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العربیة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة  
السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمیة، 

  شركة تعاونیة سویسریة.
 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات األرضیة

  الرأي

 ۳۱التي تشمل قائمة المركز المالي كما في و ،راجعنا القوائم المالیة للشركة السعودیة للخدمات األرضیة ("الشركة")لقد 
والتدفقات النقدیة للسنة  ،والتغیرات في حقوق الملكیة ،م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر۲۰۱۹دیسمبر 

، المكونة من ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة المرفقة مع القوائم المالیة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات
 والمعلومات التفسیریة األخرى. 

ي للشركة كما في الجوھریة، المركز المال النواحيعرض بصورة عادلة، من جمیع وفي رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تُ 
ً  ،م وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  وفقا

 المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 الرأيأساس 

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة" في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون عن 

وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، وقد الشركة وفقاً لقواعد سلوك 
التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر 

 أساس إلبداء رأینا.

 أمور المراجعة الرئیسیة

أھمیة عند مراجعتنا للقوائم المالیة  األكثر، بحسب حكمنا المھني، اعتبرناھاور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي أم
ً  نبدي للسنة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، وال  رأیا

 في تلك األمور. منفصالً 
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 )یتبع( للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات األرضیة

 إثبات اإلیرادات     

 لإلفصاحات ذات الصلة. ۱۸(م) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بإثبات اإلیرادات واإلیضاح  ۳اإلیضاح  باإلشارة إلى

 مراجعتناثناء أكیفیة معالجة األمر  أمر مراجعة رئیسي

 سجلتم، ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
ملیون لایر  ۲٫٥٤۰الشركة إجمالي إیرادات بلغ 

 ملیون لایر سعودي). ۲٫٥٥٤م: ۲۰۱۸سعودي (
على الشركة للوفاء بالتوقعات  ال یزال ھناك ضغط

 واألھداف، مما قد یؤدي إلى تحریف اإلیرادات.
حیث أن  اً للمراجعةرئیسی اً یعتبر تحقق اإلیرادات أمر

جاوز الضوابط مخاطر باحتمال قیام اإلدارة بت ھناك
الرقابیة لتسجیل بیانات محرفة عن معامالت 

وھناك خطر في إثبات اإلیرادات بما  ،اإلیرادات
 .۱٥یتعارض مع المعیار الدولي للتقریر المالي 

 قمنا بتنفیذ اإلجراءات التالیة فیما یتعلق بتحقق اإلیرادات: 
بتحقیق تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المتعلقة  -

اإلیرادات الخاصة بالشركة من خالل األخذ باالعتبار 
 متطلبات معاییر المحاسبة ذات الصلة؛

الحصول على فھم لطبیعة عقود اإلیرادات التي أبرمتھا  -
الشركة واختبار عینة من عقود البیع لتأكید أن اإلیرادات 

 ؛۱٥وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي  مسجلة
تقییم التصمیم والتنفیذ واختبار مدى فاعلیة الضوابط  -

الرقابیة للشركة، بما في ذلك الضوابط الرقابیة لمكافحة 
 ً  لسیاسة الشركة؛ الغش عند إثبات اإلیرادات وفقا

فحص معامالت المبیعات، بطریقة العینة العشوائیة، والتي  -
نھایة السنة لتقییم ما إذا كانت  خالل السنة وبعدفي تمت 

 اإلیرادات قد تم إثباتھا في الفترة الصحیحة؛ و 
اختیار معامالت اإلیرادات على أساس عینة والتحقق من  -

ذات الصلة لضمان دقة وصحة إثبات  المؤیدةالمستندات 
 اإلیرادات. 
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 )یتبع( للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات األرضیة

 تقییم االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة والشھرة

لإلفصاحات  ۷(ه) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بالموجودات غیر الملموسة والشھرة واإلیضاح  ۳اإلیضاح  باإلشارة إلى
 ذات الصلة.

 مراجعتنا أثناءكیفیة معالجة األمر  أمر مراجعة رئیسي

م، بلغت القیمة الدفتریة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۸۸٥للموجودات غیر الملموسة والشھرة للشركة 

ملیون لایر  ۸۹۱م: ۲۰۱۸لایر سعودي (ملیون 
 سعودي).

تم إثبات الموجودات غیر الملموسة والشھرة من قبل 
 الشركة نتیجة تجمیعات األعمال في السنوات السابقة. 
ولغرض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع 

ً  الموجودات في أصغر مجموعة من الموجودات  معا
من االستخدام المستمر  ةالنقدی اتالتي تنتج التدفق

(وحدة تولید النقد) التي تكون مستقلة بشكل كبیر عن 
التدفقات النقدیة للموجودات األخرى أو الوحدات 

 المولدة للنقد األخرى. 
ینطوي تقییم الشركة للمبالغ القابل لالسترداد من 
وحدة النقد على استخدام تقنیات النمذجة، مما یتطلب 

. كما التقدیر غیر المؤكدالحكم ومن  كبیراً  قدراً 
یتطلب تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة وأسعار 
الخصم والنمو المرتبطة بھا بناء على رأي اإلدارة 

 حول توقعات األعمال المستقبلیة في وقت التقییم. 
لقد أخذنا في االعتبار تقییم االنخفاض في قیمة 

یة في مراجعة الشھرة وعالقات العمالء كمسألة أساس
الحسابات بسبب وجود أحكام ھامة وعدم التأكد من 

 التقدیرات. 

 وتضمنت إجراءات المراجعة ما یلي: 
تقییم إجراءات الشركة فیما یتعلق بتقییم انخفاض قیمة  -

 الموجودات غیر الملموسة والشھرة؛
مة االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في ئتقییم مدى مال -

للقیمة المستخدمة وإجراء تحلیل الحساسیة حساب اإلدارة 
على االفتراضات الرئیسیة من خالل استخدام متخصصي 

 التقییم؛
مقارنة االفتراضات الرئیسیة مع معاییر القطاع، كما طبقنا  -

فھمنا للتوقعات المستقبلیة لألعمال من المصادر الداخلیة 
 السابقة؛ الخبراتوالخارجیة، وكذلك مقارنة التوقعات مع 

التحقق من دقة واكتمال المعلومات المستخدمة كأساس لتقییم  -
 االنخفاض في القیمة؛ و

تقییم كفایة اإلفصاحات عن القوائم المالیة، بما في ذلك  -
 اإلفصاحات عن االفتراضات واألحكام والحساسیة. 
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 )یتبع( للخدمات األرضیةللسادة مساھمي الشركة السعودیة 

 تجاریةالمدینة الذمم الخسارة االنخفاض في قیمة 

 لإلفصاحات ذات الصلة. ۹(ج) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة واإلیضاح  ۳اإلیضاح  باإلشارة إلى

 مراجعتنا ثناءأكیفیة معالجة األمر  أمر مراجعة رئیسي

م، كان إجمالي رصید ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
ملیون لایر سعودي  ۱٫۱۳٦الذمم المدینة التجاریة 

ملیون لایر سعودي)، مقابل  ۱٫٤۸۷م: ۲۰۱۸(
 ۱٤٤مخصص خسارة انخفاض في القیمة بمبلغ 

ملیون لایر  ۱۷۹م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي (
سعودي) تم تكوینھ. تعد قابلیة تحصیل الذمم التجاریة 
المدینة عنصرا أساسیا في إدارة رأس المال العامل 

 للشركة، والتي یتم التحكم فیھا بشكل مستمر.
حدید وإثبات الخسارة االئتمانیة تقوم الشركة بت

المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 
. تم إصدار أحكام وتقدیرات وافتراضات ھامة من ۹

 قبل اإلدارة عند حساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة.
طبقت إدارة الشركة نموذج الخسارة االئتمانیة 

االنخفاض  المتوقعة المبسط لتحدید مخصص خسارة
 في قیمة الذمم المدینة التجاریة. 

األحكام اً للمراجعة بسبب رئیسی اً لقد اعتبرنا ھذا أمر
والتقدیرات المتعلقة بتطبیق نموذج الخسارة االئتمانیة 

 المتوقعة. 

 وتضمنت إجراءات المراجعة ما یلي: 
تقییم عملیات الشركة وضوابطھا فیما یتعلق بمراقبة الذمم  -

 جاریة ومراجعة مخاطر االئتمان للعمالء.المدینة الت
الشركة فیما یتعلق  تستخدمھاقمنا بتقییم المنھجیات التي  -

تقییم نھج ویشمل باحتساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة. 
الشركة فیما یتعلق بتقییم احتمالیة التأخر عن السداد وإدماج 
المعلومات التطلعیة في حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة، 

 وكذلك التغییرات في معامل الخسارة المعطاة االفتراضي. 
-  ً دقة أعمار الذمم المدینة التجاریة الصادرة  كما اختبرنا أیضا

 عن النظام؛ و
كذلك قمنا بتقییم مدى كفایة اإلفصاحات المدرجة في القوائم  -

 المالیة المرفقة.
  

 
 

  



 
 

٥ 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 )یتبع( للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات األرضیة

 أخرى معلومات

التقریر السنوي،  في الواردة المعلوماتالمعلومات األخرى  األخرى. وتشمل المعلومات عن المسؤولة ھي اإلدارة إن
 .نا ھذامن المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاح لنا بعد تاریخ تقریرو ،عنھا وتقریرنا  القوائم المالیة تتضمن ال ھاولكن
 .فیما یخص ذلك التأكیدي االستنتاج أشكال من أي شكل نُبدي ولن األخرى، المعلومات المالیة القوائم في رأینا یغطي وال

 تصبح عندما أعاله المشار إلیھا األخرى قراءة المعلومات ھي مسؤولیتنا فإن المالیة، للقوائم مراجعتنا وبخصوص
 القوائم مع بشكل جوھري متسقة غیر األخرى المعلومات كانت إذا مابعین اإلعتبار  أخذنذلك، ب القیام وعند متاحة،
 بشكل جوھري.  محرفة أنھا أخرى بطریقة یظھر أو خالل المراجعة، علیھا حصلنا التي المعرفة مع أو المالیة،

فإنھ یتعین علینا إبالغ األمر فیھ،  جوھري تحریف وجود تبین لنا إذاعندما یكون متاحاً لنا،  عند قراءتنا للتقریر السنوي،
 بالحوكمة. لمكلفینل

 القوائم المالیةمسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن 

 ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة  إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقا
من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین،  المعتمدةوالمعاییر واإلصدارات األخرى  ،في المملكة العربیة السعودیة

ھا في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة واألحكام المعمول ب
 بسبب غش أو خطأ.  ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة خالیة من تحریف جوھري، سواءً 

ستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة، وعن وعند إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على اال
اإلفصاح، بحسب ما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة كأساس في المحاسبة، 

 ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة الشركة أو إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل واقعي سوى القیام بذلك. 
 مجلس اإلدارة ھو المسئول عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في الشركة.إن 

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من تحریف جوھري سواًء بسبب 
مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال غش أو خطأ، وإصدار تقریر 

أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة 
ن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة ستكشف دائماً عن أي تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمك

إذا كان یمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون 
 بناًء على ھذه القوائم المالیة.

ة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملك
 ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیضاً:

تحدید وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ  •
ة مراجعة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء رأینا. إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدل

ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي 
 على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلیة.

خلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الدا •
 للظروف، ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة. 
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 المنشأة المعد لها التقرير .1

 
شركة"( كانت مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية  1-1 سعودية للخدمات األرضية )"ال شركة ال ال

م(. 2008يوليو  14هـ )الموافق 1429رجب  11بتاريخ  4030181005السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
ة السعودية )"السعودية"(، مملوكة م، تأسست الشركة من قبل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربي2008خالل 
 ٪ للحكومة، لتوحيد قطاع الخدمات األرضية السعودية )جي إس إس( في المملكة العربية السعودية. 100بنسبة 

 
الشممممركة السممممعودية للخدمات "إلى  "شممممركة الخطوط السممممعودية للخدمات األرضمممميةمن "تم تغيير االسممممم القانوني  1-2

م(. 2011يناير  24هـممم )الموافق 1432صفر  20في  4030181005 جاريالسجل التتحت نفس رقم  "األرضية
٪ من أسهم 52.5الشركة األم للشركة هي مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية )"الشركة األم"(، حيث تمتلك 

 "(.النهائية للشركة هي الشركة السعودية القابضة )"الشركة األمالنهائية الشركة. الشركة األم 
 

م، تم 2014أبريل  17هـمممممم، الموافق 1435من جمادى اآلخرة  17، بتاريخ ر/  171-بالقرار الوزاري رقم  عمال   1-3
 تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. 

 
ة مليون سمممهم، بقيمة اسممممي 56.4بعد الحصمممول على الموافقة المطلوبة من هيئة السممموق المالية، طرحت الشمممركة  1-4

م 2015يونيو  3٪ من رأس مال الشممممممركة، للجمهور خالل فترة االكتتاب من 30لاير سممممممعودي، تمثل  10قدرها 
هـممم( وبدأ تداول أسهم الشركة في 1436شعبان  21م )الموافق 2015يونيو  9هـممم( إلى 1436شعبان  15)الموافق 

هـمممممممم. وبناء  عليه، وبعد إتمام 1436 رمضممان 8م، الموافق 2015يونيو  25السمموق المالية السممعودية )تداول( في 
 ديسمبر 31الطرح العام األولي بنجاح، تم اإلعالن عن الشركة كشركة مساهمة سعودية. خالل السنة المنتهية في 

م، قام المساهمون المؤسسون )عطار للمناولة األرضية وعطار للسفر )يشار إليهما باسم "عطار"( والشركة 2019
ة للطيران )"إن أيه جي إس"(( ببيع حصممتهما في الشممركة إلى الجمهور العام وبناء  عليه الوطنية للمسمماندة األرضممي

 (.15٪ )انظر اإليضاح 47.5ارتفعت نسبة األسهم المكتتب بها من قبل الجمهور العام إلى 
 

ألرضمممية يتمثل نشممماط الشمممركة في تقديم خدمات تنظيف الطائرات، نقل الركاب، الوقود، خدمات األمتعة، المناولة ا 1-5
للخطوط السمممممممعودية وكل شمممممممركات الطيران األخرى المحلية واألجنبية في جميع المطارات في المملكة العربية 

 السعودية. 
 

 يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي: 1-6
 

 الشركة السعودية للخدمات األرضية 
 حي النهضة، مركز الحناكي لألعمال

 شارع األمير سلطان
 48154ص.ب 
 21572جدة 

 المملكة العربية السعودية.
 

٪ في شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل 50كما في تاريخ التقرير، تمتلك الشركة حصة ملكية بنسبة 
الجوي المساندة )"ساس"( كمشروع مشترك. وبناء  عليه، صنفت الشركة حصتها في ساس كمشروع مشترك. تعد 

موردي الشركة االستراتيجيين وهي تعمل بشكل أساسي في توفير خدمات النقل للركاب شركة ساس واحدة من 
 والطاقم في المملكة العربية السعودية.
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 أسس اإلعداد .2
 

 المعايير المحاسبية المطبقة  2-1
 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا  
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها فيما بعد بـ "المعايير الدولية 

عة األولى للقوائم المالية للشركة التي يتم للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. هذه هي المجمو
. تم شرح تأثير تطبيق هذه المعايير بالكامل في اإليضاح "عقود اإليجار" 16فيها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

29. 
 

 أسس القياس 2-2
 

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية استنادا إلى مبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا 
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ومنافع الموظفين والتي يتم 

ات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة. تم إعداد هذه القوائم المالية إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزام
 على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي وافتراض االستمرارية. 

 
تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة ألرصدة األطراف ذات العالقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية )انظر اإليضاح 

25.) 
 

 النشاط والعرضعملة  2-3
 

يتم عرض هذه القوائم المالية المرفقة بالرياالت السعودية التي تمثل عملة النشاط للشركة. تم تقريب جميع المبالغ 
 ألقرب ألف لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.

 
 استخدام التقديرات واألحكام 2-4

  
ات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام الحكم والتقدير

المحاسبية للشركة وعلى المبالغ المقرر عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واإلفصاحات 
المصاحبة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إال أن عدم التأكد بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي 

تتطلب تعديال جوهريا على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية. إلى نتائج قد 
وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم 

 إثبات مراجعات التقديرات بصورة مستمرة.
 
