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 ) لایر سعودي مدفوع بالكامل،وقد تم تغییر اسم الشركة من االسم السابق "شركة كي بي إم جي الفوزان  ۱٥۰۰۰۰۰۰السعودیة رأسمالھا ( العربیة المملكة  في مسجلة مھنیة مساھمة مقفلة  شركة  لالستشارات المھنیة، جي  إم بي كي
 بریطانیا  شركة مسجلة في   العالمیة، جي إم بي  كي  لـ والتابعة المستقلة جي  إم بي كي شركات شبكة  في  م. وھي شركة عضو غیر شریك۲۱/۰۳/۲۰۲۱بتاریخ   وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون" إلى االسم الحالي

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 شركة الخطوط السعودیة للتموین مساھميللسادة 

   الرأي

  ۳۱التي تشمل قائمة المركز المالي كما في و ،لقد راجعنا القوائم المالیة لشركة الخطوط السعودیة للتموین ("الشركة")
م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغیرات في حقوق الملكیة، والتدفقات النقدیة للسنة  ۲۰۲۰دیسمبر 

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

وفي رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي للشركة كما في  
 المالي للتقریر الدولیة للمعاییر م وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

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

 أساس الرأي

المعاییر لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك 
تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة" في تقریرنا ھذا. نحن مستقلون عن الشركة  
 وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، وقد التزمنا

األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس بمسؤولیاتنا األخالقیة 
 إلبداء رأینا.

 أمور المراجعة الرئیسیة

أمور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمیة البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالیة 
الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، وال نبدي رأیاً للفترة 

 منفصالً في تلك األمور.

 اإلیرادات تحقق

 لإلفصاحات ذات الصلة.  )۲٤( للسیاسة المحاسبیة واإلیضاح )٤(راجع اإلیضاح 

 معالجة األمر الرئیسي في مراجعتناكیفیة  أمر المراجعة الرئیسي

م سجلت الشركة إجمالي  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
م:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۹۲٦٫٦إیرادات بلغ 

 ملیون لایر سعودي).  ۲٫۱٥٦
 األھداف لتحقیقضغوطات على الشركة  یستمر وجود

 ، مما قد یؤدي إلى تحریف اإلیرادات.والتوقعات

 ما یلي: المراجعة التي قمنا بھاتضمنت إجراءات 

بتحقق تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المتعلقة  •
  الدولي  األخذ باالعتبار متطلبات المعیار اإلیرادات مع

 العمالء". مع العقود من "اإلیرادات ۱٥المالي  للتقریر
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 شركة الخطوط السعودیة للتموین (تابع) مساھميللسادة 

 اإلیرادات (تابع) تحقق

 مراجعتناكیفیة معالجة األمر الرئیسي في  أمر المراجعة الرئیسي

ویوجد خطر تمثل اإلیرادات مؤشر أداء رئیسي للشركة  
لزیادة متمثل في إمكانیة تسجیلھا بأكثر من قیمھا 

الربحیة، وبالتالي فإن االعتراف باإلیرادات یعد أحد 
 أمور المراجعة الرئیسیة.

واختبار مدى الفاعلیة التشغیلیة  والتطبیقتقییم التصمیم  •
 ً لسیاسة   للضوابط الرقابیة للشركة عند إثبات اإلیرادات وفقا

 الشركة؛ 

فحص معامالت المبیعات، بطریقة العینة، والتي تمت في  •
ما إذا كانت اإلیرادات قد تم   للتأكدوبعدھا نھایة السنة 

 إثباتھا في الفترة الصحیحة؛  

اختیار معامالت اإلیرادات على أساس عینة والتحقق من  •
المستندات الداعمة ذات الصلة، والتي تضمنت االتفاقات 

 الموقعة لضمان دقة وصحة إثبات اإلیرادات.

 االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة

 لإلفصاحات ذات الصلة.  )۱۳(للسیاسات المحاسبیة واإلیضاح  )٤(و  )۳(راجع اإلیضاحین 

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر المراجعة الرئیسي

م، بلغ إجمالي رصید الذمم  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
م:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۸۸۹المدینة التجاریة 

 سعودي). ملیون لایر  ۹۱۹٫۸
تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كانت 
الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة قد انخفضت 

مخصصات انخفاض   تحتسبقیمتھا االئتمانیة، وبالتالي 
ر االئتمانیة المتوقعة على  ئالقیمة بناًء على نموذج الخسا

 . ۹المالي  النحو المتبع في المعیار الدولي للتقریر
استخدام  الخسائر االئتمانیة المتوقعة یتضمن نموذج

افتراضات مختلفة، تغطي كال من عوامل االقتصاد الكلي  
 المستقبلیة ودراسة االتجاھات التاریخیة.

لقد اعتبرنا ھذا أمر مراجعة رئیسي بسبب األحكام 
ر االئتمانیة ئوالتقدیرات المتعلقة بتطبیق نموذج الخسا

 على رصید الذمم المدینة التجاریة.  واألثرالمتوقعة 
 
 
 
 

 ما یلي: تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا

اإلدارة لالنخفاض في قیمة الذمم المدینة   دراسةمراجعة  •
مة ئالتجاریة ونموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة وتقییم مال

 االفتراضات المستخدمة. 

، بما في ذلك تلك المتعلقة الھامةاختبار االفتراضات  •
باالتجاھات التاریخیة وباألحداث االقتصادیة المستقبلیة 

تخلف عن السداد  التي تم استخدامھا لحساب احتمال ال
والخسارة المتوقعة عند التخلف واختبار الدقة الحسابیة  

 ومدى كفایةلنموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
المخصص المسجل. باإلضافة إلى ذلك، قمنا بإشراك  

مخصص خسائر نموذج لدینا لمراجعة المتخصصین 
 االئتمان المتوقعة.

لقوائم المالیة  تقییم مدى كفایة اإلفصاحات المدرجة في ا •
 المرفقة. 
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 شركة الخطوط السعودیة للتموین (تابع) مساھميللسادة 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة

 لإلفصاحات ذات الصلة.  )۳٤(و  )٦(للسیاسات المحاسبیة واإلیضاحین  )٤(و  )۳(راجع اإلیضاحین 

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا الرئیسيأمر المراجعة 

 ً ، تقوم الشركة في تاریخ ۳٦لمعیار المحاسبة الدولي    وفقا
كل تقریر مالي بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر 
المالیة على مستوى وحدة تولید النقد لتحدید ما إذا كان 

قامت الشركة    ھناك أي مؤشر على االنخفاض في القیمة.
بإشراك خبیر خارجي مستقل إلعداد دراسة االنخفاض  

 مة. في القی
بناًء على دراسة االنخفاض في القیمة، قامت الشركة  

ملیون لایر سعودي كانخفاض في  ۲۲٫۹بإثبات مبلغ 
 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القیمة خالل السنة المنتھیة في 

نخفاض في القیمة بناًء على خطة  تم إعداد دراسة اإل
أعمال للتدفقات النقدیة المخصومة مدتھا خمس سنوات 

،  واألحكام االفتراضات والتقدیراتتضمنت العدید من 
 وبالتالي فقد اعتبرنا ذلك أحد أمور المراجعة الرئیسیة.

