قائمة الدخل  للسنة المالية المنتهية في 

[قائمة ب  ]

إيضاح



م2016م2017
لاير سعوديلاير سعودي

األنشطة التشغيلية
(385,834)160,155صافي الدخل

36,31433,317استهالك األصول الثابتة
27,20027,200إستنفاذ األصول الثابتة المستأجرة

(9,900)0إستبعاد مجمع االهالك
13,35013,150استدراك مكافأة نهاية الخدمة

التغير في التدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية
0(195,000)ذمم مدينة تجارية

ٌ 01,000مصروفات مدفوعة مقدما
(31,935)638,753ذمم دائنة تجارية

25,10010,833مصروفات مستحقة
00المسدد من مكافأة نهاية الخدمة

00المسدد من الزكاة الشرعية 
(342,169)705,872صافي التغير في التدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية

التغير في التدفقات النقدية لألنشطة االستثمارية
0(20,521)إضافات األصول الثابتة 

018,000إستبعادات األصول الثابتة
18,000(20,521)صافي التغير في التدفقات النقدية لألنشطة االستثمارية

التغير في التدفقات النقدية لألنشطة التمويلية 
181,428(83,110)مطلوب الى أطراف ذات عالقة

(14)(40,578)الجزء المتداول من التزامات رأسمالية
(26,754)(3,535)الجزء الغير متداول من التزامات رأسمالية

154,660(127,223)صافي التغير في التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
(169,509)558,128صافي التغير في النقد خالل العام

1,220170,729النقد في بداية العام
559,3481,220النقد في نهاية العام

جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية (15)إلى  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من  
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(شركة تضامنية)شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 
م2017/12/31قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

[قائمة ج  ]

البيــــــــــــــــــان 



حقوق الشركاءاالرباح المبقاةاالحتياطي النظاميرأس المال

لاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعودي 

52,288(47,712)100,0000م2016 يناير 1 الرصيد في 

(385,834)(385,834)00 صافي دخل السنة

(333,546)(433,546)100,0000م2016 ديسمبر 31 الرصيد في 

00155,817155,817 صافي دخل السنة

0(15,582)015,582المحول الي االحتياطي النظامي 

(177,729)(293,311)100,00015,582م2017 ديسمبر 31 الرصيد في 
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(شركة تضامنية)شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 

م2017/12/31قائمة التغيرات في حقوق الشركاء للسنة المالية المنتهية في 

[قائمة د  ]

البيـــــــــــــــــان

جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  (15)إلى  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من



الكيان القانوني ونشاط المنشأة- 1
شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت :االسم التجاري
هـ1434/03/16  صادر من مدينة بريدة بتاريخ 1131046826شركة تضامنية، بسجل تجاري رقم  :الكيان القانوني

 م2013/01/28الموافق 

:الفروع
.هـ1435/01/02 صادر من مدينة بريدة بتاريخ 1131050294فرع شركة سجل تجاري رقم  

:-السياسات المحاسبية الهامــة- 2
لقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة 

:عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة هي كالتالي
العــرف المحـاسبــي. أ

.أعدت القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وأساس االستحقاق المحاسبي
األصول الثابتــة. ب

تثبت األصول الثابتة بتكلفتها التاريخية وتظهر مخصوماً منها مجمع االستهالك ويتم استهالك األصول الثابتة 
ـ:بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلنتاجي المقدر لها وذلك حسب النسب التالية

النسبةالبيـــــــــــــانالنسبةالبيـــــــــــــان
%15حاسب االلي ومكائن%20سيارات 

%20أجهزة تكييف وتبريد%20عدد وادوات خشبية 
%15االثاث

المدينون التجاريون. ج

(شركة تضامنية)شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 

م2017/12/31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 
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تتم رسملة التجديدات والتحسينات الرئيسية إذا كانت تزيد من اإلنتاجية أو العمر التشغيلي للموجودات كما تتم رسملة
كما يتم . أما اإلصالحات والتحسينات غير الرئيسية فيتم تحميلها كمصاريف عند حدوثها. التكاليف المباشرة لألصل

إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات والتي تمثل الفرق بين المتحصالت من البيع والقيمة
. الدفترية لهذه الموجودات في قائمة الدخل

تدرج الحسابات المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصاً المخصص ألية مبالغ غير قابلة للتحصيل، وتم تقدير الديون
.المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ، وتعدم الديون المعدومة عند تكبدها

مقاوالت عامة للمباني صيانة ونظافة وترميم وهدم المباني وأعمال الديكور والزخرفة الجبسية والزينة للمباني وأعمال  :النشاط
الطرق والجسور وصيانتها وأعمال السفلتة والتكييف والتبريد و استيراد وتجاره الجملة والتجزئة في المالبس والنجارة والحدادة 

واأللمونيوم



الدائنون التجاريون. د
يعترف بالمطلوبات بشأن المبالغ التي يتوجب دفعها مستقبالً لقاء البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها،

. سواء استلمت فواتيرها أو لم تستلم 
المخصصات وااللتزامات المحتملة. هـ 

عندما يكون على الشركة التزام تعاقدي ناشئ نتيجة , يتم تسجيل مخصصات لاللتزامات غير المؤكدة من ناحية المبالغ أو التوقيت
 لحدث سابق ومن المحتمل أن ينتج عنه تحويل منافع إقتصادية لسداد االلتزام ويمكن إجراء تقدير يعتمد عليه عندما تكون القيمة 

.الزمنية للنقود هامة فإن المخصصات يتم إظهارها بالقيمة الحالية للنفقات المتوقعة لسداد االلتزام
مخصص مكافأة نهاية الخدمة. وـ 

.  تقوم الشركة باستدراك مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين وفقا ألساس اإلستحقاق في نهاية كل عام

الزكاة وضريبة الدخل. ز
تخضع الشركة لتعليمات هيئة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، يتم االستدراك للزكاة وفقاً لمبدأ 

 االستحقاق، يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي وفي نهاية العام يجري تسجيل اية فروقات بين
. المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ إقفال المخصص

االحتياطي النظامي . ح
من نظام  (176)من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي المنصوص علية في المادة % 10تجنب نسبة قدرها 

الشركات ويجوز للشركة ان توقف تجنيب هذا االحتياطي متى بلغ نصف رأس المال 
تحقق اإليرادات. ط

تتحقق اإليرادات عند االنتهاء من االعمال واصدار المستخلصات بها وتظهر بالصافي بعد الخصم ، ويتم تسجيل اإليرادات األخرى 
.عند تحققها 

المصاريف. ي
تتضمن المصاريف اإلدارية والعمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة 

المبيعات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، ويتم توزيع المصاريف إذا دعت 
.الحاجة لذلك بين المصاريف اإلدارية والعمومية وتكلفة المبيعات على أساس ثابت

استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية. ك
إن إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية يتطلب استخدام التقديرات

واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات وإيضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ
بالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على. القوائم المالية، إضافة إلى مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل تلك المدة

 أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى إدارة الشركة في تاريخ إصدار القوائم المالية إال أن النتائج 
.الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات

الفترة المالية. ل
م2017/12/31م إلى 2017/01/01تم استخراج القوائم المالية وفقاً للسنة المالية الميالدية وتبدأ من 

عـــام. م
. تم تقريب األرقام الظاهرة في القوائم المالية الى أقرب لاير سعودي صحيح
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(شركة تضامنية)شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 

م2017/12/31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 



صافي األصول الثابتة- 3

صافي القيمةمجمع االستهالكاستبعاداتاستهالكمجمع االستهالكالتكلفةاستبعاداتإضافاتالتكلفة