 األحكام (1

 
تشتمل اإليضاحات التالية على معلومات حول األحكام المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها أكبر 

 تأثير على المبالغ المدرجة في القوائم المالية:
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 (يتبعأسس اإلعداد ) .2

 
 (يتبعاستخدام التقديرات واألحكام ) 2-4

   
 (يتبعاألحكام ) (1

 

ر  -تحديد مدة عقد اإليجار للعقود ذات خيارات التجديد واإلنهاء  (أ  الشركة كمستأج ِّ
 

تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة 

يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسته، أو أي فترات 

إذا كان من المؤكد أن ال تمارسه. لدى الشركة عدة عقود إيجار تشمل خيارات تمديد وإنهاء. تطبق الشركة 

الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد على نحو معقول ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد أو إنهاء عقد 

سواء  للتجديد  اقتصاديا   االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزا   اإليجار. وهذا يعني، أنها تأخذ بعين

أو اإلنهاء. بعد تاريخ البدء، تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث كبير أو تغيير في الظروف 

 .إنهاء العقد أو التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد
 

 االستمراريةب( 

 
قامت إدارة الشركة بتقييم قدرتها على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية، ولديها قناعة أن لدى الشركة الموارد 

الكافية الستمرار أعماله في المستقبل القريب. عالوة  على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأي أمور جوهرية 

قدرة الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية. لذلك، فإنه ال يزال يتم إعداد القوائم  قد تلقي بالشك على

 المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 االفتراضات وتقديرات عدم التأكد (2

 
تشتمل اإليضاحات التالية على معلومات حول االفتراضات الرئيسية والتقديرات المستخدمة في تطبيق  

 السياسات المحاسبية التي لها أكبر تأثير على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية:
   

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية. -)ح(  3اإليضاح  (أ
 
 مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية (ب

 
ة للذمم المدينة التجارية. تستند تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات لحساب الخسائر االئتمانية المتوقع

للشركة. تقوم الشركة بتقويم المصفوفة  مصفوفة المخصص في األساس إلى المعدالت التي تم مالحظتها سابقا  

لضبط تجربة الخسارة االئتمانية السابقة مع المعلومات المستقبلية. في تاريخ كل تقرير، يتم تحديث معدالت 

 م تحليل التغييرات في التقديرات المستقبلية.التخلف التي تم مالحظتها، ويت
 

يعتبر تقييم العالقة بين معدالت التخلف عن السداد التي تم مالحظتها تاريخيا، والظروف االقتصادية المتوقعة 

والخسائر االئتمانية المتوقعة من التقييمات الهامة. يعتبر مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حساسا للتغيرات 

تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية للشركة وتوقعاتها  في الظروف واألحوال االقتصادية المتوقعة. قد ال تكون

معلومات عن  31للظروف االقتصادية ممثلة لتخلف العمالء في المستقبل عن السداد.يفصح اإليضاح 

 الخسارة االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة التجارية للشركة.
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 (يتبعأسس اإلعداد ) .2

 
 (يتبع)استخدام التقديرات واألحكام  2-4

 
 (يتبعاالفتراضات والتقديرات غير المؤكدة )(  2

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (ج
 

يكون هناك انخفاضا في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد عن القيمة القابلة 
استخدام األصل، أيهما أعلى. يعتمد احتساب القيمة لالسترداد وهي القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو قيمة 

العادلة ناقصا تكاليف البيع على البيانات المتاحة من معامالت المبيعات الملزمة، والتي تتم على أساس 
التكاليف اإلضافية لبيع األصل. يعتمد  تجاري، للموجودات المماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصا  

ستخدام على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. ت ستمد التدفقات النقدية من الميزانية للسنوات حساب قيمة اال
الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو استثمارات مستقبلية مهمة من 

لمعدل  بر المبلغ القابل لالسترداد حساسا  شأنها أن تعزز أداء موجودات وحدة توليد النقد الجاري اختبارها. يعت
الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو 

 المستخدم ألغراض االستقراء.
 

 خطط المنافع المحددة )مكافأة إنهاء خدمة الموظفين( (د
 

يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام الشركة بموجب خطط المنافع المحددة باستخدام تقييم كتواري. ويتضمن ذلك 
عمل العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذلك تحديد معدل 

الموظفين من الخدمة. ونتيجة التخفيض، زيادات الرواتب المستقبلية، معدالت الوفيات ومعدل تسريح 
التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية تجاه 
التغيرات في هذه االفتراضات. يتم فحص جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير مالي. يعتبر معدل التخفيض 

تحديد معدل الخصم المالئم، تعتمد اإلدارة على العائد السوقي على  هو المعامل األكثر عرضة للتغيير. عند
سندات الشركات / السندات الحكومية العالية الجودة. يستند معدل الوفيات إلى جداول الوفيات المتاحة 
والخاصة بالدولة. قد تتغير استقراءات جداول الوفيات على فترات استجابة  للتغيرات السكانية. وتستند 

ات الرواتب المستقبلية إلى معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة للدولة. توجد تفاصيل أكثر حول زياد
. تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم المستقبلية 24التزامات منافع الموظفين في اإليضاح 

 واألقدمية والترقية والعرض والطلب في سوق التوظيف.
 
 والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة األعمار اإلنتاجية (ه
 

تقوم إدارة الشركة بتحديد العمر اإلنتاجي التقديري لممتلكاتها ومعداتها وموجوداتها غير الملموسة ذات 
االعتبار األعمار اإلنتاجية المحددة الحتساب االستهالك واإلطفاء. تحدد هذه التقديرات بعد األخذ في 

االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية وطرق االستهالك واإلطفاء 
واألعمار اإلنتاجية سنويا وسيتم تعديل مصروفات االستهالك واإلطفاء في المستقبل عندما تعتقد اإلدارة أن 

توافق طرق وفترة االستهالك واإلطفاء مع النمط العمر اإلنتاجي يختلف عن التقديرات السابقة ولضمان 
 المتوقع للفوائد االقتصادية من هذه الموجودات.

 
 تقدير معدل االقتراض اإلضافي -عقود اإليجار  (و
 

لشركة تحديد سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار بسهولة، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل ايتعذر على 
ات عقود اإليجار. معدل االقتراض اإلضافي هو معدل الفائدة الذي يتعين االقتراض اإلضافي لقياس التزام

على الشركة دفعه لالقتراض على مدة مماثلة، مع ضمان مماثل، واألموال الالزمة للحصول على أصل ذي 
قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. لذلك يعكس معدل االقتراض اإلضافي ما "يتعين 

ى الشركة دفعه"، وهو ما يتطلب تقديرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو عندما تحتاج إلى تعديل عل
لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار. تقوم الشركة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام مدخالت قابلة 

م بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة للمالحظة )مثل أسعار الفائدة في السوق( عند توفرها ويتعين عليها تقدي
 ذاتها.
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 السياسات المحاسبية الهامة .3

 
"عقود  16تم تطبيق السياسات المحاسبية الموضحة أدناه بشكل ثابت، باستثناء اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي 

 عند إعداد هذه القوائم المالية ما لم يذكر خالف ذلك.  29اإليجار" خالل السنة على النحو المبين في اإليضاح 
 
 تجميعات األعمال (أ)
 

تقوم الشركة باحتساب تجميعات األعمال )بخالف تجميعات األعمال التي تحت السيطرة المشتركة( باستخدام 
طريقة االستحواذ عند انتقال السيطرة إلى الشركة. يتم قياس المقابل المحول في االستحواذ بشكل عام بالقيمة 

اختبار أي شهرة تنشأ لتحديد االنخفاض في  العادلة، وكذلك الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها. يتم
القيمة. يتم إثبات أي ربح من صفقة شراء في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر مباشرة . يتم 

 .أوارق ماليةتحميل تكاليف المعامالت عند تكبدها، ما لم تكن متعلقة بإصدار سندات الدين أو 
 

أعمال معينة، فإنها تقوم بإجراء تقييم الموجودات والمطلوبات التي تقتنيها عندما تقوم الشركة باستحواذ على 
لكي يتم تحديد تصنيفها بالشكل المالئم وتقييمها وفقا لألحكام التعاقدية والظروف االقتصادية واألحوال 

قبل المتعلقة بها كما في تاريخ االستحواذ. ويشمل ذلك فصل المشتقات المتضمنة في عقود الضيافة من 
 الشركة المستحوذ عليها.

 
وأي مقابل محتمل يطلب من المقتني تحويله يتم إثباته بالقيمة العادلة كما في تاريخ االقتناء. يتم قياس السعر 

"األدوات  9المحتمل كأصل أو مطلوبات الذي يمثل أداة مالية وضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 إثبات التغييرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.المالية" بالقيمة العادلة مع 

 
 استثمارات في منشأة تخضع للسيطرة المشتركة )"شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية"( (ب)
 

تتكون حصة الشركة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية من حصة في مشروع مشترك. 
 ترتيب مشترك يكون بموجبه لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوقا  المشروع المشترك هو 

في صافي موجودات الترتيب المشترك. السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقديا للسيطرة على 
من  ترتيب ما، وهو موجود فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع

 األطراف التي تتقاسم السيطرة.
 

يتم المحاسبة عن االستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية باستخدام طريقة حقوق الملكية 
من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر فيها مشروعا مشتركا. بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إثبات 

وتعديله بعد ذلك إلثبات حصة الشركة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل  االستثمار مبدئيا في التكلفة
اآلخر للشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. عندما تتجاوز حصة الشركة في خسائر الشركة المستثمر 
فيها بطريقة حقوق الملكية حصة الشركة في تلك الشركة المستثمر فيها )التي تشمل أي حصص طويلة 

جل تشكل بشكل رئيسي جزء  من صافي استثمار الشركة(، فإن الشركة تتوقف عن إثبات حصتها في األ
المزيد من الخسائر. يتم إثبات الخسائر اإلضافية فقط إلى الحد الذي تكبدت فيه الشركة التزامات قانونية أو 

 ضمنة بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
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 (يتبعالمحاسبية الهامة ) السياسات .3

 
 األدوات المالية (ج)

 
األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي ألحد المنشآت ومطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية لمنشأة 

 أخرى.
 

 الموجودات المالية
 

 اإلثبات والقياس األولي: (أ
 

 ،والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى ،تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما في حكمه
 واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 يتم إثبات الموجودات المالية مبدئيا عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.

 
سبة لبند غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل إليه، بالن بالقيمة العادلة مضافا   يتم قياس األصل المالي مبدئيا  

 الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى االستحواذ عليه أو طرحه.
 

 التصنيف والقياس الالحق: (ب
 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي 
ونموذج أعمال الشركة إلدارتها. يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على عنصر تمويل هام أو 

البداية األصل المالي بقيمته العادلة زائد تقيس الشركة في والتي طبقت الشركة من أجلها الوسيلة العملية، 
تكاليف المعامالت، في حالة وجود أصل مالي ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس الذمم 
المدينة التجارية التي ال تحتوي على عنصر تمويل هام أو التي طبقت الشركة من أجلها الوسيلة العملية بسعر 

 اإليرادات من العقود مع العمالء. - 15د بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي المعاملة المحد
 

 عند اإلثبات األولي، يتم تصنيف األصل المالي وفقا لقياسه بـ
 تكلفة مطفأة؛ -
   أدوات دين؛ -القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -
 امل اآلخر؛ أو استثمار حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش -
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -

 
بعد اإلثبات األولي، إال إذا قامت الشركة بتغيير نموذج أعمالها  ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقا  

   إلدارة الموجودات المالية.
 

وهو غير محدد بالقيمة العادلة من  ،يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطين التاليين
 خالل الربح أو الخسارة:

 
األصل محتفظ به ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛  -

 و 
الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل  -

 المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم.
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 (تبعيالسياسات المحاسبية الهامة ) .3

 
 (يتبعاألدوات المالية ))ج(   

 
 (يتبعالموجودات المالية )

 
 (:يتبعالتصنيف والقياس الالحق )ب( 

 
تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين وهي غير 

 محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 

االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات  -
 التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ والنقدية 

الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل  -
 المبلغ وفائدة على أصل المبلغ القائم.

 
ركة أن تختار عند اإلثبات األولي الستثمارات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للش

بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر )مصنفة كاستثمار 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على  -حقوق ملكية 

 حدة.
 

مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة ك
اآلخر وفقا لما تم بيانه أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعند اإلثبات األولي، قد 

أة أو بالقيمة تختار الشركة بصورة غير قابلة لإللغاء قياس أصل مالي يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المطف
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وكذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك 

 يلغي أو يقلص بصورة جوهرية التباين المحاسبي الذي قد ينشأ.
 

 الموجودات المالية: تقييم نموذج األعمال
 

عمال الذي يكون األصل بموجبه محتفظ به على مستوى المحفظة تقوم الشركة بعمل تقييم للهدف من نموذج األ
 ألن هذا يعكس الطريقة األمثل التي يدار بها العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة.

 
 القياس الالحق واألرباح والخسائر

 
موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي األرباح  الموجودات الحقا  يتم قياس هذه 
والخسائر، وتشمل أي فائدة أو إيرادات توزيعات األرباح، ضمن الربح أو 

 الخسارة. 
  

 موجودات مالية بالتكلفة 
 المطفأة

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.  يتم قياس هذه الموجودات الحقا  
يتم تخفيض التكلفة المطفأة بمقدار خسائر االنخفاض في القيمة. يتم إثبات إيرادات 
الفائدة وأرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في الربح 

 رة.أو الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة في الربح أو الخسا
  

استثمارات دين بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة. إن إيرادات الفائدة وفقا لطريقة  يتم قياس هذه الموجودات الحقا  
الفائدة الفعلية، وكذلك أرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبية واالنخفاض في 
القيمة يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة. يتم اثبات صافي األرباح والخسائر 

األرباح والخسائر  في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء اإلثبات، يتم إعادة تصنيف
 المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة.

  
استثمارات حقوق ملكية 
بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح  يتم قياس هذه الموجودات الحقا  
لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح  كإيرادات في قائمة الربح أو الخسارة ما

استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى 
 ضمن الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها في قائمة الربح أو الخسارة.
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 (يتبعالسياسات المحاسبية الهامة ) .3

 
 (يتبعاألدوات المالية ))ج(   

 
 المطلوبات المالية

 
 اإلثبات األولي والقياس

يتم تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف األولى كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة، والسلف أو الذمم الدائنة، حسب مقتضى الحال. يتم تسجيل جميع المطلوبات المالية بداية بالقيمة 

 الذمم الدائنة بعد خصم التكاليف المباشرة العائدة إلى المعاملة.العادلة، وفي حال 
 

 تشمل المطلوبات المالية الهامة للشركة الذمم الدائنة التجارية واألخرى ومطلوبات اإليجار.
 

 التصنيف والقياس الالحق
 أة، فيما عدا:تقوم المنشأة بتصنيف جميع المطلوبات المالية كما تم قياسها في وقت الحق بالتكلفة المطف

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. (أ
المطلوبات المالية التي تنشأ عند تحويل أصل مالي غير مؤهل لالستبعاد أو عند تطبيق طريقة المشاركة  (ب

 المستمرة.
 عقود ضمان مالي. (ج
 الفائدة في السوق. التزامات لتقديم قرض بمعدل أقل من سعر (د
المقابل المحتمل المثبت من قبل المشتري في عملية اندماج أعمال ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير  (ه

. يتم قياس هذا المقابل المحتمل الحقا بالقيمة العادلة مع التغيرات المدرجة في قائمة الربح أو 3المالي 
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

 
 إلغاء اإلثبات

 
 الموجودات المالية

 
يتم بشكل رئيسي إلغاء إثبات أصل مالي )أو جزء من أصل مالي أو جزء من شركة من موجودات مالية 

 متماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز المالي للشركة( ـ حيثما ينطبق ـ عند: 
 انتهاء صالحية حقوق الحصول على تدفقات نقدية من األصل؛ أو  •
حولت الشركة حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو افترضت وجود التزاما لسداد التدفقات  •

 النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري على طرف ثالث بموجب ترتيبات تجاوز سواء 
 )أ( حولت الشركة بشكل جوهري جميع مخاطر ومنافع األصل؛ أو

االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع األصل، ولكن نقلت )ب( لم تقم الشركة بتحويل أو 
 السيطرة على األصل. 
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 (يتبعالسياسات المحاسبية الهامة ).   3

 
 (يتبعاألدوات المالية ))ج(   

 
 (يتبعإلغاء اإلثبات )

 
 (يتبعالموجودات المالية )

 
النقدية من أصل أو تبرم اتفاقية تجاوز، فإنها تقوم بتقييم عندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات 

ما إذا كانت وإلى أي مدى قد احتفظت بمخاطر ومزايا من الملكية. عند عدم قيام الشركة بتحويل أو االحتفاظ 
بجميع المخاطر والمنافع لألصل بشكل جوهري ولم تقم بتحويل السيطرة عليه، تستمر الشركة في إثبات األصل 

ول طوال مشاركة الشركة في األصل. في هذه الحالة تقوم الشركة أيضا بإثبات مطلوبات مرتبطة بها. يتم المح
قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة بها على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها 

محولة بالحد األدنى للقيمة الدفترية الشركة. تقاس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على الموجودات ال
 األصلية لألصل والحد األقصى للمقابل الذي يمكن أن ي طلب من الشركة سداده.

 
 المطلوبات المالية

 
 تقوم الشركة بإلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضاء مدتها.