 

 ما یلي: تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا

بھا اإلدارة فیما یتعلق  قامتفھم اإلجراءات التي  •
باالنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة وفقًا 

 لة. لمتطلبات معاییر المحاسبة ذات الص

الحصول على دراسة اإلنخفاض في القیمة المعدة وتقییم  •
مدى معقولیة االفتراضات الھامة المستخدمة وخطط 

 اإلدارة المستقبلیة.

الھامة  فتراضات إشراك المتخصصین لدینا لمراجعة اإل •
المستخدمة عند إحتساب القیمة عند اإلستخدام بما في ذلك  

  لاء تحلیصم المستخدم باإلضافة إلى إجر خمعدل ال
الحساسیة لإلفتراضات الھامة (معدل الخصم ومعدل  

 .النمو النھائي)

ضر اجتماعات مجلس اإلدارة للتأكد من عدم امراجعة مح •
أي ممتلكات وأالت ومعدات  الستبعاداتخاذ قرارات 

 خالل السنة الحالیة.  

 تقییم مدى كفایة اإلفصاحات بالقوائم المالیة.  •
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 الحسابات المستقل تقریر مراجع 
 شركة الخطوط السعودیة للتموین (تابع) مساھميللسادة 

 أخرى معلومات

التقریر السنوي،  في الواردة المعلومات األخرى المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات عن المسؤولة ھي اإلدارة إن
 تقریرنا ھذا. تاریخ بعد السنوي متاحا لنا التقریر یكون أن المتوقع عنھا. ومن وتقریرنا  القوائم المالیة تتضمن ال ولكن

 فیما یخص ذلك. التأكید استنتاجات من أشكال أي شكل نُبدي وال ،األخرى المعلومات المالیة القوائم في رأینا یغطي وال
 ،متاحة تصبح عندما أعاله المشار إلیھا األخرى قراءة المعلومات ھي مسؤولیتنا فإن ،المالیة للقوائم مراجعتنا بخصوص

 أو ،المالیة القوائم مع بشكل جوھري متسقة غیر األخرى المعلومات كانت إذا ما القیام بذلك، نأخذ بعین االعتبار وعند
 بشكل جوھري.   محرفة أنھا أخرى بطریقة یظھر أو ،خالل المراجعة علیھا حصلنا التي المعرفة مع

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

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة

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

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

ستمراریة، وعن  عند إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ 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. 
 اإلدارة، ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في الشركة. إن المكلفین بالحوكمة، أي مجلس 

 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 
الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن "التأكید المعقول" ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع  

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

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

المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في 
 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  •
لتوفیر أساس إلبداء رأینا.  لى أدلة مراجعة كافیة ومناسبةإجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول ع

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. 

ة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف،  الحصول على فھم ألنظمة الرقاب •
 ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة. 
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 شركة الخطوط السعودیة للتموین (تابع)  مساھميللسادة 

 مراجعة القوائم المالیة (تابع)مسؤولیات مراجع الحسابات عن 

تقییم مدى مناسبة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة   •
 التي قامت بھا اإلدارة.  

ة التي تم  استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجع •
الحصول علیھا، ما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة الشركة  
على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة. وإذا تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، فإنھ یتعین علینا أن نلفت االنتباه في  

القة الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فإننا یتعین تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات الع
علینا تعدیل رأینا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. ومع ذلك، فإن 

 وفقاً لمبدأ االستمراریة. األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف الشركة عن االستمرار

تقییم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة تعبر عن  •
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 

والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج المھمة للمراجعة،  لقد أبلغنا المكلفین بالحوكمة، من بین أمور أخرى، بشأن النطاق 
لشركة الخطوط السعودیة بما في ذلك أي أوجھ قصور مھمة في أنظمة الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خالل المراجعة 

 ("الشركة"). للتموین
األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقاللیة، وأبلغناھم كما زودنا المكلفین بالحوكمة ببیان یفید بأننا قد التزمنا بالمتطلبات 

بجمیع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنھا تؤثر على استقاللنا، وإجراءات الوقایة ذات العالقة،  
 إذا تطلب ذلك. 

 مراجعة عند عتبرناھا األكثر أھمیةا التي األمور تلك بالحوكمة، نقوم بتحدید للمكلفین إبالغھا تم التي األمور ومن ضمن
الرئیسیة. ونوضح ھذه األمور في تقریرنا ما لم یمنع نظام أو  أمور المراجعة والتي تُعَد ،الحالیة المالیة للفترة القوائم

یرنا الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغایة، أن األمر ینبغي أال یتم اإلبالغ عنھ في تقر
 ألن التبعات السلبیة للقیام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على ھذا اإلبالغ.

 لالستشارات المھنیةم جي إكي بي 
 
 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ناصر أحمد الشطیري

 ٤٥٤رقم الترخیص 
 

 م۲۰۲۱ مارس ۲۹جدة في 
 ھـ۱٤٤۲ شعبان ۱٦الموافق 

 
 
 
 
 











 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

٥ 

 
 المنشأة المعد لھا التقریر .۱
 

شركة الخطوط السعودیة للتموین ("الشركة") شركة مساھمة مقفلة سعودیة مقرھا المملكة العربیة السعودیة. وتم  
م) بموجب السجل ۲۰۰۸ینایر  ۲۹ھـ (۱٤۲۹محرم  ۲۰تسجیل الشركة كشركة ذات مسؤولیة محدودة سعودیة في 

 .  ٤۰۳۰۱۷٥۷٤۱التجاري رقم 
 

مات اإلعاشة المطھیة وغیر المطھیة للقطاعین العام والخاص وتقدیم خدمات یتمثل نشاط الشركة الرئیسي في تقدیم خد
المبیعات الجویة، وإدارة وتشغیل األسواق الحرة في مطارات المملكة العربیة السعودیة وإدارة وتشغیل المطاعم في  

 المطارات وأماكن أخرى وامتالك وتشغیل وإدارة المغاسل المركزیة.
 

یة بتقدیم خدمات تموین للخطوط الجویة العربیة السعودیة وخطوط طیران أجنبیة أخرى في تقوم الشركة بصفة رئیس
مطارات جدة، الریاض، الدمام والمدینة المنورة بالمملكة وإلى رحالت الخطوط الجویة العربیة السعودیة من مطار 

 القاھرة الدولي. 
 

 ً  ریة منفصلة: الفروع التالیة وھي تعمل بموجب سجالت تجا  لدى الشركة أیضا
 

 التاریخ السجل التجاري موقع الفرع
 م) ۲۰۱٥مایو  ٥ھـ (۱٤۳٦رجب  ۱٦ ٤٦۰۲۰۰٦۳۰٦ رابغ   

 م) ۲۰۱۲أبریل  ۲۳ھـ (۱٤۳۳جمادى اآلخرة  ۱ ٤٦٥۰۰٥٥۹۸۰ المدینة المنورة 
 م) ۲۰۱۲أبریل  ۲۳ھـ (۱٤۳۳جمادى اآلخرة  ۱ ۲۰٥۰۰۸۲۹۹۸ الدمام 
 م) ۲۰۱٤مارس  ۲٥ھـ (۱٤۳٥األولى جمادى   ۲۳ ٤۰۳۱۰۸٤۱۱٤ مكة
 م) ۲۰۱۲أبریل  ۲۳ھـ (۱٤۳۳جمادى اآلخرة  ۱ ٤۰۳۰۲۲۷۲٥۱ جدة
 م) ۲۰۱٥أكتوبر  ۱٦ھـ (۱٤۳۷محرم  ۲ ٤۰۳۰۲۸٥۲۹۰ جدة

 م) ۲۰۱۲أبریل  ۲۳ھـ (۱٤۳۳جمادى اآلخرة  ۱ ۱۰۱۰۳۳٦٥٥۸ الریاض 
 

 یقع المركز الرئیسي المسجل للشركة في العنوان التالي: 
 

 الخطوط السعودیة للتموینشركة 
 شارع السائب الجمحي

 )  ٥طریق األمیر سلطان بن عبد العزیز، حي المحمدیة ( 
  ۲۱٤۱۳، جدة  ۹۱۷۸ص.ب 

 المملكة العربیة السعودیة. 
 