نهاية العامنهاية العامالعامالعامأول العامنهاية العامالعامالعامأول العام

127,50016,5000144,00097,25827,975.0000125,23318,767 سيارات 

20,4152,725023,14015,4664,469.000019,9353,205 عدد واالت خشبية 

7,9001,00008,9001,4161,298.00002,7146,186 االثاث

14,725296015,0214,2122,232.00006,4448,577 معدات مكتبية وبرامج

1,700001,7001,043340.00001,383317 اجهزة تكييف وتبريد

172,24020,5210192,761119,39536,3140155,70937,052اإلجمــالــي

صافي األصول المستاجرة- 4

صافي القيمةمجمع االستهالكاستبعاداتاستنفاذمجمع االستنفاذالتكلفةاستبعاداتإضافاتالتكلفة

نهاية العامنهاية العامالعامالعامأول العامنهاية العامالعامالعامأول العام

136,00000136,00056,66727,200083,86752,133 سيارات 

136,00000136,00056,66727,200083,86752,133اإلجمــالــي
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البيـــــــــــــــان

البيـــــــــــــــان

م2017/12/31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

(شركة تضامنية)شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 



(شركة تضامنية)شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 

 مصروفات مستحقة- 5

م2016م2017

ريال سعوديريال سعودي

17,00010,000 اتعاب مهنية

12,8335,833 إيجارات

ن ورواتب مستحقة 11,1000 ذمم عاملي 

40,93315,833اإلجمــالــي

 إلتزامات رأسمالية -  6

الجزء المتداول من التزامات رأسمالية -  أ  / 6

م2016م2017

ريال سعوديريال سعودي

8,82849,406 اليرس للبيع بالتقسيط

8,82849,406اإلجمــالــي

الجزء غير المتداول من التزامات رأسمالية -  ب  / 6

م2016م2017

ريال سعوديريال سعودي

03,535 اليرس للبيع بالتقسيط

03,535اإلجمــالــي

البيـــــــــــــــان

م2017 / 12 / 31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

البيـــــــــــــــان

البيـــــــــــــــان
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دائنمديندائنمديندائنمدين

0351,9675,763,6575,680,5470268,857تمويلى صالح عبد هللا عبد العزيز المحسن 

021,85700021,857تمويلى محسن عبد هللا عبد العزيز المحسن

0373,8245,763,6575,680,5470290,714-االجمالي
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(شركة تضامنية)شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 
م2017/12/31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة- 7

طبيعة التعاملالبيـــــــــــــــان
الرصيد الختاميالحركة خالل العامالرصيد االفتتاحي



(شركة تضامنية)شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 

م2017/12/31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

مخصص الزكاة الشرعية- 8

الزكاة الشرعية. أ

 م2016 م2017

لاير سعوديلاير سعودي

100,000100,000 رأس المال 

(385,834)173,505 صافى الدخل المعدل

21,8570 أطراف ذات عالقة في حدود ماحال علية الحول

(47,712)(433,546) األرباح المبقاة 

24,3460 مخصصات مرحلة

8,82852,941 التزامات راسمالية 

(280,605)(105,010)اإلجمــالــي

(52,845)(37,052) صافي األصول الثابتة 

(79,333)(52,133) صافي االصول ألمستاجرة 

(412,783)(194,195) الوعاء الزكوي الشرعي

4,3380من صافي االرباح% 2.5 الزكاة الشرعية بواقع 

حركة مخصص الزكاة الشرعية. ب

 م2016 م2017

لاير سعوديلاير سعودي

010,600 رصيد أول العام

4,3380 مكون خالل السنة

(10,600)0 المسدد خالل العام

4,3380اإلجمــالــي

:الموقف الزكوي

.م2018/04/30 والدخل يسري مفعولها حتى 
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البيـــــــــــــــان

م وحصلت على شهادة من الهيئة العامة للزكاة  2016/12/31قدمت الشركة إقرارها الزكوي عن السنة المالية المنتهية في 