 
ء االلتزام المالي عندما يتم تعديل شروطه، وعندما تكون التدفقات النقدية لاللتزام المعدل تقوم الشركة أيضا بإلغا

مختلفة جوهريا. وفي هذه الحالة، يتم استبعاد االلتزام المالي الجديد المستند إلى األحكام المعدلة بالقيمة العادلة. 
أة وااللتزام المالي الجديد مع الشروط المعدلة في يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المطف

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
 

 مقاصة األدوات المالية
 

يتم عمل مقاصة لألصل المالي وااللتزام المالي وصافي المبلغ المعروض في قائمة المركز المالي فقط عندما 
 تكون الشركة:

 
 ظامي قابل للتنفيذ لعمل مقاصة للمبالغ المثبتة؛ و لديها في الوقت الراهن حق ن -
 تنوي إما التسوية على أساس صافي، أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.  -
 

 ممتلكات ومعدات (د)
 

 اإلثبات والقياس
القيمة المتراكمة. يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في 

تتضمن التكلفة سعر الشراء وأي تكاليف ترتبط مباشرة بإحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لجعله 
 قادرا على العمل بالطريقة التي تريدها اإلدارة.

 
د عندما يختلف العمر اإلنتاجي ألجزاء مهمة من أحد بنود الممتلكات، تتم المحاسبة عن تلك الموجودات كبنو

 منفصلة من الممتلكات والمعدات.
 

يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد 
مع القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات ويتم إثباتها بالصافي ضمن الدخل اآلخر في قائمة الربح أو الخسارة 

  والدخل الشامل اآلخر.
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 (يتبعالسياسات المحاسبية الهامة ) .3

 
 (يتبعالممتلكات والمعدات )  )د( 

 
 (يتبع) اإلثبات والقياس

إذا كانت أجزاء هامة من أحد بنود الممتلكات والمعدات لها أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة 
الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون للممتلكات والمعدات. يتم إلغاء إثبات أي بند من بنود 

من المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة 
عن إلغاء إثبات األصل )المحتسبة بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة 

 الخسارة عند إلغاء إثبات األصل.الربح أو 
 

 تكاليف الحقة
يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القيمة الدفترية لذلك األصل عندما يكون 
من المحتمل تدفق منافع اقتصادية من ذلك الجزء من األصل للشركة، وعندما يمكن قياس التكلفة بشكل موثوق. 

استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل. يتم إثبات تكلفة الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في قائمة الربح يتم 
 أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.

 
 استهالك

له.  يمثل االستهالك التوزيع المنتظم للمبلغ القابل لالستهالك ألحد الموجودات على مدى العمر اإلنتاجي المقدر
تمثل قيمة االستهالك تكلفة األصل، أو أي مبلغ آخر يتم استبداله بالتكلفة، بعد خصم قيمته المتبقية. يتم إثبات 
االستهالك في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر على أساس القسط الثابت على مدى األعمار 

. يتم إطفاء الموجودات المستأجرة على مدى فترات اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بنود الممتلكات والمعدات
 إيجارها أو عمرها اإلنتاجي، أيهما أقل. ال يتم استهالك األراضي. 

 
 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات للفترة الحالية وفترات المقارنة:

 سنوات 

 10-5 تحسينات على عقارات مستأجرة
 10-7 معدات مطارات

 5 سيارات
 10-4 أثاث ومفروشات ومعدات

 4 معدات حاسب آلي 
 

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمال اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير مالي وتعديلها بأثر 
 مستقبلي، إذا لزم األمر.

 
 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بشراء معدات مطارات تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ جميع 
 وإنشاءات تحت التنفيذ ويتم رسملتها كممتلكات ومعدات حين اكتمال هذه المشاريع.
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 (يتبعالسياسات المحاسبية الهامة ) .3

 
 الموجودات غير الملموسة والشهرة (ه)

 
 اإلثبات والقياس

يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيا بالتكلفة. الموجودات غير الملموسة، 
التي ليس لها وجود مادي ومع ذلك يمكن تحديدها بشكل منفصل وتوفر فوائد اقتصادية مستقبلية، يتم إثباتها 

وجودات غير الملموسة بالتكلفة بعد خصم مبدئيا بسعر الشراء والتكاليف المنسوبة مباشرة. يتم تسجيل الم
 اإلطفاء المتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة، إن وجدت.  

 
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية ويتم تقييمها لمعرفة 

ية تعرضها لالنخفاض في القيمة. يتم إن كان هناك انخفاضا إضافيا في قيمتها حيثما توافر مؤشر على احتمال
األخذ في االعتبار التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية الكامنة 
في األصل من أجل تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ـ حسبما يتالءم ـ ويتم التعامل مع هذه التغيرات كتغيرات في 

حاسبية. يتم إدراج مصروفات اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية التقديرات الم
المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن فئة المصروفات بما يتالءم مع وظيفية هذه 

ودات غير ملموسة الموجودات غير الملموسة. يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات موج
باعتبارها تمثل الفرق بين صافي عائدات البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة 

 عندما يتم استبعاد األصل.
 

تشمل الموجودات غير الملموسة عقود العمالء وعالقات العمالء والبرامج التي تم الحصول عليها من قبل 
ا أعمار إنتاجية محددة. يتم قياسها بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر انخفاض في الشركة والتي له
 القيمة متراكمة.

 
منها خسائر  في تاريخ شراء الشركة مطروحا   ةبالتكلفة المحدد ،تدرج الشهرة الناتجة عن االستحواذ على شركة

 االنخفاض المتراكمة، إن وجدت. 
 

قيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة توليد نقد )أو مجموعة يتم تحديد االنخفاض في 
من وحدات توليد النقد( التي تتعلق بها الشهرة. عندما تقل القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد عن قيمتها 

نخفاض في قيمة الشهرة في الفترة الدفترية، يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة. وال يمكن عكس خسائر اال
 المستقبلية.

 
 النفقات الالحقة

تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية الكامنة في األصل التي تتعلق به تلك 
ارة المصروفات. ويتم إثبات جميع النفقات األخرى، بما في ذلك الشهرة المولدة داخليا، في قائمة الربح أو الخس

 والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.
 

 إطفاء
يتم احتساب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها 
 اإلنتاجية المقدرة ويتم إثباتها عموما ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. ال يتم إطفاء الشهرة.

 
 يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية والفترات المقارنة:فيما 

 سنوات 

 5-3 عقود العمالء
 20 عالقات العمالء

 5-3 برامج حاسب آلي
 

يتم مراجعة طرق اإلطفاء والعمر االقتصادي لألصل والقيمة المتبقية في تاريخ كل تقرير مالي وتعدل بحسب 
 ما هو مناسب.
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 (يتبعالسياسات المحاسبية الهامة ) .3

 
 (يتبعالموجودات غير الملموسة والشهرة ))ه(  

 
 (يتبعالموجودات غير الملموسة ) (1
 

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم اختبارها لتحديد 
مستوى وحدة توليد النقد. ويتم سنويا تقييم العمر االنخفاض في القيمة سنويا، إما بشكل فردي أو على 

اإلنتاجي غير المحدد لتحديد ما إذا كان العمر اإلنتاجي غير المحدد غير المحدد ال يزال ساري. وإذا لم يكن 
الوضع كذلك، يتم إجراء التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي من عمر غير محدد إلى عمر محدد على أساس 

 احتمالي.
 

 إليجارعقود ا (و)
 

 م2019يناير  1السياسة المطبقة قبل 
 

يتم تصنيف االتفاقيات مع األطراف األخرى كعقود إيجار عندما يترتب على ذلك االتفاق استخدام أصل أو 
موجودات محددة، ويتم نقل حق استخدام األصل بموجب تلك االتفاقيات. يتم تقييم إذا ما كان هذا الترتيب ينطوي 

إيجار في تاريخ عقد االتفاقية، باعتباره الوقت السابق لتاريخ عقد االتفاقية وتاريخ التزام األطراف على عقد 
بالبنود األساسية لالتفاقية. يتم إعادة تقييم إذا ما كان ذلك الترتيب ينطوي على عقد إيجار بعد تاريخ عقد االتفاقية، 

يير هو تجديد فقط لالتفاقية، أوفي حال تغير في تحديد إن في حال تغير الشروط التعاقدية، إال إن كان ذلك التغ
 كان الوفاء بتلك االتفاقية يعتمد على أصل محدد، أو في حال وجود تغير جوهري متعلق باألصل.

 
يتم تصنيف عقود اإليجار في تاريخ البدء كإيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي. يتم تصنيف عقود اإليجار 

ري جميع المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكية إلى الشركة كإيجار تمويلي. يتم رسملة عقود الذي ينقل بشكل جوه
اإليجار التمويلي عند بدء عقد اإليجار في تاريخ البدء بالقيمة العادلة للعقار المستأجر، وإن كانت قيمته أقل من 

ت اإليجار بين نفقات التمويل وتقليل التزام ذلك يتم تقييمه بالقيمة الحالية ألدنى دفعات إيجار. ويتم توزيع دفعا
اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم إثبات النفقات التمويلية في تكاليف 

 التمويل ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
 

صل. إال أنه في حالة عدم وجود دليل كافِّ أن المدرسة يتم استهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لأل
ستتملك الموجودات في نهاية فترة اإليجار، يتم حساب استهالك الموجودات على مدى العمر اإلنتاجي المقدر 

 للموجودات أو مدة اإليجار، أيهما أقل.
 

والمنافع المرتبطة بملكية يصنف عقد اإليجار كعقد إيجار تشغيلي إذا لم ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر 
األصل أو الموجودات موضوع عقد اإليجار. يتم إثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في 
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار. عند إنهاء عقد 

ن أي مبالغ يجب دفعها للمؤجر كغرامة يتم إثباتها كمصروفات في الفترة التي إيجار قبل انتهاء فترة العقد، فإ
 ينتهي فيها العقد.

 
 مدفوعات إيجار

يتم إثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
اإليجار. ويتم إثبات حوافز عقد اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد 

 إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى مدة عقد اإليجار.
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 (يتبع)عقود اإليجار )و(  

 
 م2019يناير  1السياسة المطبقة اعتبارا من 

 
، المبين م2019يناير  1"عقود اإليجار" اعتبارا من  16المعيار الدولي للتقرير المالي  اعتمدت الشركة مبدئيا  

 .29تأثيره في اإليضاح 
 

للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز  وحيدا   للمستأجرين نموذجا   16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 
ثبات الموجودات المتعلقة بحقوق االستخدام التي تمثل حقها المالي. وكنتيجة لذلك، قامت الشركة، كمستأجر، بإ

 في استخدام الموجودات ذات الصلة ومطلوبات اإليجار التي تمثل التزامتها بسداد دفعات اإليجار. 
 

باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل، والتي بموجبها  16قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
م. وبناء  عليه، لم يتم تعديل 2019يناير  1ل التأثير التراكمي للتطبيق األولي في األرباح المبقاة في يتم تسجي

م، أي أنه تم إعادة عرضها كما سبق التقرير عنها، وفقا لمعيار 2018معلومات المقارنة المعروضة لسنة 
 عن التغييرات في السياسات المحاسبية.والتفسيرات ذات الصلة. فيما يلي تفاصيل اإلفصاح  17المحاسبة الدولي 

 
 ومطلوبات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. الموجودات تثبت الشركة حق استخدام

 
 موجوداتال حق استخدام

في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل األساسي لالستخدام(. موجودات التثبت الشركة حق استخدام 
االستخدام مبدئيا بالتكلفة، ناقصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة، ويتم يتم قياس موجودات حق 

على مبلغ مطلوبات  موجوداتال تعديله ألي عملية إعادة قياس لمطلوبات اإليجار. تشتمل تكلفة حق استخدام
دفعها في أو قبل تاريخ البدء، اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تم 

مطروحا منها أي حوافز إيجار مستلمة. ما لم تكن الشركة لديها قدر معقول من اليقين في الحصول على ملكية 
األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم استهالك موجودات حق االستخدام المثبتة على أساس القسط 

معرضة لالنخفاض موجودات الدر ومدة اإليجار، أيهما أقصر. حق استخدام الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المق
 في القيمة.

 
 مطلوبات إيجار

في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشركة بإثبات الشركة مطلوبات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات 
اإليجار مدفوعات ثابتة )بما في ذلك اإليجار التي يتعين دفعها على مدى مدة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات 

المدفوعات الثابتة المضمونة( مطروحا منها حوافز اإليجار المستحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي 
تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار 

شراء الذي من المؤكد أن تمارسه الشركة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، أيضا سعر ممارسة خيار ال
إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس أن الشركة تمارس خيار اإلنهاء. يتم إثبات مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال 

إلى سداد تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروفات في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي 
 المدفوعات.

 
عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار 
إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات 

وتخفيض مدفوعات اإليجار المقدمة. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة  اإليجار لتعكس تراكم الفائدة
الدفترية لمطلوبات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابت 

 المضمون أو تغيير في التقييم لشراء األصل األساسي.
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 مخزون (ز)

 
يتم إثبات المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام 
أساس المتوسط المرجح وتشمل جميع التكاليف المتكبدة في سياق العمل المعتاد لجلب كل منتج إلى موقعه وحالته 

األعمال تحت التنفيذ والبضائع تامة الصنع، تشمل التكلفة تكلفة الشراء وتكلفة التكرير والمعالجة  الراهنة. في حالة
 بما في ذلك نسبة مناسبة من االستهالك والنفقات العامة لإلنتاج بناء  على القدرة التشغيلية العادية.

 
ياق النشاط العادي بعد خصم التكاليف يعتمد صافي قيمة المخزون القابلة للتحقق على سعر البيع التقديري في س

 التقديرية الالزمة لإلكمال والتكاليف الالزمة للبيع.
 

 االنخفاض في القيمة (ح)
 

 الموجودات المالية
تقوم الشركة، في تاريخ كل تقرير مالي، بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي 

الموجودات المالية. ويعتبر األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية قد أصل مالي أو مجموعة من 
انخفضت فقط في حال كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث 

ية التقديرية التي وقعت بعد اإلثبات األولي لألصل وأن حدث الخسارة هذا له تأثير على التدفقات النقدية المستقبل
لألصل المالي أو لمجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل يعتد به. قد يتضمن دليل االنخفاض 
في القيمة مؤشرات على أن الدائنين أو مجموعة من الدائنين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تعثر وتأخر 

إلفالس أو إجراء إعادة هيكلة مالية وبيانات يمكن في سداد الفائدة أو أصل المبلغ أو احتمالية تعرضهم ل
مالحظاتها تدل على وجود انخفاض في القيمة يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية مثل أو 

 األحوال االقتصادية التي تتناسب مع حاالت التعثر في السداد.
 

باع نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق من المنشأة ات 9يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 
باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية. الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للخسائر االئتمانية. يتم 

نشأة قياس الخسائر االئتمانية بالقيمة الحالية لكل العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى الم
وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تلقيها(. يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة 

 الفعلية لألصل المالي
 

بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة طريقة مبسطة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. لذلك، ال 
لتغييرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدال من ذلك تقوم بإثبات بدل خسارة على أساس تقوم الشركة بتتبع ا

الخسائر االئتمانية المتوقعة للعمر الكلي في كل تاريخ تقرير مالي. أنشأت الشركة مقايس اعتماد تستند إلى 
قتصادية. ترى الشركة أن خبرتها االئتمانية السابقة، مع تعديلها لعوامل مستقبلية خاصة بالدائنين والبيئة اال

هناك دليال يشير على االنخفاض في القيمة على كال المستوين الفردي والجماعي. ويتم تقييم جميع األدوات 
المالية الفردية الهامة التي وجدت غير منخفضة القيمة بشكل جماعي لالنخفاض في قيمتها والتي تم تكبدها 

 ولكن لم يتم تحديدها بعد.
 

ة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي عندما ال يكون لدى الشركة توقعات معقولة السترداد األصل يتم شطب القيم
المالي بالكامل أو جزء منه. بالنسبة للعمالء األفراد، تقوم الشركة بشكل فردي بإجراء تقييم فيما يتعلق بتوقيت 

تتوقع الشركة أي استرداد جزء كبير من  ومقدار الشطب بناء  على ما إذا كان هناك توقع معقول لالسترداد. ال
المبلغ المشطوب. إال أن الموجودات المالية التي تم شطبها ممكن أن تكون ما زالت خاضعة ألنشطة إلزامية 

 للتماشي مع إجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.
 