 أسس المحاسبة  .۲
 

 بیان االلتزام )أ
 

ً تم إعداد ھذه القوائم المالیة  للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر  وفقا
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (یشار إلیھا فیما بعد بـ "المعاییر الدولیة  

 للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة"). 
 

بـ "المجموعة"). لم معاً ا م(یشار إلیھ ساك لخدمات اإلعاشةستثمار في شركة مملوكة بالكامل، شركة لدى الشركة ا
. وبناًء علیھ، لم  غیر ھامةتبدأ الشركة التابعة عملیات تجاریة بعد ولم تقم بإجراء أي معاملة حتى اآلن وبالتالي فھي 

 .موحدة تقم الشركة بإعداد قوائم مالیة
 

 القیاسأسس  )ب
 

ً تم إعداد ھذه القوائم المالیة  للمعاییر الدولیة للتقریر المالي استنادا إلى االستحقاق واالستمراریة وعلى أساس   وفقا
التكلفة التاریخیة، فیما عدا التزام المنافع المحددة والذي یتم إثباتھا بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام 

 المخططة. طریقة وحدة االئتمان 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

٦ 

 
 أسس المحاسبة (تابع) .۲

 
 عملة النشاط والعرض )ج

 
 یتم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي، والذي یمثل عملة النشاط والعرض للشركة. 

 
 استخدام األحكام والتقدیرات .۳

 
تطبیق الشركة للسیاسات  عند إعداد ھذه القوائم المالیة، قامت اإلدارة باستخدام أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر في  

المحاسبیة وعلى المبالغ المبلغ عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلیة 
 عن ھذه التقدیرات.

 
 . الحقوتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مستمر. یتم إثبات مراجعات التقدیرات المحاسبیة بأثر  

 
كام والتقدیرات الھامة التي استخدمتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة لعدم  األح

 التأكد من التقدیرات ھي كما یلي: 
 

 ۱۹تأثیر جائحة كوفید  -األمور الھامة 
 

") عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم، مما أدى إلى تعطیل ۱۹انتشرت جائحة فیروس كورونا ("كوفید  
) في شكوك على الصعید االقتصادي  ۱۹األعمال واألنشطة االقتصادیة. وتسببت جائحة فیروس كورونا (كوفید 

ى السواء، عن تدابیر دعم وتدابیر احترازیة مختلفة  العالمي. وأعلنت السلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدولیة عل
 في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملة.  

 
أثرت عملیات الشركة واألداء المالي بشكل كبیر بسبب التوقفات واإلغالق المؤقت للمطارات التي فرضتھا الحكومة  ت

م، وقد  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ة خالل معظم السنة المنتھیة في مما أدى إلى تعلیق العملیات األساسیة وأنشطة الشرك 
ً التستمر في  ب نھایة السنة. وقد تطلبت حاالت عدم التأكد الناجمة عن تفشي فیروس قعلى الشركة ع تأثیر مالیا

) من الشركة تحدیث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة ۱۹ -كورونا (كوفید 
م. اعتمدت اإلدارة استخدام نھج التراكبات وكان التركیز ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱الخسائر االئتمانیة المتوقعة") كما في  (" 

. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة  ۱۹ -الرئیسي على العمالء الذین قد یكونون أكثر عرضة لتأثیر فیروس كوفید 
في تحدید المبالغ المدرجة للموجودات المالیة وغیر المالیة للشركة  بتقدیر اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة  

 عتبر ذلك أفضل تقییم لإلدارة بناًء على المعلومات المتاحة. یو
 

حول مدة فترات اإلغالق. ومع ذلك،   التأكدفي حین أنھ من المتوقع أن یكون االنقطاع مؤقتًا، ھناك قدر كبیر من عدم  
لمبالغ المسجلة حساسة لفترة اإلغالق المؤقت والخطورة الناتجة عن التأثیر االقتصادي. تظل األسواق متقلبة وتبقى ا

وتستمر الشركة بمراقبة الوضع عن كثب وقامت بتفعیل تخطیط استمراریة أعمالھا وممارسات إدارة المخاطر  
ً األخرى إلدارة التعرض والتأثیر السلبي على عملیاتھا. ترى اإلدارة أن المركز المالي  ولدیھا   للشركة ال یزال قویا

موارد كافیة لتمكینھا من مواصلة عملیاتھا والوفاء بااللتزامات التعاقدیة في المستقبل القریب. یرجى مراجعة اإلیضاح 
 لمزید من التفاصیل عن المخاطر المالیة.  ۳٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۷ 

 
 استخدام األحكام والتقدیرات (تابع) .۳

 
 االستمراریة

 
ً أجرت إدارة  ً لقدرتھا على االستمرار  الشركة تقییما لمبدأ االستمراریة، ولدیھا قناعة أن لدیھا الموارد الكافیة   وفقا

في المستقبل القریب. عالوةً على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأي عدم تأكد جوھري قد   األعمالالستمرار 
ً یثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة الشركة على االستمرار  لمبدأ االستمراریة. لذلك، ال یزال إعداد القوائم المالیة یتم  وفقا

 على أساس االستمراریة.
 

 مخصص تقادم مخزون
 

یتم قید المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. عندما یصبح المخزون قدیم أو متقادم، یتم تقدیر 
  وفقاً صافي قیمتھ القابلة للتحقق. یتم تقییم المبالغ القدیمة أو المتقادمة یتم تقییمھا بشكل جماعي وتكوین مخصص 

 جي.لنوع المخزون ودرجة تقادمھ وعمره اإلنتا
 

ملیون لایر   ۱٦٥م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۳۰، بلغ إجمالي المخزون المالي في تاریخ التقریر
ملیون لایر سعودي).  ۱۱٫۱م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٤سعودي) مع مخصص للمخزون بمبلغ 

 مبالغ المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة.یتم إثبات أي فرق بین المبالغ المحققة في الفترات المستقبلیة وال
 

 عقود اإلیجار
 

 ً للشركة، یتم تطبیق الحكم في تقییم ما إذا كان من    في حالة عقود اإلیجار التي تكون فیھا خیارات التمدید متاحة أیضا
سة خیارات التمدید  المعقول من ممار  التأكدالمؤكد بشكل معقول ممارسة ھذا الخیار. وتقوم الشركة بإعادة تقییم مدى  

 عند حدوث أي حدث ھام أو تغییر كبیر في الظروف التي تخضع لسیطرة الشركة. 
 

یتم خصم مدفوعات عقود اإلیجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة. قامت اإلدارة بتطبیق األحكام 
 والتقدیرات لتحدید معدل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإلیجار.