البيـــــــــــــــان



(شركة تضامنية)شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 

 م2017/12/31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة- 9

 م2016 م2017

لاير سعوديلاير سعودي

24,34611,196

00

13,35013,150

37,69624,346

رأس المال - 10

لاير   (1000)حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة  (50)لاير سعودي مقسمة إلى  (100.000)حدد رأس مال الشركة بـ 

: يتم توزيعها على الشركاء على النحو التالي 

951,00095,000صالح عبد هللا عبد العزيز المحسن/  السيد

51,0005,000محسن عبد هللا بن عبد العزيز المحسن /  السيد

1001,000100,000اإلجمالي

البيـــــــــــــــان

 رصيد أول العام

 مكون خالل العام

 المستخدم خالل العام

اإلجمــالــي

اإلجماليقيمة الحصةعدد الحصص
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اسم الشــريك



(شركة تضامنية)شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 
م2017/12/31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

تكلفة اإليرادات- 11
 م2016 م2017

لاير سعوديلاير سعودي
1,587,456161,187 مصروفات عمليات  

159,750228,000 رواتب العاملين 
32,44429,583إهالك االصول الثابتة 

27,20027,200 استنفاذ االصول المستاجرة 
97,8910 مصروفات اخرى متنوعة 

1,904,741445,970اإلجمــالــي

مصروفات إدارية وعمومية- 12
 م2016 م2017

لاير سعوديلاير سعودي
137,560148,684 أجور ومرتبات وما في حكمها

26,50013,833 إيجارات
19,38520,300 دعاية واعالن 

1,407511 مكتبية ومطبوعات
88,50171,528 رسوم حكومية

3,8703,734 إهالك االصول الثابتة 
59,09242,562 متنوعة 

13,35013,150 مكافأة نهاية الخدمة 
349,665314,302اإلجمــالــي
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البيـــــــــــــــان

البيــــــــــــــــــــــــان 



(شركة تضامنية)شركة محسن عبد هللا المحسن وشركاؤه للتجارة والمقاوالت 

م2017/12/31اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في 

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم مقابلة تبادل أصل تسوية التزام بين أطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك وتتم بنفس

تتضمن الموجودات المالية بشكل أساسي النقد وأرصدة البنوك والمدينون . شروط التعامل مع األطراف األخرى

والمستحق من جهات ذات عالقة والموجودات األخرى بينما يتضمن المطلوبات المالية الدائنون التجاريون 

إن القيم العادلة لألدوات المالية . والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى والمستحق إلى جهات ذات عالقة

.للشركة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية

إن مخاطر اإلئتمان هي خطر عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة

يتم. مالية وتنتج من أرصدة لدى البنوك والمدينون والمستحق من جهات ذات عالقة والدفعات والمصاريف المقدمة

خالل من اإلئتمان فيما يتعلق بالعمالء تدير الشركة مخاطر .بنوك محلية ذات تصنيف إئتماني مرتفع لدى إيداع النقد

وضع حدود لإلئتمان للعمالء بشكل منفرد وذلك من خالل مراقبة أرصدة المدينين القائمة كما ويتم أخذ مخصصات

.وعليه ال يوجد مخاطر جوهرية لإلئتمان. للديون المشكوك في تحصيلها

مخاطر السيولة- ب 

.هي مخاطر عدم مقدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية عند استحقاقها

تراقب الشركة متطلبات السيولة بصورة شهرية بحيث تتأكد اإلدارة من وجود أموال كافية لمقابلة التزاماتها عند 

.استحقاقها، وذلك بالحصول على الدعم الالزم من الشركاء

إعادة تبويب- 15

. تمت إعادة تبويب بعض بنود القوائم المالية لسنة المقارنة لتتوافق مع العرض واإلفصاح للعام الحالي
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القيمة العادلة لألدوات المالية- 13

إدارة المخاطر- 14

مخاطر اإلئتمان- أ