رجح أن يدفع المدين التزاماته تعتبر الشركة أن األصل المالي متأخر عن السداد عندما يكون من غير الم
 االئتمانية إلى الشركة بالكامل، دون اللجوء إلى إجراءات مثل تحقق أوراق مالية )إن وجدت أي منها(.
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 (يتبعاالنخفاض في القيمة ))ح(  
 

 الموجودات غير المالية
 

مالي بتقييم ما إذا كان هنالك أي مؤشرات النخفاض الموجودات. وفي تقوم الشركة في تاريخ كل قائمة مركز 
حال وجود أي دليل، أو إذا كان مطلوبا إجراء فحص سنوي لالنخفاض في القيمة، عندئذ تقوم الشركة بتقييم 

لنقد ناقصا ا توليد ةقيمة األصل القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة للموجودات أو وحد
تكلفة البيع أو قيمتها قيد االستخدام أي هما أعلى. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الفردية، إال إذا 
كان األصل ال يدر تدفقات نقدية تكون مستقلة إلى حد كبير عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة 

ألصل أو لوحدة مولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد فإن األصل يعتبر  الموجودات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية
 منخفض في القيمة ويتم خفضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.

 
عند تقدير قيمة االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم 

ة للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة في األصل. عند تحديد القيمة العادلة بعد يعكس تقديرات السوق الحالي
وفي حال تعذر تحديد هذه المعامالت، يتم  خصم تكاليف البيع يتم أخذ آخر معامالت السوق بعين االعتبار.

األسهم المدرجة  استخدام نموذج تقييم مناسب. يتم تدعيم تلك الحسابات عن طريق مضاعفات التقييم وأسعار
 للشركات المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.

 
يشارك المقي ِّمون الخارجيون في تقييم الموجودات الهامة. يتم تحديد مشاركة المقي مين الخارجيين من قبل الشركة 

السوقية واالستقاللية وما إذا بعد المناقشة مع لجنة المراجعة في الشركة. تشمل معايير االختيار سمعة الدراية 
كانت المعايير المهنية متبعة. وتقرر الشركة، بعد المناقشة مع المقيمين الخارجيين، استخدام أساليب التقييم 
والمعطيات المناسبة لكل حالة. تبني الشركة حسابها لالنخفاض في القيمة على أساس الميزانيات التفصيلية 

 وحسابات التنبؤ.
 

لخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. يتم يتم إثبات ا
إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا لم 

ركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد تعد موجودة أو انخفضت قيمتها. وفي حال وجود مثل هذا الدليل، تقوم الش
من األصل أو الوحدة المولدة للنقد. يتم عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة مسبقا إذا كان هناك 
تغيرا في الفرضيات التي استخدمت في تحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إدراج آخر خسارة االنخفاض في 

بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو تتجاوز  حدودا  القيمة، ويكون عكس القيد م
القيمة الدفترية كان ليتم تحديدها ـ بعد طرح االستهالك ـ مع عدم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة لألصل 

 في سنوات سابقة. 
 

القابل لالسترداد لكل وحدة توليد نقد )أو مجموعة يتم تحديد االنخفاض في قيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ 
من وحدات توليد النقد( التي تتعلق بها الشهرة. عندما تقل القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد عن قيمتها 
الدفترية، يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة. وال يمكن عكس خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة في الفترة 

 مستقبليةال
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 نقد وما في حكمه (ط)

 
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع البنكية األخرى قصيرة األجل 

 قيود.عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة للشركة دون أي 
 

 التقارير القطاعية (ي)
 

 القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت:
يزاول أعماله في األنشطة التجارية التي من خاللها يمكن تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات بما في ذلك  (1)

 اإليرادات والمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع مكونات أخرى للشركة؛
يتم تحليل نتائج عملياته بشكل مستمر من قبل الرئيس المسئول عن صنع القرار التشغيلي وذلك التخاذ  (2)

 القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقييم األداء؛ و
 التي تتوفر لها المعلومات المالية بشكل مستقل. (3)
 

كات الطيران في المملكة العربية يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تقديم خدمات المناولة األرضية لشر
السعودية. وبناء  عليه، ترى اإلدارة أن نشاط الشركة التجاري يقع ضمن قطاع أعمال واحد ويخضع لنفس 

 المخاطر والعائدات.
 

 منافع الموظفين (ك)
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل
 

وتسجل كمصروفات عند تقديم الخدمات تقاس التزامات مزايا الموظفين قصيرة األجل على أساس عدم الخصم 
ذات الصلة. يتم إثبات مطلوبات للمبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى الشركة التزام قانوني حالي أو ضمني لدفع 

 هذا المبلغ نتيجة خدمة سابقة قدمها الموظف ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل
 

 خطط المنافع المحددة (1
 

يتم احتساب التزامات الشركة وفقا لخطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كخطة منافع محددة غير ممولة ويتم 
حسابها عن طريق تقدير المبلغ المخفض للمنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظفون في الفترة الحالية والفترات 

قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة السابقة. يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنويا من 
االئتمان المخططة. يتم إثبات إعادة قياس صافي مطلوبات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر 
االكتوارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر. تقوم الشركة بتحديد صافي مصروفات الفوائد على مطلوبات 

عن الفترة بتطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية المنافع المحددة 
إلى صافي مطلوبات المنافع المحددة في ذلك التاريخ، مع األخذ في االعتبار أي تغيرات في صافي مطلوبات 

روف الفائدة والمصروفات األخرى المنافع المحددة خالل الفترة كنتيجة للمنافع المدفوعة. يتم إثبات صافي مص
 المتعلقة بخطة المنافع المحددة ضمن مصروفات الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
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 (يتبعمنافع الموظفين ))ك(  
 
 منافع الموظفين طويلة األجل األخرى (2

 
الشركة فيما يتعلق بمنافع الموظفين طويلة األجل األخرى هو مبلغ المنافع المستقبلية التي إن صافي التزام 

حصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم في الفترة الحالية والفترات السابقة. يتم خصم هذه المنافع لتحديد قيمتها 
 مل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها.الحالية. يتم إثبات إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشا

 
 مكافأة إنهاء الخدمة (3
 

يتم إثبات مكافأة إنهاء الخدمة كمصروف عندما تلتزم الشركة بشكل واضح، دون إمكانية واقعية لالستقالة، 
نتيجة عرض بخطة تفصيلية رسمية إما إلنهاء الخدمة قبل تاريخ التقاعد االعتيادي أو تقديم منافع إنهاء الخدمة 

مقدم لتشجيع التقاعد الطوعي. يتم إثبات منافع التقاعد الطوعي كمصروفات إذا قدمت الشركة عرضا للتقاعد 
الطوعي من المحتمل قبوله وكان من الممكن تقدير عدد من قبلوا به بشكل موثوق. إذا كانت الفوائد مستحقة 

 لى قيمتها الحالية.شهرا بعد فترة التقرير، يتم خصمها إ 12الدفع ألكثر من 
 

 مخصصات (ل)
 

يتم إثبات المخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي نظامي أو تعاقدي يمكن تقدير 
مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام. يتم تحديد 

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة الذي يعكس المخصصات عن طريق خصم 
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام. يتم إثبات إلغاء الخصم كتكاليف 

لعقد وصافي تمويلية. يتم قياس مخصص العقود المتوقع خسارتها بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إللغاء ا
 التكلفة المتوقعة الستمرار العقد، أيهما أقل.

 
يتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل تقرير مالي وت عدل لتعكس أفضل تقدير حالي. إذا لم يعد محتمال 

 تدفق موارد خارجية مطلوبة متضمنة منافع اقتصادية لسداد االلتزام، فانه يتم عكس المخصص.
 

 إثبات اإليرادات (م)
 

تحدد سياسة تحقق اإليرادات نموذجا واحدا شامال للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. 
وهي تحدد النموذج الخمس التالي المذكور أدناه، والذي سينطبق على اإليرادات الناشئة عن العقود مع 

 العمالء. 
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء (1
 

العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي تثبت الشركة إيرادات 
 :15للتقرير المالي 

 
 . تحديد العقد )العقود( مع عميل: 1الخطوة 

العقد هو اتفاقية ت عقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقا وتعهدات وتضع المعايير التي يجب الوفاء 
 بها لكل عقد.
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 (يتبعإثبات اإليرادات ))م(  

 
 (يتبعاإليرادات من العقود مع العمالء ) (1
 

 . تحديد التزامات األداء في العقد: 2الخطوة 
 التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو تقديم خدمات إلى العميل.

 
 . تحديد سعر المعاملة: 3الخطوة 

سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه نظير تحويل البضائع أو الخدمات 
 المتعهد بتقديمها إلى العميل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة.

 
 . تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: 4الخطوة 

في العقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم الشركة بتوزيع سعر المعاملة إلى كل التزام 
 أداء بمبلغ يحدد مقدار المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

 
 .  إثبات اإليراد متى )أو عندما( تفي المنشأة بالتزام أداء:5الخطوة 

م الشركة بالوفاء بالتزام األداء وتثبت اإليرادات على مدى زمني، في حال إثبات أحد المعايير تقو
 التالية:

 
أداء الشركة لاللتزام ال ي َكون موجودات ذات استخدامات بديلة للمجموعة، كما يكون للمجموعة  أ(

 الحق في تحصيل المبلغ لألداء المكتمل حتى تاريخه.
 لشركة إنشاء أو تحسين أصل ما يسيطر عليه العميل كأصل منشأ أو محسن.أن ينتج عن أداء ا ب(
أن يقوم العميل في نفس الوقت باستالم واستهالك المنافع المقدمة بواسطة أداء الشركة عند أداء  ج(

 الشركة لعملها.
 

إثبات اإليرادات في بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتم فيها استيفاء أي من الشروط المذكورة أعاله، يتم 
 الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام األداء.

 
دفعه في العقد يتضمن مبلغا متغيرا، تقوم الشركة بتقدير المبلغ الذي تستحقه الشركة  المزعمإذا كان المبلغ 

 مقابل نقل البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها إلى العميل.
 

قد يختلف مبلغ المقابل بسبب الخصومات أو الحسومات أو المبالغ المستردة أو االئتمانات أو االمتيازات 
مكافآت األداء أو العقوبات أو غيرها من البنود المماثلة. كما يمكن أن يختلف مبلغ  السعرية أو الحوافز أو

 قيمة المقابل المتعهد به إذا كان استحقاق الشركة للمقابل مشروطا بحدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي.
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 إثبات اإليرادات )يتبع()م(  

 
 (يتبعاإليرادات من العقود مع العمالء ) (1

 
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المحصلة، أو المديونية. ويؤخذ في االعتبار الشروط التعاقدية للدفعات 
بعد استبعاد الضرائب والرسوم. تقوم الشركة بتقييم ترتيبات إيراداتها على أساس معايير محددة لتحديد ما إذا 

 تعمل كطرف رئيسي أو كوكيل.كانت 
 

يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن تعود بمنافع اقتصادية على الشركة وعندما يكون 
 من الممكن قياس اإليرادات والتكاليف، إن وجدت.

 
 خدمات المناولة األرضية للطائرات (2

 
ت ونقل الركاب ومناولة األمتعة والخدمات األرضية يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات تنظيف الطائرا

 لشركات الطيران المحلية والدولية. يتم إثبات إيرادات هذه الخدمات في الفترة التي يتم فيها إكمال الخدمات.
 

يتم تسجيل اإليرادات بعد خصم العائدات والخصومات التجارية وخصومات الكميات وتقديرات المقابل المتغير 
المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة. يتم إثبات المقابل المستحق للعميل كتخفيض لسعر المعاملة، وبالتالي والمبالغ 

من اإليرادات، ما لم يكن الدفع إلى العميل مقابل سلعة أو خدمة متميزة ينقلها العميل إلى الشركة. إذا كان المقابل 
ن العميل، تقوم الشركة بتسجيل هذا الشراء للسلعة أو المستحق للعميل عبارة عن دفعة لسلعة أو خدمة مميزة م

 الخدمة بنفس طريقة محاسبتها للمشتريات األخرى من الموردين.
  

 الدخل من الخدمات األخرى (3
 

يتم إثبات اإليرادات من الخدمات األخرى المتعلقة بخدمات المناولة األرضية عند إتمام هذه الخدمات ذات الصلة 
 إيرادات أنشطة التشغيل األساسية هذه. وتصنيفها كجزء من

 
 البضائعبيع  (4
 

عندما تفي الشركة بالتزام األداء بنقل البضائع )الموجودات( المتعهد بتقديمها  البضائعيتم إثبات اإليرادات من بيع 
إلى العميل. يتحقق تحويل األصل عند حصول العميل على السيطرة على ذلك األصل. تنظر الشركة في 

 المؤشرات التالية لنقل السيطرة:
 

 أ( للشركة حق حاٍل لدفعة نظير األصل
 لألصل ب( امتالك العميل صك قانوني

 ج( نقلت الشركة الملكية الفعلية لألصل
 د( امتالك العميل للمخاطر والمزايا الجوهرية الناتجة عن ملكية األصل

 ه( قبول العميل لألصل
 

تقوم الشركة بإثبات مبلغ سعر المعاملة الذي يتم تخصيصه اللتزام األداء هذا باعتباره إيراد. ويتم تسجيل 
 المرتجعات والخصوم التجارية وخصوم الكميات؛ إن وجدت.  اإليرادات بالصافي بعد خصم

 
 إيرادات الفوائد (5

 
 يتم إدراج اإليرادات من ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك على أساس العائد الفعال.
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 إيرادات وتكاليف التمويل (ن)

 
إيرادات الفوائد على الودائع قصيرة األجل، واألرباح المحققة / غير المحققة تشمل إيرادات التمويل بشكل رئيسي 

 من التقييم العادل بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وإلغاء الخصومات على الموجودات المالية األخرى.
 

الموجودات المالية )بخالف الذمم تشمل التكاليف التمويلية بشكل رئيسي خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة على 
 المدينة التجارية( وخسائر العملة األجنبية.

 
 يتم إثبات إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

 
 الزكاة (س)

 
تخضع الشركة للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية )"الهيئة"(. ويتم تحميل 

لزكاة المستحقة على الشركة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. يتم احتساب المبالغ مخصص ا
 اإلضافية المستحقة، إن وجدت، عند االنتهاء من عمليات التقييم النهائية في الفترة التي يتم فيها تحديد هذه المبالغ.

 
تقوم الشركة باستقطاع الضرائب على األطراف غير المقيمة وعلى توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين 
األجانب وفقا ألنظمة الهيئة والتي ال يتم إثباتها كمصروفات نظرا ألن مبالغ االلتزامات على الطرف المقابل يتم 

 استقطاعها بالنيابة عنه. 
 

 ترجمة عمالت أجنبية (ع)
 

معامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية المعنية للشركة وفقا ألسعار الصرف يتم تحويل ال
السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ 

لتاريخ. بالنسبة للموجودات والمطلوبات غير القوائم المالية إلى العملة التشغيلية بسعر الصرف السائد في ذلك ا
النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة األجنبية، فيتم تحويلها إلى العملة الوظيفية وفقا ألسعار الصرف 
السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. تدرج فروقات الصرف الناتجة عن ترجمة العمالت األجنبية في قائمة 

الخسارة والدخل الشامل اآلخر. ويتم تحويل البنود غير النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية والتي تم  الربح أو
 قياسها بالتكلفة التاريخية على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.

 
 توزيعات أرباح (ف)

 
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. كما يتم تسمممممممجيل توزيعات األرباح األولية كمطلوبات في الفترة التي يتم فيها 

 يتم قيد توزيعات األرباح النهائية في السنة التي تعتمد خاللها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.
 

 ارتباطات محتملة (ص)
 

ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة في القوائم المالية، ولكن يتم اإلفصممممممماح عنها ما لم تكن هناك إمكانية لتدفق 
 خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية بعيدة.

 
ال يتم إثبممات الموجودات الطممارئمة في القوائم الممماليممة، ولكن يتم اإلفصمممممممماح عنهمما عنممدمما يكون تمدفق المنممافع 

 االقتصادية محتمال.
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 ربحية السهم  (ق)
 

للسممهم بقسمممة الربح أو الخسممارة العائدة إلى المسمماهمين العاديين بالشممركة على يتم احتسمماب العائد األسمماسممي 
المتوسممط المرجح لعدد األسممهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم تحديد ربحية السممهم المخفضممة من خالل تعديل 

القائمة، وذلك بالنسبة الربح أو الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 لتأثير جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة.

 
 المصروفات (ر)

 
تمثل تكاليف اإليرادات جميع المصروفات العائدة أو المرتبطة مباشرة باألنشطة التشغيلية األساسية للشركة، بما 

ة الممتلكات واآلالت والمعدات، في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: التكاليف المتعلقة بالموظفين، وانخفاض قيم
وما إلى ذلك. يتم تصنيف جميع المصروفات األخرى كمصروفات إدارية. يتم توزيع المصروفات المشتركة 
بين تكاليف اإليرادات والمصروفات اإلدارية، إن لزم األمر، على أساس معقول ومناسب لطبيعة وظروف 

 المصروفات المشتركة.
 

 المتداول مقابل التصنيف غير المتداولالتصنيف  (ش)
 

 الموجودات
تبوب الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة وغير متداولة. يعتبر األصل متداوال 

 عندما:
 

من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية؛ محتفظ بها بشكل رئيسي لغرض 
 اجرة؛المت

 يتوقع تحقيقه خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ فترة التقرير؛ أو
يتمثل في النقد وما في حكمه، ما لم يكن ممنوعا من الصرف أو االستخدام لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني 

 عشر شهرا على األقل بعد تاريخ التقرير.
 