 
 نافع المحددة التزام الم

 
كتواري. ویتضمن ذلك عمل ایتم تحدید القیمة الحالیة اللتزام الشركة بموجب خطط المنافع المحددة باستخدام تقییم 

العدید من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. ویشمل ذلك تحدید معدل التخفیض، زیادات 
ات ومعدل تسریح الموظفین من الخدمة. ونتیجة التعقیدات الخاصة بعملیة التقییم الرواتب المستقبلیة، معدالت الوفی

وطبیعتھ طویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یمتاز بحساسیة تجاه التغیرات في ھذه االفتراضات. یتم مراجعة 
 ). ۲۰جمیع االفتراضات سنویا (راجع اإلیضاح 

 
 ي الذمم المدینة التجاریة واألخرىالخسائر االئتمانیة المتوقعة ف مخصص

 
یتطلب تحدید اإلدارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة في الذمم المدینة التجاریة واألخرى أخذ بعض العوامل المستقبلیة 

 بعین االعتبار أثناء حساب احتمالیة التعثر. وقد تختلف ھذه التقدیرات عن الظروف الفعلیة. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۸ 

 
 األحكام والتقدیرات (تابع)استخدام  .۳

 
 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثماریة

 
تقوم اإلدارة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثماریة لغرض احتساب 

م المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه  االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد النظر في االستخدا
 الموجودات.

 
 ً لتحدید أي تغییرات مھمة، ویتم تعدیل أي  تراجع اإلدارة األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة وطرق االستھالك سنویا

 تغییرات ناتجة على تكلفة االستھالك في الفترات الحالیة والمستقبلیة.
 

 قیمة الموجودات غیر المالیة االنخفاض في 
 

تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة (بخالف المخزون) لتحدید ما 
إذا كان ھناك أي مؤشر على االنخفاض في القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر قیمة الموجودات 

 القابلة لالسترداد.  
 

 ً في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج   ولغرض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات معا
تدفقات نقدیة من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات األخرى أو  

 الوحدات المولدة للنقد. 
 

ل أو الوحدة المولدة للنقد ھي القیمة األكبر أو قیمتھا العادلة بعد خصم تكالیف البیع، إن القیمة القابلة لالسترداد لألص 
أیھما أعلى. یستند تقدیر قیمة االستخدام إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة المخفضة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام  

قیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لألصل أو  معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة لل
وحدة إنتاج النقد. القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل التزام في التعامالت 

الخصم    االعتیادیة بین األطراف المشاركة في السوق عند تاریخ القیاس. إن القیمة القابلة لالسترداد حساسة تجاه معدل
المستخدم في نموذج التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدیة الداخلة المتوقعة مستقبالً ومعدل النمو 

 المستخدم ألغراض استقراء المستقبل.
 

د عن یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة في الربح أو الخسارة إذا زادت القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النق
 قیمتھ القابلة لالسترداد. 

 
یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة فقط للمدى الذي ال یتعدى فیھ المبلغ الدفتري لألصل مبلغھ الدفتري بعد خصم  

 االستھالك أو اإلطفاء التي كان من الممكن تحدیدھا ما لم یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة.
 
 الھامةالسیاسات المحاسبیة  .٤

 
قامت اإلدارة بتطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على جمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة. یتم تصنیف  

 بعض األرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة عرض السنة الحالیة. 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 عقود اإلیجار . أ
 

 كمستأجر
 

 أصول  حق استخدام
في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل ذي الصلة لالستخدام). یتم   أصول تثبت الشركة حق استخدام

ً  أصول  قیاس حق استخدام  ً  مبدئیا أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض في القیمة، ویتم تعدیلھ ألي   بالتكلفة، ناقصا
عقود اإلیجار  التزاماتعلى مبلغ  أصول ة حق استخدامعقود اإلیجار. تشتمل تكلف اللتزاماتعملیة إعادة قیاس 

المثبتة، والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تم دفعھا في أو قبل تاریخ البدء، مطروحا منھا 
ؤجر في  في الحصول على ملكیة األصل الم التأكدأي حوافز إیجار مستلمة. ما لم تكن الشركة لدیھا قدر معقول من 

المثبتة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي   أصول نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم استھالك حق استخدام 
 معرضة لالنخفاض في القیمة.  أصول  المقدر ومدة اإلیجار، أیھما أقصر. حق استخدام

 
 عقود إیجار  التزامات

ً  التزاماتیتم قیاس  حالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتعین إجراؤھا على مدى مدة عقد  بالقیمة ال عقود اإلیجار مبدئیا
اإلیجار، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة (إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر  

الناشئة عن عقود اإلیجار عندما یكون ھناك تغییر في مدفوعات اإلیجار المستقبلیة    التزاماتمتوفر). یتم إعادة قیاس  
تغییر في مؤشر أو معدل، إذا كان ھناك تغییر في تقدیر الشركة للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان القیمة المتبقیة، 
أو إذا غیرت الشركة تقدیرھا ما إذا كانت ستمارس خیار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء. یتم تعدیل أي إعادة قیاس في  

أو تحمیلھا على الربح أو الخسارة إذا كانت القیمة    األصل   یمة الدفتریة لحق استخدامعقود اإلیجار مقابل الق  التزامات
 . الدفتریة لألصل ذي الصلة تساوي صفراً 

 
عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ بدء اإلیجار إذا  

جار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد بدایة العقد یتم زیادة مبلغ التزامات اإلیجار كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإلی
 اللتزامات لیعكس اعتماد الفائدة وخفض المبلغ عند دفع اإلیجارات. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة  

مدفوعات اإلیجار الثابت المضمون أو تغییر عقود اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في  
 في التقییم لشراء األصل ذي الصلة. 

 
 منخفضة القیمة    األصولعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار 

تطبق الشركة اإلعفاء من إثبات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل الخاصة بھا (أي عقود  
أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على خیار شراء). كما أنھا تطبق  شھراً  ۱۲تبلغ مدة اإلیجار فیھا اإلیجار التي 

منخفضة القیمة. یتم إثبات مدفوعات عقود اإلیجار القصیرة األجل وعقود   األصولاإلعفاء من إثبات عقود إیجار 
 ى مدى مدة اإلیجار. المتدنیة القیمة كمصروفات على أساس القسط الثابت عل األصولإیجار 

 
ر  كمؤّجِ

 
، یتعین على اإلدارة  ۱٦تؤجر الشركة من الباطن بعض موجوداتھا المستأجرة. بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  

 ، ولیس األصل ذي الصلة. أصل  تقییم تصنیف عقد اإلیجار من الباطن مع اإلشارة إلى حق استخدام
 

ن إیجار، تحدد اإلدارة المقابل في العقد لكل مكون إیجار على أساس سعره عند بدء أو تعدیل عقد ینطوي على مكو
 المستقل النسبي. 
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 عقود اإلیجار (تابع) أ. 
 