 متداولة.يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير 
 

 المطلوبات
 تعتبر المطلوبات متداولة عندما:

 
من المتوقع تسويته أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية؛ محتفظ بها بشكل رئيسي لغرض 

 المتاجرة؛
 من المقرر تسويته خالل اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير؛ أو

 تزام لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة التقرير.ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االل
 

 تقوم الشركة بتبويب جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
 
 اتفاقيات اإلعارة مع المساهمين المؤسسين .4

 
على م، أبرمت الشركة اتفاقية إعارة مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تنص 2011يناير  01في 

 أحكام وشروط إعارات الموظفين السعوديين لمساعدة الشركة في تسيير أعمالها وعملياتها.  
 

خالل فترة اإلعارة، استنادا إلى الحدود المحددة في اتفاقية اإلعارة، ستكون الشركة مسؤولة عن حصتها من مطلوبات 
 امة للخطوط الجوية العربية السعودية.  والتزامات الموظفين المعارين، وفقا لشروط التوظيف مع المؤسسة الع
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 الممتلكات والمعدات .5

 
 تسوية القيم الدفترية: (أ

 أرض 

تحسينات على 
عقارات 
 مستأجرة

 معدات
  مطارات

 
 سيارات

أثاث 
 ومفروشات 

 ومعدات
معدات حاسب 

  آلي

 أعمال
  رأسمالية 

 التنفيذ تحت
 

 اإلجمالي
         :التكلفة
 1.404.545 66.120 35.482 40.221 31.844 1.167.033 36.381 27.464 م2018يناير  1في  كما الرصيد
 134.947 58.416 1.325 2.379 -- 72.827 -- -- إضافات

 -- (96.754) -- -- -- 96.754 -- -- المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 
 (5) -- (5) -- -- -- -- -- استبعادات
 1.539.487 27.782 36.802 42.600 31.844 1.336.614 36.381 27.464 م2018ديسمبر  31في  كما الرصيد
 1.539.487 27.782 36.802 42.600 31.844 1.336.614 36.381 27.464 م2019يناير  1في  كماالرصيد 
 82.079 78.119 2.547 1.163 250 -- -- -- إضافات

 -- (49.225) -- -- -- 49.225 -- -- المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 
 (326) -- (11) -- (315) -- -- -- استبعادات

 1.621.240 56.676 39.338 43.763 31.779 1.385.839 36.381 27.464 م2019ديسمبر  31 كماالرصيد في 
         

         :االنخفاض في القيمةاالستهالك المتراكم وخسائر 
 788.754                     -- 32.677 33.703 28.395 661.055 32.924 -- م2018يناير  1الرصيد في 
 115.595 -- 1.495 3.733 2.620 105.269 2.478 -- المحمل للسنة
 (5) -- (5) -- -- -- -- -- استبعادات
 904.344 -- 34.167 37.436 31.015 766.324 35.402 -- م2018ديسمبر  31في  كماالرصيد 
 904.344 -- 34.167 37.436 31.015 766.324 35.402 -- م2019يناير  1في  كماالرصيد 

 110.631 -- 1.444 2.505 533 105.382 767 -- المحمل للسنة
 14.048 4.500 -- -- -- 9.548 -- -- خسائر االنخفاض في القيمة

 (321) -- (6) -- (315) -- -- -- استبعادات
 1.028.702 4.500 35.605 39.941 31.233 881.254 36.169 -- م2019ديسمبر  31في  كماالرصيد 

         
         :القيم الدفترية

 635.143 27.782 2.635 5.164 829 570.290 979 27.464 م2018ديسمبر  31في 
 592.538 52.176 3.733 3.822 546 504.585 212 27.464 م2019ديسمبر  31في 
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 (يتبعالممتلكات والمعدات ) .5

 
 تم توزيع االستهالك المحمل وخسائر االنخفاض في القيمة للسنة كما يلي: (ب

 
 م2018 م2019 

 
االنخفاض في 

 استهالك القيمة
االنخفاض في 

 استهالك القيمة
     

 108.954 -- 105.315 9.548 (19تكاليف إيرادات )اإليضاح 
 6.641 -- 5.316 4.500 (20مصروفات إدارية )اإليضاح 

     
 14.048 110.631 -- 115.595 

 
 مطار.مخصصة للتتعلق األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتقدم المحرز نحو شراء معدات  (ج

 
الجرد  التي تم تحديدها أثناء إجراءات متقادمةتمثل خسائر انخفاض القيمة الخسائر المسجلة مقابل الموجودات  (د

 اإلدارة. تم تعيينه من قبلالتي أجراها استشاري خارجي 
 
 عقود اإليجار .6

 
 موجوداتال خدامستإحق  (أ
 

 تسوية القيم الدفترية (1
 اإلجمالي سيارات مباني 

    التكلفة:
 174.742 30.915 143.827 (29م )اإليضاح 2019يناير  1المثبت في 
 62.227 (9.342) 71.569 تعديالت /إضافات 

 236.969 21.573 215.396 م2019ديسمبر  31الرصيد في 
    :االستهالك المتراكم

 53.973 9.969 44.004 المحمل للسنة
 53.973 9.969 44.004 م2019ديسمبر  31الرصيد في 

    
    :القيم الدفترية

 182.996 11.604 171.392 م2019ديسمبر  31في 
 
 استهالك السنة كما يلي: تخصيصتم  (2

 
 م2018 م2019 
   

 -- 50.889 (19تكاليف إيرادات )اإليضاح 
 -- 3.084 (20إدارية )اإليضاح مصروفات 

   
 53.973 -- 
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 (يتبع) عقود اإليجار .6

 
 مطلوبات إيجار (ب

 م2019 
  

 189.086 م2019يناير  1المثبت كما في 
 62.227 خالل السنة / تعديالت إضافات

 7.605 مصروفات فوائد للسنة
 (84.045) خالل السنة تعديالت /مدفوعات 

  
 174.873 

 
 عرض مطلوبات اإليجار في قائمة المركز المالي على النحو التالي:يتم 
 م2019 
  

 129.993 الجزء غير المتداول من مطلوبات اإليجار
 44.880 الجزء المتداول من مطلوبات اإليجار

  
 174.873 

 
 الموجودات غير الملموسة والشهرة .7

 
 تسوية القيم الدفترية:   (أ

      

 الشهرة 
 عقود
  العمالء

 عالقات
  العمالء

 برامج
 حاسب آلي

 
 اإلجمالي

      :التكلفة
 1.204.470 -- 468.475 153.179 582.816 م2018يناير  1في كما الرصيد 
 29.024 29.024 -- -- -- إضافات 
 1.233.494 29.024 468.475 153.179 582.816 م2018ديسمبر  31في كما الرصيد 

      
 1.233.494 29.024 468.475 153.179 582.816 م2019يناير  1في كما الرصيد 
 35.093 35.093 -- -- -- إضافات 
 1.268.587 64.117 468.475 153.179 582.816 م2019ديسمبر  31 فيكما الرصيد 

      
      :اإلطفاء المتراكم

 317.146 -- 163.967 153.179 -- م2018يناير  1في كما الرصيد 
 25.082 1.658 23.424 -- -- إطفاء 

 342.228 1.658 187.391 153.179 -- م2018ديسمبر  31في كما الرصيد 
      

 342.228 1.658 187.391 153.179 -- م2019يناير  1في كما الرصيد 
 41.294 17.870 23.424 -- -- إطفاء 

 383.522 19.528 210.815 153.179 -- م2019ديسمبر  31في كما الرصيد 
      

      القيم الدفترية
      
 891.266 27.366 281.084 -- 582.816 م2018ديسمبر  31في 
 885.065 44.589 257.660 -- 582.816 م2019ديسمبر  31في 
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 (يتبعالموجودات غير الملموسة والشهرة ) .7
 

 يلي:تم توزيع اإلطفاء المحمل للسنة كما  (ب
 م2018 م2019 
   

 1.658 2.765 (19تكاليف إيرادات )اإليضاح 
 23.424 38.529 (20مصروفات إدارية )اإليضاح 

   
 41.294 25.082 

 
نخفاض القيم الدفترية للموجودات غير الملموسة مستقلة لمراجعة إم، تم إجراء دراسة 2019ديسمبر  31كما في  (ج

لتحديد ما إذا كانت قيمتها الدفترية تتجاوز المبالغ القابلة لالسترداد. ولغرض اختبار االنخفاض في  ،والشهرة
القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية من االستخدام المستمر 

مولدة  واحدة ألخرى )أي الشركة كوحدةوالتي تكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات ا
تقوم اإلدارة بمراجعة االنخفاض في قيمة وللنقد(. تدرس اإلدارة النشاط اإلجمالي للشركة كوحدة مولدة للنقد. 

 بغرض اختبار االنخفاض في القيمة. الشهرة سنويا  
 

أو قيمتها العادلة  للنقد هي القيمة األكثر استخداما  إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل غير المالي أو الوحدة المولدة 
بعد خصم تكاليف البيع، أيهما أعلى. تم تقدير القيمة المستخدمة بناء  على طريقة الدخل في التقييم باستخدام 

طة طريقة التدفق النقدي المخصوم. تستند القيمة المستخدمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بناء  على خ
م، مخفضة إلى قيمتها الحالية 2024سنوات والمتوقع استمرارها حتى عام  5العمل المعتمدة من اإلدارة لمدة 

 باستخدام االفتراضات الرئيسية التالية:
 

 الشهرة:
 

 م2018 م2019 االفتراضات األساسية
   

 %2 %1,7 معدل نمو اإليرادات
واالستهالك واإلطفاء في هامش الربح قبل الفائدة والضريبة 

 %25,1 %25,8 التقديري )متوسط السنوات الخمس المقبلة(

 %12 %10,5 معدل الخصم
 %2 %2 معدل نمو القيمة النهائي 

 
وترى اإلدارة أن معدل النمو هذا ال يتجاوز متوسط معدل النمو على المدى الطويل بالنسبة للسوق الذي تمارس 

 نشاطها فيه. 
 

إن حساب قيمة االستخدام هو األكثر حساسية لالفتراضات المتعلقة بمعدل نمو اإليرادات، ومعدل الخصم المطبق 
سنوات  5المستخدمة الستقراء التدفقات النقدية بعد فترة الـ  على توقعات التدفقات النقدية وتكلفة الخدمات

 المخططة، وكذلك العوامل المستخدمة في حساب القيمة النهائية.
 

 لتغيرات في االفتراضات الرئيسية:احساسية 
 

فيما يتعلق بتقييم القيمة المستخدمة، ترى اإلدارة أنه ليس هناك تغيير محتمل معقول في أي من االفتراضات 
الرئيسية المذكورة أعاله من شأنه أن يتسبب في تجاوز القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد بما في ذلك الشهرة 

 ر المترتبة على التغييرات في االفتراضات الرئيسية.لآلثا شرحلقيمتها القابلة لالسترداد بشكل كبير. فيما يلي 
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 (يتبعالموجودات غير الملموسة والشهرة ) .7

 
 (:يتبعالشهرة )

 
 (:يتبعالحساسية للتغيرات في االفتراضات الرئيسية )

 
 معدل نمو اإليرادات: (1
 

٪(. إذا تم 2م: 2018)٪ 1.7تم تقدير نمو اإليرادات في الفترة المتوقعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 
٪ من شأنه أن يعطي 0اإلبقاء على جميع االفتراضات األخرى على حالها، فإن تخفيض معدل النمو إلى 

 مليون لاير سعودي بالمقارنة بالقيمة الدفترية. 3.759قيمة استخدام تساوي 
 
 هامش الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء التقديري: (2

 
لفترة المتوقعة بمعدل نمو لش الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء التقديري تم تقدير هام

(. إذا تم اإلبقاء على جميع االفتراضات األخرى على %25,1م: 2018٪ )25.8سنوي مركب قدره 
 ة.٪ من شأنه جعل قيمة االستخدام تساوي القيمة الدفترية الحالي18.3حالها؛ فإن تخفيض الهامش إلى 

 
 معدل الخصم: (3

 
م: 2018٪ )10.5تم تقدير معدل الخصم المخطط في الفترة المتوقعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 

٪ من شأنه 20.8٪(. إذا تم اإلبقاء على جميع االفتراضات األخرى على حالها؛ فإن زيادة الهامش إلى 12
 جعل قيمة االستخدام تساوي القيمة الدفترية الحالية.

 
 عالقات العمالء:

 
 م2018 م2019 االفتراضات األساسية

   
 %2 %2,1 معدل نمو اإليرادات

 %12 %10,5 معدل الخصم
 

 لتغيرات في االفتراضات الرئيسية:احساسية 
 

فيما يتعلق بتقييم القيمة المستخدمة، ترى اإلدارة أنه ليس هناك تغيير محتمل معقول في أي من االفتراضات 
الرئيسية المذكورة أعاله من شأنه أن يتسبب في تجاوز القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد بما في ذلك عالقات العمالء 

 لآلثار المترتبة على التغييرات في االفتراضات الرئيسية. رحشلقيمتها القابلة لالسترداد بشكل كبير. فيما يلي 
 
 معدل نمو اإليرادات: (1

 
م: 2018ديسمبر  31٪ )2.1تم تقدير نمو اإليرادات في الفترة المتوقعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 

من ٪ 0٪(. إذا تم اإلبقاء على جميع االفتراضات األخرى على حالها، فإن تخفيض معدل النمو إلى 2
 مليون لاير سعودي بالمقارنة بالقيمة الدفترية. 311شأنه أن يعطي قيمة استخدام تساوي 

 
 معدل الخصم: (2
 

ديسمبر  31٪ )10.5تم تقدير معدل الخصم المخطط في الفترة المتوقعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 
٪ 31.6زيادة الهامش إلى ٪(. إذا تم اإلبقاء على جميع االفتراضات األخرى على حالها؛ فإن 12م: 2018

 من شأنه جعل قيمة االستخدام تساوي القيمة الدفترية الحالية.
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 الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .8
 

 م:2019ديسمبر  31فيما يلي االستثمار في شركة ساس كما في  (أ
 

 بلد التأسيس االسم
 حصة الملكية

 القيمة الدفترية  الفعلية )٪(
 م2018 م2019 م2018 م2019  

شركة األمد السعودي 
لخدمات المطارات والنقل 

 )"ساس"( الجوي المساندة

 المملكة
 العربية 
 129.824 141.567 %50 %50 السعودية

 
 فيما يلي ملخص حركة االستثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية: (ب

 
 م2018 م2019    
   

 121.780 129.824 الرصيد في بداية السنة
 8.044 11.743 الحصة في األرباح

   
 129.824 141.567 الرصيد في نهاية السنة

 
في تاريخ القوائم المالية، لم يصدر عن الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية قوائم مالية مراجعة. وبناء  

م، إلى مسودة القوائم المالية 2019ديسمبر  31المنتهية في عليه، تستند القوائم المالية أدناه وحصة الربح للسنة 
 لإلدارة الداخلية.

 
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية لشركة ساس المتضمنة في القوائم المالية، والتي تم تعديلها بسبب  (ج

المحاسبية. كما يقوم الجدول أيضا تعديالت القيمة العادلة عند االستحواذ وبسبب االختالفات في السياسات 
 بالتوفيق بين المعلومات المالية المختصرة والقيمة الدفترية لحصة الشركة في شركة ساس.