ر، تحدد عند بدء عقد اإلیجار ما إذا كان كل عقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار  تشغیلي. عندما تكون الشركة كمَؤّجِ
لتصنیف كل عقد إیجار، تقوم اإلدارة بإجراء تقییم شامل لتحدید ما إذا كان عقد اإلیجار ینقل بشكل جوھري جمیع 
المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة األصل ذي الصلة. إذا كان األمر كذلك، یصبح عقد اإلیجار عقد إیجار تمویلي، 

جزء من ھذا التقییم، تأخذ اإلدارة في اعتبارھا بعض المؤشرات، مثل  وإذا لم یكن كذلك، فھو عقد إیجار تشغیلي. ك
 ما إذا كان عقد اإلیجار یغطي الجزء األكبر من العمر اإلنتاجي لألصل. 

 
عندما تكون الشركة مؤجًرا وسیًطا، فإنھا تحسب حصتھا في عقد اإلیجار الرئیسي وعقد اإلیجار الفرعي بشكل 

الناشئ عن   أصول د اإلیجار إلى عقد إیجار من الباطن بالرجوع إلى حق استخداممنفصل. وتقوم بتقییم تصنیف عق
عقد اإلیجار الرئیسي، ولیس باإلشارة إلى األصل ذي الصلة. وإذا كان عقد اإلیجار الرئیسي قصیر األجل تطبق 

 .علیھ الشركة اإلعفاء الموضح أعاله، فإنھا تصنف عقد اإلیجار من الباطن كعقد إیجار تشغیلي
 

تقوم الشركة بإثبات مدفوعات اإلیجار المستلمة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة كإیراد على أساس القسط الثابت على  
 مدى مدة عقد اإلیجار. 

 
یشمل إجمالي االستثمار في عقد اإلیجار التمویلي إجمالي مدفوعات اإلیجار المستقبلي على عقود اإلیجار التمویلي  

اإلیجار)، باإلضافة إلى المبالغ المتبقیة المقدرة المستحقة القبض. یتم تسجیل الفرق بین الذمم   (الذمم المدینة لعقود
المدینة لعقود اإلیجار وتكلفة األصل المؤجر كإیرادات عقود إیجار تمویلي غیر مكتسبة ألغراض العرض، ویتم 

بشكل دوري ویتم  لألصول ر مضمونة خصمھ من إجمالي عقود اإلیجار التمویلي. تتم مراجعة أي قیمة متبقیة غی
 تسجیل أي انخفاض في القیمة المتبقیة على الفور. 

 
رین في التفاوض بخصوص عقد اإلیجار التشغیلي إلى   یتم إضافة التكلفة المباشرة األولیة المتكبدة من قبل المؤّجِ

ً القیمة الدفتریة لألصل المؤجر ویتم إثباتھا على مدى فترة عقد اإلیجار   لنفس األسس كإیرادات إیجار. وفقا
 

 الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  .ب
 

علیھا. یتمثل النفوذ الھام في القدرة   كبیراً  الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة ھي التي یكون للشركة تأثیراً 
و سیطرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسیاسة التشغیلیة والمالیة للشركة المستثمر فیھا، ولكن بدون سیطرة أ

 مشتركة على ھذه السیاسات.  
 

 تتم المحاسبة عن استثمارات الشركة في الشركة الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة.
 

بموجب طریقة حقوق الملكیة، یسجل االستثمار في الشركة الزمیلة مبدئیا بالتكلفة. ویتم تعدیل القیمة الدفتریة لالستثمار 
صة الشركة من صافي موجودات الشركة الزمیلة منذ تاریخ االستحواذ. یتم إدراج لكي یتم إدراج التغیرات في ح 

الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم إطفاؤھا أو اختبارھا بشكل فردي لتحدید  
 انخفاض القیمة.

 
ة. ویتم عرض أي تغیر في الدخل الشامل  یعكس الربح أو الخسارة حصة الشركة في نتائج عملیات الشركة الزمیل

اآلخر للشركات المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للشركة. إضافة لذلك، عندما یكون ھناك تغیرا مدرجا 
مباشرةً في حقوق الملكیة في الشركة الزمیلة، فإن الشركة تقوم عندئذ بتسجیل حصتھا من أي تغیرات، حسب مقتضى 

التغیرات في حقوق الملكیة. یتم استبعاد األرباح أو الخسائر غیر المحققة الناتجة من المعامالت بین   الحال، في قائمة
 الشركة والشركة الزمیلة في حدود حصة الشركة في الشركة الزمیلة. 
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 الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (تابع) ب.
 

إجمالي حصة الشركة في الربح أو الخسارة في شركة زمیلة في بدایة قائمة الربح أو الخسارة خارج الربح  یظھر 
 التشغیلي ویمثل الربح أو الخسارة بعد الضریبة. 

 
 یتم إعداد القوائم المالیة للشركة الزمیلة لنفس فترة التقریر المالي للشركة.  

 
ارة بتحدید ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة االنخفاض في قیمة بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم اإلد

استثماراتھا في شركتھا الزمیلة. تحدد اإلدارة في تاریخ كل تقریر مالي ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على االنخفاض  
النخفاض في القیمة  في قیمة االستثمار في الشركة الزمیلة. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تحتسب اإلدارة مبلغ ا

 بالفرق بین المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة ثم تقوم بإثبات الخسارة.
 

عند فقدان التأثیر الجوھري على الشركة الزمیلة، تقوم اإلدارة بقیاس وإثبات أي استثمار متبقي بقیمتھ العادلة. یتم 
ة الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام والقیمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت إثبات أي فرق بین القیمة الدفتریة للشرك

 من البیع في قائمة الربح أو الخسارة.
 

 معامالت بالعمالت األجنبیة  . ج
 

ً یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة  ألسعار الصرف في تاریخ تلك المعامالت.  وفقا
ل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة في تاریخ التقریر إلى ما یعادلھا بالعملة تحو

الوظیفیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ القوائم المالیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا على أساس  
الصرف السائد في تاریخ المعاملة. یتم إثبات فروق صرف العمالت  التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة على أساس سعر
 األجنبیة بشكل عام في قائمة الربح أو الخسارة. 

 
 اإلیرادات   .د

 
تثبت الشركة اإلیراد من العقود مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي  

 وھي كما یلي:  ۱٥للتقریر المالي 
 

ً   –  ۱الخطوة   وتعھدات وتضع   تحدید العقد (العقود) مع عمیل: العقد ھو اتفاقیة تُعقد بین طرفین أو أكثر تؤسس حقوقا
 المعاییر التي یجب الوفاء بھا لكل عقد؛ 

 
تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في العقد مع العمیل بتحویل بضائع أو تقدیم  – ۲الخطوة 

 خدمات إلى العمیل؛ 
 

تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول علیھ نظیر تحویل  –  ۳الخطوة 
 ؛أخرىالبضائع أو الخدمات المتعھد بتقدیمھا إلى العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف 

 
ت األداء في العقد: في العقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء،  تخصیص سعر المعاملة اللتزاما – ٤الخطوة 

ستقوم اإلدارة بتوزیع سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ یحدد مقدار المقابل الذي تتوقع اإلدارة الحصول علیھ في  
 مقابل الوفاء بكل التزام أداء. 
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 إثبات اإلیراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بالتزام أداء.  – ٥الخطوة 
 

 تقوم الشركة بالوفاء بالتزام األداء وتثبت اإلیرادات على مدى زمني، في حال استیفاء أحد المعاییر التالیة: 
 
للشركة، كما یكون للشركة الحق في تحصیل أداء الشركة لاللتزام ال ینشئ موجودات ذات استخدامات بدیلة  •

 المبلغ لألداء المكتمل حتى تاریخھ؛ 
 أن ینتج عن أداء الشركة إنشاء أو تحسین أصل ما یسیطر علیھ العمیل كأصل منشأ أو محسن؛ •
 العمیل یقوم في نفس الوقت باستالم واستھالك المنافع المقدمة بواسطة أداء الشركة عند أداء الشركة لعملھا. •
 

بالنسبة اللتزامات األداء التي ال یتم فیھا استیفاء أي من الشروط المذكورة أعاله، یتم إثبات اإلیرادات في الوقت الذي  
 یتم فیھ استیفاء التزام األداء. 