 
 م2018 م2019 

   
 143.885 161.973 اإليرادات

 27.486 19.079 استهالك وإطفاء
 2.029 3.124 مصروفات الزكاة

 16.088 23.485 الربح وإجمالي الدخل الشامل
 8.044 11.743 ٪(50حصة الشركة في إجمالي الدخل الشامل )

   
 م2018 م2019  

   
 88.328 77.000 موجودات غير متداولة
 274.895 315.168 الموجودات المتداولة
 (5.523) (7.000) مطلوبات غير متداولة
 (98.052) (102.035) المطلوبات المتداولة

 259.648 283.133 ٪(100الموجودات )صافي 
   

 129.824 141.567 القيمة الدفترية للحصة في مشروع مشترك
 

تطبق الشركة المستثمر بها في بطريقة حقوق الملكية نفس السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة في 
 31للشركة المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية هي هذه القوائم المالية. باإلضافك إلى ذلك، فإن فترة التقرير 

 م.2019ديسمبر 
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 (يتبعالشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ) .8
 

يوجد لدى الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية التزامات محتملة متعلقة بمطالبة من الهيئة العامة للطيران المدني 
 (. 27هي ذاتها المفصح عنها في هذه القوائم المالية )انظر اإليضاح 

 
 الذمم المدينة التجارية .9

 م2018 م2019 
   

 820.493 664.877 )أ(( 25مستحق من أطراف ذات عالقة )اإليضاح 
 666.538 471.157 ذمم مدينة أخرى

 1.136.034 1.487.031 
 -- (120.037) (1-9يخصم: غير المتداولة )اإليضاح 

 1.487.031 1.015.997 ذمم مدينة تجارية متداولة
 (178.743) (144.405) ((2-9إيضاح رقم ) يخصم: مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

   
 871.592 1.308.288 

 
 فيما يلي الحركة في المخصص لخسارة االنخفاض في القيمة:

 م2018 م2019 
   

 108.995 178.743 الرصيد في بداية السنة
 69.748 31.806 المحمل للسنة 

 -- (66.144) المشطوب خالل السنة
   

 178.743 144.405 الرصيد في نهاية السنة
 

التفاقية التسوية  ( وفقا  "ناس"يمثل ذلك الجزء طويل األجل من المستحقات من خدمات الطيران الوطني ) 9-1
م بين الشركة وناس، بعد أن وافقت على خطة سداد على مدى ثالث سنوات 2019ديسمبر  31المبرمة في 

 م. هذا المبلغ مدرج بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية التي سيتم استالمها.2020يناير  1تبدأ من 
 

م: 2018مليون لاير سعودي ) 45بلغ م، يشمل مخصص خسائر االنخفاض في القيمة م2019ديسمبر  31في  9-2
مليون لاير سعودي( مقابل المستحق من أطراف ذات عالقة. بالنسبة لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان  54

 (. 31وخسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية )انظر اإليضاح 
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 المدفوعات مقدما والذمم المدينة األخرى .10

 م2018 م2019 
 194.092 320.565 )ب(( 25مستحق من طرف ذي عالقة )اإليضاح    

 54.410 48.155 مدفوعات مقدما
 42.209 35.379 قروض الموظفين  

 3.310 3.562 ودائع مستردة  
 3.117 32.559 دفعات مقدمة لموردين

 17.327 18.032 (1-10مستحقات ضريبة القيمة المضافة )اإليضاح 
 12.821 6.940 أخرى 

 465.192 327.286 
   

 (4.737) (3.776) (2-10يخصم: غير المتداولة )اإليضاح 
   

 322.549 461.416 مدفوعات مقدما حالية وذمم مدينة أخرى
 
)"الهيئة"( مقابل  والدخليتمثل ذلك في المبلغ المرتجع المطالب به من قبل الشركة من الهيئة العامة للزكاة  10-1

 م.2019ديسمبر  31فائض مدفوعات ضريبة القيمة المضافة كما في 
 
 يمثل ذلك قروض موظفين طويلة األجل بطبيعتها. 10-2

 
 الربح أو الخسارةاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  .11

 
اإلستثمار  صناديق –فيما يلي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستثمارات في سوق المال 

 واألوراق المالية المدرجة:
 م2018 م2019 

   
 305.038 784.470 صناديق استثمار

 -- 159.461 أوراق مالية مدرجة

 943.931 305.038 
 

 فيما يلي الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 م2018 م2019 

   
 655.804 305.038 الرصيد في بداية السنة

 720.000 1.021.659 استثمارات مكونة خالل السنة 

 (1.076.648) (402.191) بيع استثمارات خالل السنة
 5.882 19.425 (1-11العادلة خالل السنة )اإليضاح ربح غير محقق من القيمة 

   
 305.038 943.931 الرصيد في نهاية السنة
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 (يتبعاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ) .11

 
 يتكون الربح غير المحقق مما يلي: 11-1

 
 م2018 م2019 

   
 5.882 4.723 صناديق استثمار

 -- 14.702 مدرجةأوراق مالية 

   
 19.425 5.882 

 
م، لم تكن القيمة الدفترية لالستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 2019ديسمبر  31في 

مختلفة بشكل كبير عن القيمة السوقية. لمعرفة القيم العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 (.28)انظر اإليضاح 

 
 

 حكمهالنقد وما في  .12
 

 م2018 م2019 
   

 951 606 النقد في الصندوق 
 8.935 119.243 حسابات جارية  -نقد لدى البنوك 
 300.000 -- ودائع قصيرة األجل  -                 

 119.849 309.886 
 
العربية السعودية، وهي مقيدة هذه الودائع مقيمة باللاير السعودي ومحتفظ بها لدى بنوك تجارية في المملكة  12-1

 وبأسعار السوق السائدة.
 

 الذمم الدائنة التجارية .13
 م2018 م2019  

   
 14.432 283 )ج(( 25مستحق إلى أطراف ذات عالقة )اإليضاح 

 34.942 20.858 ذمم دائنة تجارية أخرى
  

21.141 
 

49.374 
 

 الذمم الدائنة األخرى .14
 م2018 م2019  

    
 110.828 139.177 مستحقات موظفين

 142.375 163.476 )د(( 25مستحق إلى أطراف ذات عالقة )اإليضاح 
 27.083 87.440 إيجار ومصروفات مستحقة

 33.353 53.802 مصروفات خدمات مسندة للخارج مستحقة
 20.422 42.371 مستحقات مقابل مشتريات رأسمالية

 10.436 8.852 دفعات مقدمة من عمالء
 13.327 6.917 مصروفات قانونية ومهنية مستحقة

 5.517 5.441 مصروفات وقود مستحقة
 57.227 35.942 مستحقات أخرى

   
 543.418 420.568 
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 رأس المال .15

 
مليون لاير سعودي يتكون  1.880م، بلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 2019ديسمبر  31كما في 

مليون لاير  1.880م: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) 10مليون سهم مدفوعة بالكامل قيمة كل منها  188من 
 لاير سعودي(. 10مليون حصة قيمة كل منها  188من  مكونسعودي 

  
 م2018 م2019 

 
 عدد

 المبلغ ٪ الحصص
 عدد

 المبلغ ٪  الحصص
       

مساهمات 
 1.316.000 70 131.600.000 987.000 52,5 98.700.000 المؤسسين

المساهمين من 
 564.000 30 56.400.000 893.000 47,5 89.300.000 االكتتاب العام

       
 1.880.000 100 188.000.000 1.880.000 100 188.000.000 اإلجمالي 

 
م، باعت شركة عطار للمناولة األرضية وشركة عطار للسفر )يشار 2019سبتمبر  31خالل السنة المنتهية في 

في المائة و  2.8إليهما مجتمعين باسم "عطار"( والشركة الوطنية لدعم الطيران األرضي )إن أيه جي إس( نسبة 
 في المائة من حصصهما في الشركة على التوالي.  14.7

 
 اح:توزيعات أرب

لاير سعودي  1.8 م، أعلن مجلس اإلدارة عن توزيع ودفع أرباح بمبلغ2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
مليون  366.6 لاير سعودي للسهم، بإجمالي 1.95بمبلغ  م:2018مليون لاير سعودي ) 338.4 للسهم، بإجمالي
 لاير سعودي(. 

 
 االحتياطي النظامي .16

 
٪ من صافي ربح كل سنة إلى 10األساسي للشركة ونظام الشركات، فإن على الشركة تحويل نسبة وفقا للنظام 

 ٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.30احتياطي نظامي حتى يبلغ ذلك االحتياطي 
 

 ربحية السهم .17
 

 والمخفضة: األساسيةفيما يلي حساب ربحية األسهم 
 م2018 م2019 

   
 368.425 423.353 السنة العائد إلى مساهمي الشركةربح 

   
األساسية  السهم ربحية ألغراضالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 188.000 188.000 والمخفضة
   

الربحية األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد لمساهمي الشركة 
 1,96 2,25 )باللاير السعودي(

   
 احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح العائد لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة.تم 
 

بقسمة دخل للفترة العائد لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم  المخفضةتم احتساب ربحية السهم 
القائمة المعدلة لبيان تأثير األسهم العادية المحتمل تخفيضها. ولكن، في غياب أي التزام قابل للتحول ألدوات حقوق 

 ملكية، فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسي.
 
 



 
 الشركة السعودية للخدمات األرضية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ما لم يذكر خالف ذلك( ،)بآالف الرياالت السعودية
 

42  

 
 اإليرادات .18

 
إيرادات الشركة من العقود مع العمالء من خالل توفير خدمات تنظيف الطائرات ونقل الركاب والوقود  تتكون

 واألمتعة وخدمات المناولة األرضية لعمالئها.   
 م2018 م2019 
   

 2.535.348 2.519.523 تقديم الخدمات 
 18.695 20.237 مبيعات بضائع

   
 2.539.760 2.554.043 
 

 اإليرادات حسب نوع العميل هي كما يلي:
 م2018 م2019 
   

 1.430.742 1.564.775 )أ(( 25إيرادات من أطراف ذات عالقة )اإليضاح 
 1.123.301 974.985 وغيرهاإيرادات من شركات الطيران 

   
 2.539.760 2.554.043 
 

 اإليرادات حسب المطار هي كما يلي:
 م2018 م2019 
   
 916.509 889.756 جدة

 655.705 662.738 الرياض
 248.117 228.212 الدمام
 203.297 210.309 المدينة
 530.415 548.745 أخرى

 
 
 
 
 

   2.539.760 2.554.043 
 

 تكاليف اإليرادات .19
 
 م2018 م2019 
   

 1.235.599 1,223.638 (2-19و 1-19)إيضاح  موظفينذات عالقة بالمصروفات 
 349.088 330.485 رسوم تشغيل ومناولة

 108.954 105.315 )ب(( 5استهالك ممتلكات ومعدات )اإليضاح 
 -- 50.889 (6)اإليضاح  موجوداتال استهالك حق استخدام

 90.871 93.925 مصروفات إصالح وصيانة
 37.475 -- مصروفات إيجارات
 1.658 2.765 )ب((  7إطفاء )اإليضاح 

 -- 9.548 ()ب( 5خسارة االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات )اإليضاح 
 45.963 36.691 أخرى

   
 1.853.256 1.869.608 

 
البالغة  االجتماعيةالموارد البشرية والتنمية برسوم التأشيرة للمغتربين من وزارة  الخاصيشمل المبلغ المسترد  19-1

 مليون لاير سعودي. 8.03
 
مليون لاير سعودي( )انظر  64.5: م2018مليون لاير سعودي ) 69.2نهاية الخدمة البالغة  مكافأةيشمل رسوم  19-2

 (.24اإليضاح 



 
 الشركة السعودية للخدمات األرضية
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 المصروفات اإلدارية .20

 
 م2018 م2019 
   

 113.242 121.717 (1-20)اإليضاح  موظفينبال ذات عالقة مصروفات
 30.942 16.130 مصروفات تقنية المعلومات

 23.424 38.529 )ب(( 7إطفاء )اإليضاح 
 11.350 5.088 مصروفات قانونية ومهنية

 -- 4.500 ()ب( 5خسارة االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات )اإليضاح 
 -- 3.084 (6)اإليضاح موجودات الاستهالك حق استخدام 

 7.557 -- إيجاراتمصروفات 
 6.641 5.316 )ب(( 5استهالك )اإليضاح 
 5.471 7.880 مصروفات تدريب

 4.771 5.441 أتعاب مديرين
 2.128 2.850 مصروفات تأمين

 2.132 1.542 مصروفات إصالح وصيانة
 35.926 26.757 أخرى

   
 238.834 243.584 

 
مليون لاير سعودي(  8.1: م2018مليون لاير سعودي ) 9.3يشمل هذا رسوم استحقاقات نهاية الخدمة البالغة  20-1

 (.24)انظر اإليضاح 
 

 التكاليف التمويلية .21
 م2018 م2019 
   

 -- 7.605 )ب(( 6فائدة على مطلوبات عقود إيجار )اإليضاح 
 3.035 1.626 مصروفات بنكية وأخرى

   
 9.231 3.035 
   

 اإليرادات التمويلية .22
 م2018 م2019 
   

أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 11.445 2.809 الخسارة

ربح غير محقق من التقييم العادل لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 5.882 19.425 (11الربح أو الخسارة )اإليضاح 

 824 12.398 إيرادات فوائد على ودائع قصيرة األجل
 308 691 أخرى

   
 35.323 18.459 
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 الزكاة .23
 

 مصروفات الزكاة للسنة (أ
 

 فيما يلي المكونات الهامة للوعاء الزكوي وفقا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل ذات الصلة:
 

 م2018 م2019 
   

 1.880.000 1.880.000 رأس المال
 419.847 456.690 احتياطيات نظامية 

 572.218 539.683 أرباح مبقاة
 529.002 552.453 صافي الربح المعدل 

 573.247 640.200 مخصص مكون خالل السنة
 (366.600) (338.400) توزيعات أرباح مدفوعة

 (121.780) (129.824) خصم على شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
خصم مقابل القيمة المشطوبة لممتلكات ومعدات وموجودات غير 

 (1.526.409) (1.477.603) ملموسة
   

 1.959.525 2.123.199 الوعاء الزكوي
   

 930.774 1.008.520 ٪47.5 –حصة الشريك غير السعودي في الزكاة 
٪ من صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي، 2.5الوعاء الزكوي بواقع 

 23.269 25.213 أيهما أعلى
 2.931 5.287 مخصص الفائض المكون 

   
 26.200 30.500 مصروفات الزكاة للسنة

 
 ألنظمة الهيئة. تعود الفروق بين النتائج المالية والزكوية إلى بعض التعديالت التي تمت وفقا  

 
 الزكاة المستحقة (ب

 
 فيما يلي تحليل للحركة في الزكاة المستحقة خالل السنة:

 
 م2018 م2019 
   

 65.588 86.252 الرصيد في بداية السنة
 26.200 30.500 المحمل للسنة

 (5.536) (10.249) مدفوعات خالل السنة
   

 86.252 106.503 الرصيد في نهاية السنة
 

 الموقف الزكوي (ج
 

م لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل 2018ديسمبر  31قامت الشركة بتقديم إقرارات الزكاة حتى السنة المنتهية في 
م. أصدرت الهيئة الربط الزكوي 2020أبريل  30)"الهيئة"(. وحصلت الشركة على شهادة زكاة سارية حتى 

مليون لاير سعودي. بالرغم  0.9الخاضع لمطالبة زكاة إضافية بمبلغ م 2011م إلى 2008النهائي للسنوات من 
 . اعتراضا على هذا الربطمن ذلك، قدمت الشركة
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 منافع الموظفين .24

 
 الوصف العام للخطة (أ

مكافآت نهاية الخدمة غير ممول معتمد لموظفيها الدائمين وفقا لمتطلبات نظام  برنامج/خطةتقوم الشركة بتنفيذ 
 في قائمة المركز المالي كما يلي: المثبتالعمل السعودي. يتم تحديد المبلغ 

 
 م2018 م2019 
   

 474.390 531.229 القيمة الحالية اللتزامات خطة المنافع المحددة
 

 المنافع المحددةالحركة في صافي مطلوبات  (ب
يتكون صافي مطلوبات المنافع المحددة فقط من التزامات المنافع المحددة. فيما يلي الحركة في التزامات المنافع 

 :السنةالمحددة على مدى 
 

 م2018  م2019    
    

 432.280  474.390 السنة في بدايةالرصيد 
    

    المدرج في قائمة الربح أو الخسارة:
 54.480  56.544 تكاليف الخدمة الحالية

 18.193  21.993 تكلفة الفوائد
 78.537  72.673 

    المدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر:
    خسارة / )ربح( إعادة القياس الناشئ من:

 (9.811)  (292) االفتراضات المالية -
 7.328  1.386 تعديالت بناء  على الخبرة -
 1.094  (2.483) 
    

 (28.080)  (22.792) منافع مدفوعة 
    

 474.390  531.229 الرصيد في نهاية السنة
 

م، تم إجراء تقييم اللتزامات نهاية الخدمة من قبل خبراء 2018ديسمبر  31م و 2019ديسمبر  31كما في  (ج
 واريين مستقلين باستخدام االفتراضات الرئيسية كما يلي:تإك

 
 م2018 م2019 االفتراضات األساسية:

   
 %4,75 %3,90 معدل الخصم

 %4,5 %3,50 نمو الرواتب في المستقبل / المعدل المتوقع لزيادة الراتب
 %1,14 %0,1 معدل الوفيات

 %12,23 %11,21 من الخدمة التسريح / االستقالةمعدالت 
 سنة 60 سنة 60 سن التقاعد

 
 (.واتسن 12.69م: 2018) واتسن 12.64المرجح لمدة التزام المنافع المحددة يبلغ المتوسط 

 
 تم توزيع المحمل لمكافأة نهاية الخدمة للسنة كما يلي: (د

 م2018 م2019 
   

 64.547 69.196 (2-19تكاليف إيرادات )اإليضاح 
 8.126 9.341 (1-20مصروفات إدارية )اإليضاح 

   
 78.537 72.673 
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 (يتبعمنافع الموظفين ).  24

 
 تحليل الحساسية: (ه

 
قد تؤثر التغييرات المحتملة بشكل معقول في تاريخ التقرير، مع ثبات االفتراضات األخرى، على أحد 

 االفتراضات االكتوارية ذات الصلة بالتزام خطة المنافع المحددة بمقدار المبالغ المبينة أدناه:
 
 م2018 م2019                           
 

التغير في  االفتراضات
 بمعدلاالفتراضات 

 الزيادة في
 المطلوبات 

 بمعدل

النقص في 
المطلوبات 

 بمعدل

 الزيادة في
 المطلوبات 
 بمعدل

النقص في 
المطلوبات 
 بمعدل

      
 (54.656) 65.758 (73.253) 61.029 %1 معدل الخصم

الرواتب نمو 
 (57.081) 67.564 (75.262) 63.749 %1 المستقبلية

 
تم تحديد تحليالت الحساسية المذكورة أعاله بناء  على طريقة تستقرئ تأثير التزام المنافع المحددة نتيجة 

الحساسية إلى للتغييرات المعقولة في االفتراضات الرئيسية التي تحدث في نهاية فترة التقرير. تستند تحليالت 
تغيير في افتراض مهم، مع إبقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال تكون تحليالت الحساسية ممثلة للتغير 
الفعلي في التزام المنافع المحددة ألنه من غير المحتمل أن تحدث التغييرات في االفتراضات بمعزل عن بعضها 

 البعض.
 