 
 إیرادات التموین

 
 یتم إثبات إیرادات التموین والخدمات األخرى عند تقدیم الخدمات إلى العمالء. 

 
 معدات طیران

 
 یتم إثبات اإلیرادات عندما یتم نقل السیطرة على المعدات إلى العمیل. 

 
 صاالت األعمال

 
 یتم إثبات اإلیرادات من صاالت األعمال عند تقدیم الخدمات إلى الركاب.

 
 لتجزئةبا -مبیعات بضائع 

 
یتم إثبات اإلیرادات من بیع البضائع عندما تفي الشركة بالتزام األداء بنقل البضائع (الموجودات) المتعھد بتقدیمھا إلى 

 العمیل. یتحقق تحویل األصل عند حصول العمیل على السیطرة على ذلك األصل. 
 

 الفندق  -إیراد 
 

الغرف ومن خدمات الضیوف اإلضافیة بشكل یومي، حیث أن  تقوم اإلدارة بإثبات اإلیرادات المتحققة من مبیعات 
 الغرف مشغولة والخدمات تقدم. 

 
 ویتم تسجیل اإلیرادات بالصافي بعد خصم المرتجعات والخصوم التجاریة وخصوم الكمیات.

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۱۳ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 منافع الموظفین .ه
 
 منافع الموظفین قصیرة األجل . ۱

 
احتساب منافع الموظفین القصیرة األجل عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. یتم إثبات مطلوبات للمبلغ المتوقع دفعھ یتم 

إذا كان لدى الشركة التزام قانوني حالي أو ضمني لدفع ھذا المبلغ نتیجة خدمة سابقة قدمھا الموظف ویمكن تقدیر 
 االلتزام بشكل موثوق.

 
 برامج المنافع المحددة  . ۲

 
ویتم تكوین مخصص للمبالغ المستحقة الدفع للموظفین بموجب قانون العمل السعودي وعقود الموظفین. ھذه  
المطلوبات، غیر الممولة، تمثل المبلغ المستحق لكل موظف على أساس االستمراریة. یتم تحدید تكلفة تقدیم المنافع  

 . ۱۹ب معیار المحاسبة الدولي باستخدام طریقة ائتمان الوحدة المخططة بصیغتھا المعدلة بموج
 

یتم إثبات إعادة القیاس، التي تتضمن األرباح والخسائر اإلكتواریة، باستثناء المبالغ المدرجة في مطلوبات المنافع 
المحددة على الفور في قائمة المركز المالي مع الخصم أو االئتمان المقابل لألرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل  

 ترة التي تحدث فیھا. ال یتم إعادة تصنیف إعادة القیاس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة. اآلخر في الف
 

 یتم إدراج تكالیف الخدمات السابقة في الربح أو الخسارة: 
 
 تاریخ تعدیل الخطة أو تخفیض مدتھا، و •
 تاریخ إثبات الشركة لتكالیف إعادة الھیكلة ذات الصلة.  •

 
وتدرج اإلدارة التغیرات التالیة في   الفائدة من خالل تطبیق معدل الخصم على مطلوبات المنافع المحددة.یتم احتساب  

 التزامات البرنامج ضمن تكلفة المبیعات والمصروفات العمومیة واإلداریة في قائمة الربح أو الخسارة:
 
مات السابقة، واألرباح والخسائر من  تكالیف الخدمات التي تتكون من تكالیف الخدمات الحالیة، وتكالیف الخد •

 تخفیص المدة والتسویات غیر الروتینیة
 مصروفات أو إیرادات الفائدة •

 
 منافع الموظفین طویلة األجل األخرى . ۳

 
إن التزام الشركة فیما یتعلق بمنافع الموظفین طویلة األجل ھو مبلغ المنافع المستقبلیة التي حصل علیھا الموظفون 

خدمتھم في الفترة الحالیة والفترات السابقة. یتم خصم المزایا لتحدید قیمتھا الحالیة إذا كان التأثیر جوھریا. یتم مقابل  
 إثبات إعادة القیاس في قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فیھا.

 
 مكافأة إنھاء الخدمة . ٤

 
ن من الممكن للشركة أن تسحب عرض ھذه المنافع أو  یتم تحمیل مكافأة نھایة الخدمة كمصروفات في عندما ال یكو

 عندما تقوم الشركة بإثبات تكالیف إعادة الھیكلة، أیھما أسبق. 
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۱٤ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 الزكاة وضریبة الدخل  .و
 

العربیة السعودیة والتي تخضع تخضع الشركة ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") المطبقة في المملكة 
٪ من الربح المعدل الخاضع للزكاة أو على أساس الوعاء  ۲٫٥للتفسیرات. ویتم تحصیل الزكاة بنسبة ثابتة بنسبة 

الزكوي. وتقوم الشركة بتكوین المخصصات المالئمة على أساس المبالغ المتوقع دفعھا للھیئة وتقوم بإجراء تقییم 
فیما یتعلق بأي فروق زكویة. ویتم تحمیل الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة. ویتم  سنوي لوضع إقرارات الزكاة

احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة الصادرة من الھیئة في السنة  
 التي یتم فیھا االنتھاء من الربوط النھائیة.

 
في الشركة لضریبة الدخل، والتي یتم إثباتھا كمصروف في قائمة الربح   ھمینمساعالوة على ذلك، یخضع بعض ال

 أو الخسارة. 
 

یتم إثبات الضریبة المؤجلة على الفروق المؤقتة بین القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات في القوائم المالیة واألوعیة  
االلتزامات الضریبیة المؤجلة بشكل عام لجمیع الضریبیة المستخدمة في احتساب الربح الخاضع للضریبة. یتم إثبات  

الفروق الضریبیة المؤقتة. یتم إثبات موجودات الضریبة المؤجلة عموما لجمیع الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع 
بالقدر الذي یمكن أن تتوفر فیھ أرباح خاضعة للضریبة یمكن استخدامھا لقاء الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع 

ئر الضریبیة غیر المستخدمة. ال یتم إثبات الموجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة إذا نشأت الفروقات  والخسا
المؤقتة والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة عن اإلثبات األولي بالموجودات والمطلوبات في معاملة ال تؤثر سواًء  

 على األرباح الخاضعة للضریبة أو األرباح المالیة. 
 

القیم الدفتریة للموجودات الضریبیة المؤجلة في نھایة كل فترة تقریر وتخفض إلى الحد الذي لم یعد فیھ   یتم مراجعة
 من المحتمل توفر ربح خاضع للضریبة كافي یسمح باستغالل جمیع أو جزء من الموجودات. 