 األطراف ذات العالقةالمعامالت واألرصدة مع  .25
 

خالل السير االعتيادي لألعمال، دخلت الشركة في معامالت مع المنشآت األخرى التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي 
. تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين المؤسسين للشركة، وهم الشركة 24العالقة في معيار المحاسبة الدولي 

والزميلة وشركات أخرى ذات إدارة مشتركة وتتمتع بتأثير جوهري على شركات أخرى األم، وشركاتهم التابعة 
 ستلمة/ والم وموظفي اإلدارة العليا. تنشأ المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيسي من الخدمات المقدمة

 وإعارات الموظفين والعديد من اتفاقيات اإليجار، ويتم تنفيذها بموجب شروط تعاقدية متفق عليها.
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 (يتبعالمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ).  25

 
 المعامالت واألرصدة الهامة ضمن الذمم المدينة التجارية: –المستحق من األطراف ذات العالقة  (أ)

 
 رصيد اإلقفال مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت العالقة االسم

 م2018 م2019 م2018 م2019   
المؤسسة العامة 
 للخطوط الجوية 

 627.974 440.760 1.257.701 1.305.574 خدمات مقدمة الشركة األم السعودية العربية
       

الشركة السعودية 
 القابضة

 الشركة األم
 1.570 615 -- 615 خدمات مقدمة النهائية

       
شركة الخطوط 

  للشحن السعودية
شركة تابعة 

 36.608 20.589 20.779 22.608 مقدمةخدمات  شقيقة
       

الشركة السعودية 
لهندسة وصناعة 

 الطيران

 
شركة تابعة 

 شقيقة

 
 

 4.597 -- 9.205 10.842 خدمات مقدمة
       

شركة الخطوط 
 للتموين السعودية

مساهم 
 مشترك

 خدمات مقدمة
3.554 3.646 -- 2.110 

       
 طيران السعودية 

 الخاص
شركة تابعة 

 شقيقة
 خدمات مقدمة

17.276 13.574 33.041 36.133 
       

خدمات األسطول 
 الملكي

شركة تابعة 
 شقيقة

 
 87.667 124.006 78.774 91.609 خدمات مقدمة

       
 

 ديلأفالي 
شركة تابعة 

 شقيقة
 

 23.834 45.866 47.063 108.650 خدمات مقدمة
       

 شركة األمد السعودي
 لخدمات المطارات 

 الجوي المساندة النقل 

 
مشروع 
 -- -- -- 4.047 خدمات مقدمة مشترك

       
       
     664.877 820.493 

 
 المعامالت واألرصدة الهامة ضمن مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى –مستحق من طرف ذي عالقة  (ب)

 المعامالتطبيعة  العالقة االسم
 رصيد اإلقفال مبلغ المعامالت

 م2018 م2019 م2018 م2019
       

 المؤسسة العامة 
 الجوية العربية للخطوط

 الشركة األم السعودية 

تكلفة إعارة 
موظفين معاد 

 194.092 320.565 241.944 223.091 هاوغير /تحميلها 
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 (يتبعاألطراف ذات العالقة )المعامالت واألرصدة مع .    25

 
 المعامالت واألرصدة الهامة ضمن ذمم دائنة أخرى: –مستحق إلى أطراف ذات عالقة  (ج)

 طبيعة المعامالت العالقة االسم 
 رصيد اإلقفال مبلغ المعامالت

 م2018 م2019 م2018 م2019
       

 المؤسسة العامة 
 للخطوط الجوية

 العربية
 السعودية 

 
 الشركة األم 

 
 

 خدمات مستلمة
1.923 18.903 283 3.659 

       
شركة الخطوط 

 للتموين السعودية 
مساهم 
 مشترك

 
 8.987 -- 44.119 25.195 خدمات مستلمة

       
 الشركة السعودية 

  لهندسة وصناعة 
 الطيران

شركة تابعة 
 1.559 -- 63.740 45.516 خدمات مستلمة شقيقة

       
 شركة األمد السعودي 
 لخدمات المطارات

 والنقل
 الجوي المساندة 

 
 

مشروع 
 -- -- 10.689 10.141 خدمات مستلمة مشترك

       
 الخطوط السعودية 
شركة التطوير 

 العقاري
شركة تابعة 

 -- -- 920 353 خدمات مستلمة شقيقة
       

شركة الخطوط 
 للشحن السعودية

تابعة شركة 
 شقيقة

 
 227 -- 5 -- خدمات مستلمة

       
     283 14.432 
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 (يتبعالمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ).   25

 
 المعامالت واألرصدة الهامة ضمن مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى: –مستحق من أطراف ذات عالقة  (د)

 طبيعة المعامالت العالقة االسم
 رصيد اإلقفال المعامالتمبلغ 
 م2018 م2019 م2018 م2019

       
المؤسسة العامة 
للخطوط الجوية 
 الشركة األم  العربية السعودية

تكاليف موظفي 
وغيرها تابع  السعودية
 86.994 90.488 46.868 44.401 للتكلفة

       
شركة األمد 

السعودي لخدمات 
المطارات والنقل 
 الجوي المساندة

مشروع 
 مشترك

مدفوعات مستلمة 
بالنيابة عن المشروع 

 18.843 14.170 52.367 43.545 المشترك
       

شركة الخطوط 
 خدمات مستلمة مساهم مشترك السعودية للتموين

اإليضاح 
 )ج( 25

اإليضاح 
 15.466 27.221 )ج( 25

       
الشركة السعودية 
لهندسة وصناعة 

 الطيران
شركة تابعة 

 مستلمةخدمات  شقيقة
اإليضاح 

 )ج( 25
اإليضاح 

 19.335 29.513 )ج( 25
       

شركة الخطوط 
 السعودية للشحن 

شركة تابعة 
 861 861 -- -- مطالبات مصروفات شقيقة

       
الشركة السعودية 
 للتطوير العقاري

شركة تابعة 
 مطالبات مصروفات شقيقة

اإليضاح 
 )ج( 25

اإليضاح 
 876 1.223 )ج( 25

       
       
     163.476 142.375 

 
 المكافآت: (ه)

 
 م2018 م2019 طبيعة المعامالت االسم

    
 9.416 8.364 مكافآت  موظفي اإلدارة العليا

 4.228 5.441 مكافآت حضور اجتماعات  مجلس اإلدارة
    
  13.805 13.644 
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 (يتبعالمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ) . 25

 
 (:يتبعالمكافآت ))ه(  

 
 فيما يلي تفاصيل مكافآت موظفي اإلدارة العليا:

  
 م2018 م2019

   
 13.295 13.451 منافع موظفين قصيرة األجل

 349 354 مكافأة نهاية الخدمة
   
 13.805 13.644 
 

٪ 51العربية السعودية )"السعودية"( حوالي تبلغ إيرادات الشركة من الخدمات المقدمة لشركة الخطوط الجوية 
 ٪( من إجمالي اإليرادات.49م: 2018)
 

 القطاعات التشغيلية .26
 

ويعتمد التنسيق الرئيسي للشركة لتقارير القطاعات على قطاعات األعمال. وتحدد قطاعات األعمال بناء  على هيكل 
بشكل أساسي في تقديم خدمات المناولة األرضية لشركات إدارة الشركة والتقارير الداخلية. يتمثل نشاط الشركة 

الطيران في المملكة العربية السعودية. وبناء  عليه، ترى اإلدارة أن نشاط الشركة التجاري يقع ضمن قطاع أعمال 
 واحد ويخضع لمخاطر وعائدات مماثلة.

 
 االلتزامات واالرتباطات المحتملة .27

 
، قدمت الشركة، في سياق األعمال االعتيادية، 23لمفصح عنها في اإليضاح باإلضافة إلى االرتباطات المحتملة ا

مليون لاير سعودي( إلى وزارة المالية، شركة  14.83م: 2018مليون لاير سعودي ) 17.57ضمانات بنكية بلغت 
قابل تأشيرة حج، الخطوط السعودية، اتحاد النقل الجوي الدولي والهيئة العامة للطيران المدني )"الهيئة العامة"(، م

م. قام البنك الذي تتعامل معه الشركة بتسجيل أرصدة 2019ديسمبر  31تذاكر، مبيعات تذاكر وإيجارات كما في 
 مليون لاير سعودي( مقابل هذه الضمانات.  0.01م: 2018مليون لاير سعودي ) 0.1بلغت 

 
 سعودي( المتعلقة بالمصروفات الرأسمالية مليون لاير 27.07م: 2018مليون لاير سعودي ) 18.92تبلغ االلتزامات 

 قد تم التعهد بها ولكن لم يتم دفعها بعد.
 

ة من الهيئة العامة للطيران المدني بفيما يتعلق باالتفاقيات المبرمة بالنيابة عن شركة ساس، لم تتلق الشركة أي مطال
الملك خالد الدولي ومطار الملك عبد  بخصوص الرسوم المتفق عليها تعاقديا في كل رحلة محلية ودولية في مطار

م فصاعدا . تناقش اإلدارة حاليا األمر مع الهيئة العامة للطيران المدني ولم 2017يناير  1العزيز الدولي اعتبارا  من 
 كما في تاريخ التقرير. تصل إلى نتيجة نهائية بعد. وبالتالي، يصعب تقدير االلتزامات ذات الصلة

 
م، توجد دعاوى قضائية مرفوعة من قبل عمال ومقاولين من الباطن تمثل الشركة الطرف 2019ديسمبر  31كما في 

الستمرار اإلجراءات القانونية، من الصعب تقدير االلتزام ذي الصلة  في الوقت الحالي، نظرا  والمدعى عليه فيها. 
 كما في تاريخ التقرير.
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 األدوات المالية .28
 

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 
سوق  أفضلبين المشاركين في السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، في حال عدم وجود سوق رئيسية، في 

 ما مخاطر عدم أدائه. اللتزامالقيمة العادلة يمكن للشركة الوصول إليها في ذلك التاريخ. وتعكس 
 

تعتبر األداة المالية مدرجة في سوق نشط إذا كانت أسعار التداول جاهزة ومتاحة بانتظام من وسيط تداول، تاجر 
أو سمسار أو شركة صناعية أو خدمة تسعير أو هيئة نظامية، وتمثل تلك األسعار معامالت سوقية فعلية ومنتظمة 

 جاري.على أساس ت
 

 تسلسل القيمة العادلة 
 

تقوم إدارة الشركة بمراجعة منتظمة للمدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها وكذلك تعديالت التقييم. في حالة 
استخدام معلومات الطرف الثالث، مثل أسعار السمسرة أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، يتم تقييم األدلة التي 

من األطراف الثالثة لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تلبي متطلبات المعايير الدولية للتقرير  تم الحصول عليها
 المالي، بما في ذلك المستوى الذي ينبغي أن تصنف فيه التقييمات في تسلسل القيمة العادلة.

 
 فترة التقرير التي حدث فيها التغيير.تثبت الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية 

 
وعند توافر األسعار المعروضة، تقوم الشركة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق 
نشطة لتلك األداة. يعتبر سوق األداة المالية نشط، في حال تكرر المعامالت بشكل مستمر مما يوفر معلومات كأساس 

 مالية.لتسعير األداة ال
 

عند قياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. قياس القيمة العادلة، تستخدم 
القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل  تصنيفالشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. يتم 

 المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:الهرمي للقيمة العادلة استنادا إلى 
 

: أسعار التداول )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي يمكن 1المستوى 
 في تاريخ القياس. الوصول إليها

 
ظة لألصل أو االلتزام، القابلة للمالح 1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى 2المستوى 

 (.األسعارسواء  بصورة مباشرة )أي كأسعار( أو غير مباشرة )أي مستمدة من 
 

إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت غير  ال تستند: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي 3المستوى 
 القابلة للمالحظة(.

 
ة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيم

 للقيمة العادلة، فإنه يتم تصنيف القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبر جوهريا للقياس ككل.
 

، لم تكن هناك م2019ديسمبر  31الدفترية. في  قيمهاال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفا جوهريا عن 
أدوات مالية تحتفظ بها الشركة تم قياسها بالقيمة العادلة، باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح 

 أو الخسارة.
  



 
 الشركة السعودية للخدمات األرضية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ما لم يذكر خالف ذلك( ،)بآالف الرياالت السعودية
 

52  

 
 (يتبعاألدوات المالية ). 28

 
 ( يتبعتسلسل القيمة العادلة )

 
 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
     م2019

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
    

 784.470 -- 784.470 -- صناديق استثمار -
 159.461 -- -- 159.461 أوراق مالية -

 159.461 784.470 -- 943.931 
     
     م2018

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

    

 305.038 -- 305.038 -- صناديق مشتركة -
 

م و 2019ديسمبر  31لم يكن هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة المنتهية في 
 (. 11م. كذلك، لم تكن هناك تغييرات في أساليب التقييم )اإليضاح 2018ديسمبر  31
 

لى صافي قيمة الموجودات التي ع 2تعتمد القيمة العادلة لالستثمارات في صناديق االستثمار المشتركة في المستوى 
أبلغ عنها مدير الصندوق واألسعار اليومية متاحة على تداول.  تعتمد القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية 

 على األسعار المعروضة والمتاحة على تداول. 1في المستوى 
 

لية والمطلوبات المالية، وال يشمل معلومات القيمة يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات الما
للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبية معقولة للقيمة  العادلة
 العادلة. 

 
 القيمة الدفترية م2019

 
 
 

 التكلفة المطفأة الوصف:

القيمة 
العادلة من 

خالل الربح 
 أو الخسارة

القيمة العادلة 
من خالل 

الدخل الشامل 
 اآلخر

 
 
 

 اإلجمالي
     

     موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 
 119.243 -- -- 119.243 نقد لدى البنوك 

 1.318.920 -- -- 1.318.920 الذمم المدينة التجارية واألخرى
     

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 943.931 -- 943.931 -- االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

     
     مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 

 555.707 -- -- 555.707 ذمم دائنة تجارية وأخرى
 174.873 -- -- 174.873 مطلوبات عقود إيجار
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 القيمة الدفترية م2018

 
 
 

 التكلفة المطفأة الوصف:

القيمة العادلة 
من خالل 
الربح أو 
 الخسارة

القيمة العادلة 
من خالل 

الدخل الشامل 
 اآلخر

 
 
 

 اإلجمالي
     

     الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة: 
 308.935 -- -- 308.935 نقد لدى البنوك وودائع قصيرة األجل

 1.513.774 -- -- 1.513.774 الذمم المدينة التجارية واألخرى
     

     المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
خالل الربح أو االستثمارات بالقيمة العادلة من 

 305.038 -- 305.038 -- الخسارة

     
     مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة:

 459.506 -- -- 459.506 ذمم دائنة تجارية وأخرى
 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير .29
 

يناير  1بتطبيق المعايير التالية الجديدة والمعدلة من مجلس معايير المحاسبة الدولية اعتبارا من  قامت الشركة،
    م.2019

 
 عقود اإليجار - 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
تفسيرات "عقود اإليجار" وتفسير لجنة  17محل معيار المحاسبة الدولي  16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 

"تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير لجنة التفسيرات  4المعايير الدولية للتقرير المالي 
 التي المعامالت جوهر "تقييم27 السابقة  التفسيرات لجنة الحوافز"، وتفسير -التشغيلي اإليجار "عقود 15السابقة 
د المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار ويطلب اإليجار". يحد القانوني لعقد الشكل تأخذ

 من المستأجرين المحاسبة على جميع عقود اإليجار بموجب نموذج مركز مالي واحد.
 