 
تطبیقھا في الفترة التي  یتم قیاس مطلوبات وموجودات الضریبة المؤجلة على أساس المعدالت الضریبیة التي یتوقع 

یتم فیھا تسویة المطلوبات أو تحقق الموجودات على أساس المعدالت الضریبیة (وأنظمة الضرائب) المعمول بھا 
بحلول نھایة فترة التقریر. یعكس قیاس االلتزامات واألصول الضریبیة المؤجلة اآلثار الضریبیة التي سیتم اتباعھا 

لشركة بھا، في نھایة فترة التقریر، استرداد أو تسویة القیمة الدفتریة لموجوداتھا أو  من خالل الطریقة التي تتوقع ا 
 مطلوباتھا.

 
ً تقوم اإلدارة باستقطاع الضرائب على األطراف غیر المقیمة   ألنظمة الھیئة والتي ال یتم إثباتھا كمصروفات نظرا   وفقا
 النیابة عنھ. ألن مبالغ االلتزامات على الطرف المقابل یتم استقطاعھا ب

 
 ضریبة القیمة المضافة .ز

 
ً تخضع الشركة لضریبة القیمة المضافة ("ضریبة القیمة المضافة")  ألنظمة ضریبة القیمة المضافة المطبقة في   وفقا

المملكة العربیة السعودیة. یتم تحدید مبلغ ضریبة القیمة المضافة من خالل تطبیق معدل الضریبة المطبق على قیمة  
 ً ضریبة القیمة المضافة المدفوعة على الخدمات المستلمة   التورید ("ضریبة القیمة المضافة المخصومة") ناقصا

یمة المضافة المحسوبة"). تقوم الشركة بإدراج اإلیرادات والمصروفات بعد خصم ضریبة القیمة المضافة  ("ضریبة الق
 لجمیع الفترات المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة. 
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 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۱٥ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 المعلومات القطاعیة  . ح
 

والذي یمارس أنشطة أعمال یكتسب من خاللھا إیرادات ویتكبد تكالیف. القطاع ھو أحد المكونات الممیزة في الشركة  
یتم استخدام قطاعات التشغیل من قبل إدارة الشركة لتخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم تجمیع قطاعات التشغیل 

تم إدراجھا  التي تتماثل من حیث الخصائص االقتصادیة والمنتجات والخدمات وفئة العمالء عند الحاجة إلى ذلك وی
 كقطاعات مقرر عنھا.

 
لدى الشركة األقسام االستراتیجیة الثالث التالیة وھي قطاعات تابعة للشركة ویتم تعریفھا واستخدامھا من قبل مجلس 
اإلدارة عند مراجعة أداء الشركة. تقدم ھذه األقسام منتجات وخدمات مختلفة، وتتم إدارتھا بشكل منفصل بسبب قواعد 

 تلفة.تأسیسھا المخ
 

 یوضح الملخص التالي عملیات كل قطاع: 
 

 العملیات القطاعات المقرر عنھا
  

 التموین الجوي ومعدات الطیران وصالة رجال األعمال  رحالت الطیران  
 المتاجر على متن الطائرات والمتاجر األرضیة وعبر اإلنترنت التجزئة

ن، خدمات مالمخیم، األعمال وتموین الصناعات، خدمات األاإلدارة عن بعد وإدارة  التموین والمرافق 
 المغاسل والحج والعمرة وخدمات مناولة األمتعة

 
 . األقل یقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة لكل قسم استراتیجي كل ثالثة أشھر على

 
 االرتباطات المحتملة .ط

 
القوائم المالیة، ولكن یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون تدفق المنافع االقتصادیة  ال یتم إثبات الموجودات الطارئة في 

محتمال. یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر إلثبات المطلوبات المحتملة التي تعد التزامات محتملة ناشئة عن أحداث  
مؤكدة ال تخضع بالكامل لسیطرة سابقة ال یتم تأكید وجودھا إال بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلیة غیر 

 الشركة. 
 

 اإلیرادات التمویلیة والتكلفة التمویلیة .ي
 

یتم إثبات إیرادات أو مصروفات الفوائد باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. ویتم إثبات إیرادات توزیعات األرباح في 
 تاریخ نشؤ حق الشركة في استالم المدفوعات. 

 
 الربح التشغیلي .ك

 
التشغیل ھو ناتج النشاطات اإلنتاجیة الرئیسیة المستمرة للشركة باإلضافة إلى اإلیرادات والنفقات األخرى ذات  ربح 

الصلة بالنشاطات اإلنتاجیة. یستبعد الربح التشغیلي صافي التكالیف التمویلیة والحصة في أرباح الشركات المستثمر 
 فیھا بطریقة حقوق الملكیة وضرائب الدخل. 

 
 إیجاریة إیرادات .ل

 
یتم المحاسبة عن إیرادات اإلیجار الناتجة عن عقود اإلیجار التشغیلي للعقارات االستثماریة على أساس القسط الثابت 

 على مدى فترات اإلیجار ویتم إدراجھا في قائمة الربح أو الخسارة.
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 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 المساھمینتوزیعات أرباح نقدیة على  .م
 

ً  مساھمینتقوم الشركة بإثبات أي التزام إلجراء توزیعات نقدیة على ال  في الشركة عندما یكون ھذا التوزیع مسموحا
ً بھ وال یكون التوزیع حسب تقدیر الشركة.  لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتم السماح بتوزیع  وفقا

ویتم الموافقة على توزیعات األرباح األولیة من قبل مجلس اإلدارة. یتم  اھمینمسمن ال هقرارااألرباح النھائیة عند 
 االعتراف بمبلغ مقابل مباشرةً في حقوق الملكیة.

 
 مخزون .ن

 
یتم قیاس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة لالسترداد أیھما أقل. تعتمد تكلفة المخزون بشكل أساسي على  

وتتضمن النفقات المتكبدة عند شراء المخزون والتكالیف األخرى المتكبدة إلحضار المخزون    طریقة المتوسط المرجح 
 للموقع الحالي وبحالتھ الراھنة. صافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع التقدیري في سیاق العمل العادي.  

 
إلى الخبرة السابقة والحالة الراھنة والتوقعات الحالیة والمستقبلیة فیما  تحدد اإلدارة مخصص تقادم المخزون استناداً 

 یتعلق بالمبیعات. 
 

 تصنیف المتداول مقابل تصنیف غیر المتداول .س
 

تعرض اإلدارة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استناداً إلى التصنیف متداول / غیر متداول. یعتبر 
 ل: األصل متداوالً في حا

 
 من المتوقع تحققھ أو توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ في دورة التشغیل العادیة؛  •
 االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي؛ •
 یتوقع تحقیقھ خالل اثني عشر شھرا بعد تاریخ التقریر؛ أو •
لتسویة التزام ما خالل اثتي كون األصل نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامھ  •

 عشر شھراً على األقل من فترة التقریر المالي. 
 

 تقوم اإلدارة بتصنیف جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة. 
 

 یعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال: 
 
 توقع تسویتھ في دورة التشغیل العادیة؛ •
 رة؛االحتفاظ بھ بشكل رئیسي بغرض المتاج •
 توقع تسویتھ خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر المالي؛ أو  •
عدم وجود حق غیر مرتبط بشرط لتأجیل تسویة االلتزام على مدى اثني عشر شھراً على األقل بعد تاریخ   •

 التقریر المالي. 
 