بشكل جوهري بموجب معيار المحاسبة  16لم تتغير طريقة محاسبة المساهمين بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
رون في تصنيف عقود اإليجار على أنها إما عقود إيجار تشغيلي أو تمويلي باستخدام  .17الدولي  سيستمر المؤجِّ

أي تأثير لعقود  16. لذلك، لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي 17مبادئ مماثلة كما في معيار المحاسبة الدولي 
ر.  اإليجار عند كون الشركة تمثل الطرف المؤجِّ

 
باستخدام طريقة التطبيق بالتعديل البسيط وطبقتها بشكل مبدئي  16لمعيار الدولي للتقرير المالي اعتمدت الشركة ا

م وبالتالي لم تتم إعادة عرض المعلومات المقارنة وال يزال يتم التقرير عنها بموجب 2019يناير  1اعتبارا من 
 .4قرير المالي تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للت 17معيار المحاسبة الدولي 

 
على العقود التي تم تحديدها سابق ا كعقود  16استخدمت الشركة الوسيلة العملية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

. عند 4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي للمعيار  17إيجار بموجب المعيار الدولي للمحاسبة 
 ، قامت الشركة بتطبيق الوسائل العملية التالية: 16تقرير المالي تطبيق المعيار الدولي لل

 استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد ما؛ و •
 استبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي •
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 (يتبعوالتعديالت على المعايير )المعايير الجديدة  .29

 
 التأثير عند التحول

 
، أثبتت الشركة موجودات حق استخدام إضافية ومطلوبات إيجار 16عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

 إضافية تثبت الفرق في األرباح المبقاة. فيما يلي ملخصا بالتأثير عند التحول.

 
يناير  1

 م2019
  التأثير في:

 174.742 موجوداتالحق استخدام 
 (189.086) مطلوبات عقود إيجار

 (14.344) أرباح مبقاة
 

 تسوية مطلوبات عقود اإليجار

 
مليون  174.7بإثبات أصل حق استخدام ومطلوبات عقود إيجار بمبلغ  الشركةفي تاريخ التطبيق المبدئي، قامت 

 ٪.4مليون لاير سعودي على التوالي. معدل االقتراض اإلضافي المطبق هو  189.1لاير سعودي ومبلغ 
 

 تعديالت / تفسيرات أخرى
  

لها تأثير جوهري على  ولكن ليس ،م2019يناير  1من  اعتبارا   هناك عدد من التعديالت األخرى التي تسري أيضا  
 :القوائم المالية للشركة

 
 تعديالت / تفسيرات أخرى

 
 الوصف

  
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

 23للمعيار 
 عدم التأكد حول معالجات ضريبة الدخل

 مع التعويض السالب خصائص المدفوعات مقدما   9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
الحصة طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع  28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 المشتركة
 تعديل أو تقليص أو تسوية الخطة 19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

. 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
، معيار المحاسبة 11للتقرير المالي المعيار الدولي 

 23ومعيار المحاسبة الدولي  12الدولي 

دورة  -التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي 
 م2017 –م 2015
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 المعايير الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد .30
 

لم تطبق بعد كما في تاريخ التقرير مبينة أدناه. تعتزم الشركة إن المعايير والتفسيرات والتعديالت التي صدرت ولكن 
 تطبيق هذه المعايير والتعديالت، عندما يكون ذلك ممكنا، عندما تصبح سارية المفعول.

 

 
 المعيار / التفسير

 
 

 الوصف

ساري اعتبارا من الفترات 
 التي تبدأ من أو بعد

 التاريخ التالي
   

التعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعايير  إطار المفاهيم
 الدولية للتقرير المالي

 م2020يناير  1

تعريف األعمال )التعديالت على المعيار الدولي  3المعيار الدولي للتقرير المالي 
 (3للتقرير المالي 

 م2020يناير  1

 1معيار المحاسبة الدولي 
 8ومعيار المحاسبة الدولي 

األهمية النسبية )التعديالت على المعيار تعريف 
ومعيار المحاسبة الدولي  1الدولي للتقرير المالي 

8) 

 م2020يناير  1

المعيار الدولي للتقرير المالي 
17 

 م2021يناير  1 عقود تأمين

المعيار الدولي للتقرير المالي 
ومعيار المحاسبة الدولي  10
28 

مر وشركته بيع أو مساهمة الموجودات بين المستث
الزميلة أو المشروع المشترك )التعديالت على 

ومعيار المحاسبة  10المعيار الدولي للتقرير المالي 
 (28الدولي 

متاح للتطبيق االختياري / 
تاريخ السريان مؤجل إلى 

 أجل غير مسمى

 
م ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة، 2020يناير  1من  المعايير التفسيرات والتعديالت اعتبارا  

بتقييم اآلثار المترتبة على  أما بالنسبة للمعايير والتفسيرات والتعديالت األخرى المذكورة أعاله، تقوم الشركة حاليا  
 القوائم المالية للشركة عند تبنيها.

 
 إدارة المخاطر المالية .31
 

 تتعرض الشركة للمخاطر التالية والناتجة عن األدوات المالية: 
 
 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السيولة  -
 مخاطر السوق -

 
يركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للشركة على اإلدارة الجيدة للسيولة وأيضا متابعة تقلبات األسواق المالية ويحاول 

 ألداء المالي للشركة.  التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على ا
 

تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقا للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم 
 والتحوط ضد المخاطر المالية في التعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة. 

 
ة المخاطر في الشركة واإلشراف عليها. إن اإلدارة التنفيذية يتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن تأسيس إدار

مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشركة. يجتمع الفريق بانتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغييرات 
 ومشكالت االلتزام بالمعايير إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.

 
المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق تتم مراجعة نظم إدارة 

وأنشطة الشركة. تهدف الشركة، من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى تطوير بيئة رقابة منضبطة 
 وبناءة يتفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.
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 المالية )يتبع(إدارة المخاطر  .  13

 

تراقب لجنة المراجعة التزام اإلدارة بسياسات وإجراءات الشركة في إدارة المخاطر، وتراجع مدي كفاية إطار إدارة 

 المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة.
 

تجارية واألخرى، واالستثمارات تشمل األدوات المالية المدرجة في القوائم المالية النقد وما في حكمه، الذمم المدينة ال

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والذمم الدائنة واألخرى. تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المتبعة في بيان 

 السياسات المنفصل المتعلق بكل بند.
 

 مخاطر االئتمان
 

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية 

للطرف اآلخر. تتعرض الشركة لمخاطر تتعلق بالذمم المدينة التجارية واألخرى واالستثمارات بالقيمة العادلة من 

 يرة األجل. خالل الربح أو الخسارة والنقد لدى البنوك والودائع قص
 

 فيما يلي بيان ألقصى إجمالي لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة في تاريخ التقرير:
 

 م2018 م2019 
   

 1.487.031 1.136.034 ذمم مدينة تجارية
 210.223 331.067 ذمم مدينة أخرى 

 305.038 943.931 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 308.935 119.243 نقد لدى البنوك وودائع قصيرة األجل

 2.530.275 2.311.227 
 

 خسارة االنخفاض في القيمة

 
تدير الشركة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من العمالء عن طريق مراقبتها وفقا للسياسات 

واإلجراءات المحددة. لتقليل التعرض لمخاطر االئتمان، قامت الشركة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق 

مرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصص حدود االئتمان على عمالئها. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مست

مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصيلها. للتخفيف من هذه المخاطر، لدى الشركة نظام لتحديد حدود ائتمان 

 لعمالئها بناء على تقييم موسع على أساس بيانات العميل وتاريخه في االلتزام بالدفعات. 
 

لصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية. تقوم الشركة بتطبيق تظهر الذمم المدينة با

لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تستخدم مخصص الخسائر  9المنهج المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي 

ائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم االئتمانية المتوقعة للعمر الكلي لجميع الذمم المدينة التجارية. لقياس الخس

المدينة التجارية في مخاطر منخفضة ومخاطر معتدلة ومشكوك في تحصيلها وخسائر بناء  على الخصائص 

المشتركة لمخاطر االئتمان وعدد أيام تجاوز االستحقاق. يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات 

ل االقتصاد الكلي)مثل توقعات إجمالي الناتج القومي وآفاق الصناعة( التي تؤثر على قدرة الحالية واآلجلة عن عوام

العمالء على تسوية الذمم المدينة. يعكس الحساب النتائج المرجحة لالحتمال والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات 

ف الحالية وتوقعات الظروف االقتصادية المعقولة والداعمة المتوفرة في تاريخ التقرير عن األحداث الماضية والظرو

 المستقبلية.
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع(.  13

 
 )تابع( خسارة االنخفاض في القيمة

 
 يوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية.

 

 

معدل الخسارة 
المتوسط 
 المرجح

مجموع القيمة 
 الدفترية

مخصص خسارة 
االنخفاض في 

 القيمة
    م2019

 23.345 782.579 %2,98 مخاطر منخفضة
 13.254 145.187 %9,13 مخاطر معتدلة
 79.746 178.367 %44,71 مشكوك فيه

 29.901 29.901 %100 خسارة
  1.136.034 146.246 

 

 

الخسارة معدل 
 المتوسط
 المرجح

مجموع القيمة 
 الدفترية

مخصص خسارة 
االنخفاض في 

 القيمة
    م2018

 29.940 1.065.509 %2,81 مخاطر منخفضة
 22.860 199.974 %11,43 مخاطر معتدلة
 87.225 182.829 %47,71 مشكوك فيه

 38.718 38.718 %100 خسارة
  1.487.031 178.743 

 
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية األخرى للشركة، بما في ذلك األرصدة البنكية والنقد، 
فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ناشئ عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها، علما بأن الحد األقصى للتعرض 

المركز المالي. تعتقد اإلدارة بأن المخاطر االئتمانية فيما يتعلق  يعادل القيمة الدفترية كما هو مفصح عنها في قائمة
بأرصدة البنوك غير جوهرية حيث أن األرصدة النقدية محتفظ بها لدى بنوك ذات سمعة جيدة في المملكة العربية 

 .الدوليمستوى الالسعودية وعلى 
 

 مخاطر التركز
 

لمخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية بما في ذلك األطراف ذات العالقة فيما يلي الحد األقصى للتعرض اإلجمالي 
 حسب المنطقة الجغرافية في تاريخ التقرير:

 
 م2018 م2019 
   

 1.218.679 940.154 دول الخليج
 146.891 110.893 دول آسيوية أخرى

 9.262 8.669 أوروبا
 112.199 76.318 مناطق أخرى

 1.136.034 1.487.031 
 

يشمل تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بالنسبة لمجمل الذمم المدينة التجارية حسب نوع الطرف المقابل بشكل رئيسي 
 )أ((. 25شركات الطيران المحلية واألجنبية واألطراف األخرى ذات العالقة )اإليضاح 

 
 



 
 الشركة السعودية للخدمات األرضية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ما لم يذكر خالف ذلك( ،)بآالف الرياالت السعودية
 

58  

 
 إدارة المخاطر المالية )يتبع(.  13

 
 )تابع( التركزمخاطر 

 
)أ((  25م، تستحق الذمم المدينة التجارية بشكل رئيسي من األطراف ذات العالقة )اإليضاح 2019ديسمبر  31في 

٪ 64والذمم المدينة التجارية األخرى ويتم إدراجها بقيمها القابلة للتحقيق المقدرة. تمثل حسابات أكبر عشر عمالء 
 نة المستحقة. الوضع المالي لألطراف ذات العالقة مستقر.٪( من إجمالي الذمم المدي48م: 2018)

 
ساهمت التغييرات الهامة في إجمالي القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية في التغيرات في مخصص انخفاض القيمة 

شركات م. يعود سبب انخفاض الذمم المدينة التجارية بشكل رئيسي إلى انخفاض النشاط التجاري من 2019خالل 
 الطيران األجنبية وزيادة التحصيالت مما أدى إلى تخفيض مخصصات انخفاض القيمة كما في تاريخ التقرير.

 
 مخاطر السيولة

 
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء 

سويتها بتسليم نقد أو أصل مالي آخر. يتمثل نهج الشركة في إدارة بمطلوبات مرتبطة بمطلوباتها المالية والتي يتم ت
السيولة في ضمان أنها سيكون لديها، قدر اإلمكان، السيولة الكافية للوفاء بمطلوباتها عند استحقاقها، تحت الظروف 

 العادية واالضطرارية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة.
 

االستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تاريخ التقرير. إن المبالغ هي مبالغ إجمالية وبدون فيما يلي 
 خصومات، وتشمل مدفوعات فوائد تعاقدية وتستثنى تأثير التصفية.

  
 

 التدفقات النقدية التعاقدية
 اإلجمالي من سنةأكثر  أقل من سنة القيمة الدفترية المطلوبات المالية غير المشتقة

     م2019
 21.141 -- 21.141 21.141 ذمم دائنة تجارية

 534.566 -- 534.566 534.566 ذمم دائنة أخرى )باستثناء الدفعات المقدمة(
 190.391 145.511 44.880 174.873 مطلوبات عقود إيجار

 730.580 600.587 145.511 746.098 
     م2018

 49.374 -- 49.374 49.374 تجاريةذمم دائنة 
 410.032 -- 410.032 410.032 ذمم دائنة أخرى )باستثناء الدفعات المقدمة(

 459.406 459.406 -- 459.406 
 

 مخاطر السوق
 

التغير في تتمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية للتذبذب نتيجة 
أسعار السوق. تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العموالت، مخاطر العمالت ومخاطر 

 األسعار األخرى.
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 إدارة المخاطر المالية )يتبع( .32

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
مخاطر سعر الفائدة تتمثل في التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق 

 على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. 
 

الشركة فيما يلي ملخص أسعار الفائدة على األدوات المالية للشركة التي تحمل أسعار فائدة بحسب ما تم إبالغ إدارة 
 به:

 
 م2018 م2019 

   أدوات ذات أسعار ثابتة
   الموجودات المالية

 300.000 -- ودائع قصيرة األجل -
   

   أدوات بأسعار متغيرة
   الموجودات المالية

 305.038 943.931 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -
 

 العادلة لألدوات ذات أسعار الفائدة الثابتةتحليل حساسية القيمة 
 

ال تقوم الشركة باحتساب أي موجودات ومطلوبات مالية ذات سعر ثابت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 
وبالتالي، فإن أي تغيير في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

 خر.اآل
 

 تحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات ذات المعدل المتغير
 

نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير إلى زيادة / )انخفاض( الربح أو الخسارة  100يؤدي التغير بنسبة 
المتغيرات مليون لاير سعودي(. يفترض هذا التحليل أن جميع  3.05م: 2018مليون لاير سعودي ) 9.44بمبلغ 

 األخرى، والسيما أسعار صرف العمالت األجنبية، تبقى ثابتة.
 

 مخاطر العمالت
 

مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية لمعامالتها 
امالت دولية وهي معرضة بشكل أساسي باللاير السعودي والدوالر األمريكي واليورو. تقوم الشركة بإجراء مع

لمخاطر صرف العمالت األجنبية. حاليا، تتعلق هذه المخاطر بشكل أساسي بتحركات سعر الصرف بين العمالت 
األجنبية مقابل اليورو والجنيه االسترليني. تقوم الشركة بمراقبة هذه التذبذبات وإدارة أثرها على القوائم المالية بناء  

 على ذلك.
 

 كمه، والذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية للشركة مقي ِّمة باللاير السعودي.النقد وما في ح
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 (يتبعإدارة المخاطر المالية ) .32

 
 (يتبعمخاطر السوق )

 
 فيما يلي إجمالي تعرض المركز المالي المصنف بالعملة األجنبية المنفصلة:

 
 م2018 م2019 

   يورو
   الماليةالموجودات 

 19.953 8.699 ذمم دائنة أخرى
 

 فيما يلي أسعار الصرف الهامة المطبقة خالل الفترة:

 م2018 م2019 

 متوسط السعر 
السعر 

 متوسط السعر الفوري
السعر 

 الفوري
    العملة األجنبية لكل لاير سعودي 

 0,23 0,22 0,24 0,24 يورو
     

 تحليل الحساسية
 

٪ في سعر الصرف مع ثبات جميع المتغيرات األخرى سيقلل أو يزيد من الربح قبل 1كل زيادة أو نقص بنسبة 

 مليون لاير سعودي(.  0.2م: 2018مليون لاير سعودي ) 0.09الزكاة وضريبة الدخل للسنة بمبلغ 
 

  مخاطر األسعار

 
التغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة تتمثل المخاطر في تعرض قيمة أداة مالية للتغير نتيجة 

عن عوامل خاصة بكل أداة مالية على حدة أو على مصدرها أو نتيجة عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية 

المتاجر بها في السوق. تتعرض الشركة لمخاطر األسعار التي تنشأ من االستثمارات في بالقيمة العادلة من خالل 

ح أو الخسارة. تقوم إدارة الشركة بمراقبة المحفظة على أساس منتظم وتتم الموافقة على جميع القرارات الهامة الرب

 من قبل لجنة إدارة المخاطر.
 

 تحليل الحساسية
٪ في صافي قيمة الموجودات مع ثبات جميع المتغيرات األخرى سيقلل أو يزيد من 5كل زيادة أو نقص بنسبة 

 مليون لاير سعودي(. 15.25م: 2018مليون لاير سعودي ) 47.2اة للسنة بمبلغ األرباح قبل الزك
 

 إدارة مخاطر رأس المال
 

يتمثل هدف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية 

ة اآلخرين؛ والحفاظ على قاعدة رأسمالية حتى تتمكن من مواصلة تقديم عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلح

قوية لدعم التنمية المستدامة ألعمالها. تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صافي 

 الموجودات وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية.
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