 تقوم اإلدارة بتصنیف جمیع الموجودات األخرى كمطلوبات غیر متداولة. 
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 ممتلكات وآالت ومعدات  .ع
 

 اإلثبات والقیاس . ۱
 

 یتم قیاس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. 
 

 یتم قید مصروفات صیانة وإصالح بنود الممتلكات واآلالت والمعدات كمصروفات. 
 

إذا كانت أجزاء ھامة من أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات لھا أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم احتسابھا كبنود منفصلة 
 (مكونات رئیسیة) من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. 

 
أو خسائر ناتجة عن إلغاء إثبات األصل (المحتسبة بالفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة  یتم إثبات أي أرباح

 الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات األصل. 
 

كبند   تمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ جمیع التكالیف المتعلقة مباشرة بمشاریع اإلنشاءات الجاریة وسیتم رسملتھا
مستقل كممتلكات وآالت ومعدات. عند االنتھاء یتم تحویل تكلفة اإلنشاء إلى الفئة المناسبة. ال یتم استھالك األعمال 

 الرأسمالیة تحت التنفیذ.
 
 النفقات الالحقة . ۲
 

   تتم رسملة المصروفات الحقا فقط عند احتمال تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالمصروفات إلى الشركة.
 

 استھالك . ۳
 

یتم حساب االستھالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بعد خصم قیمھا المتبقیة المقدرة باستخدام  
طریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة ویتم إثباتھا عموما ضمن الربح أو الخسارة. ال یتم استھالك 

 األراضي. 
 

 اإلنتاجیة المقدرة للبنود الرئیسیة للموجودات:فیما یلي األعمار 
 

 سنة  ۳۰-۲ مباني وتحسینات على عقارات مستأجرة
 سنة  ۱٥-۳ معدات

 سنوات ۱۰-۷ سیارات
 

یتم مراجعة طرق االستھالك واالعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا، حسبما یكون ذلك 
طریقة وفترة االستھالك تتوافق مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة الناتجة عن بنود الممتلكات مالئما، للتحقق من أن  

 والمعدات.
 

 عقارات استثماریة .ف
 

 یتم قیاس العقارات االستثماریة مبدئیا بالتكلفة وویتم استھالكھا على مدى عمرھا اإلنتاجي.
 

یتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد العقارات االستثماریة (والتي تمثل الفرق بین حصیلة البیع والقیمة 
 الدفتریة للعقار المستبعد) ضمن الربح أو الخسارة.  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۱۸ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 موجودات غیر ملموسة  .ص
 

ً  یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ بالتكلفة. تتكون الموجودات غیر الملموسة   علیھا بشكل منفصل مبدئیا
 من برامج الحاسب اآللي وتقاس بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. 

 
ھ تلك المصروفات.  تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزید المنافع االقتصادیة الكامنة في األصل التي تتعلق ب

 یتم قید جمیع النفقات األخرى ضمن الربح أو الخسارة عند تكبدھا. 
 

یتم احتساب اإلطفاء لشطب لتكلفة الموجودات غیر الملموسة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى األعمار  
 ٥لمقدر لبرامج الكمبیوتر ھو اإلنتاجیة المقدرة ویتم إثبات ھا بشكل عام في الربح أو الخسارة. العمر اإلنتاجي ا

 سنوات. 
 

 رأس المال .ق
 

تصنف األسھم العادیة كحقوق ملكیة. ویتم إثبات التكالیف اإلضافیة العائدة مباشرة إلصدار األسھم العادیة کخصم  
 من حقوق الملكیة.

 
 ربحیة السھم .ر

 
مالكي األسھم العادیة (البسط) على تحدد اإلدارة ربحیة السھم األساسي بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى 

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة (المقام) خالل العام. المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل  
ا  العام ھو عدد األسھم العادیة القائمة في بدایة العام، بعد تعدیلھا بعدد األسھم العادیة التي تم شراؤھا أو تم إصدارھ

خالل العام مضروباً في عامل ترجیح الوقت. یمثل عامل ترجیح الوقت عدد األیام التي تكون فیھا األسھم قائمة كنسبة 
 من إجمالي عدد األیام في السنة؛ ویعتبر التقریب المعقول للمتوسط المرجح كافیاً في العدید من الحاالت.

 
ح العائد إلى المساھمین على المتوسط المرجح لعدد أسھم  یتم احتساب ربحیة السھم المخفضة من خالل قسمة الرب

حقوق الملكیة القائمة خالل السنة باإلضافة إلى المتوسط المرجح لعدد أسھم حقوق الملكیة التي سیتم إصدارھا عند  
 تحول جمیع أسھم حقوق الملكیة المحتمل تخفیضھا إلى أسھم حقوق ملكیة.

 
 احتیاطي نظامي .ش

 
 ً ٪ من صافي الربح في كل سنة إلى  ۱۰ت في المملكة العربیة السعودیة، فإن على الشركة تحویل لنظام الشركا وفقا

 مساھمي٪ من رأس المال. ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع على  ۳۰االحتیاطي النظامي حتى یبلغ ذلك االحتیاطي  
 الشركة. 

  
 النقد وما في حكمھ .ت

 
لودائع تحت الطلب لدى البنوك وغیرھا من االستثمارات قصیرة یشمل النقد وما في حكمھ النقد في الصندوق وا

 األجل ذات السیولة العالیة التي تكون تواریخ استحقاقھا األصلیة خالل ثالثة أشھر أو أقل. 
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

 المخصصات .ث
 

التزام حالي نظامي أو تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ یتم إثبات المخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة 
بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام. یتم تحدید المخصصات  
عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل ما قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة  

 لزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام. یتم إثبات إلغاء الخصم كتكلفة تمویلیة.للقیمة ا
 
 األدوات المالیة  . خ

 
 اإلثبات والقیاس األولي  . ۱

 
یتم تسجیل الذمم المدینة التجاریة المصدرة مبدئیا عند نشأتھا. یتم إثبات جمیع الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة 

 األخرى عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة.  
 

المطلوبات المالیة   یتم القیاس األولي لألصل المالي (ما لم یكن ذمة مدینة تجاریة دون عنصر تمویل جوھري) أو 
المالي بالقیمة العادلة زائدا تكالیف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه أو إصداره، بالنسبة للبند غیر المصنف  
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة بدون مكون تمویلي كبیر مبدئیا بسعر 

 المعاملة.
 

 یاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة تصنیف وق . ۲
 

عند االثبات األولي، یتم تصنیف الموجودات المالیة على أنھا موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة 
استثمارات في أدوات الدین، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل   –العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

استثمارات في أدوات حقوق الملكیة، أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن تصنیف الموجودات   –  اآلخر
ً المالیة  عادةً ما یستند إلى نموذج األعمال الذي یتم من خاللھ إدارة الموجودات    ۹للمعیار الدولي للتقریر المالي  وفقا

 دیة.  المالیة وكذلك خصائص تدفقاتھا النقدیة التعاق
 

یقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطین التالیین وھو غیر محدد بالقیمة العادلة من خالل الربح  
 أو الخسارة: 

 
 یتم االحتفاظ بھ ضمن نموذج أعمال ھدفھ االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ و  •
ریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على  تنشأ شروطھ التعاقدیة في توا •

 أصل المبلغ القائم. 
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
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 إیضاحات حول القوائم المالیة
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۲۰ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤
 

تقاس أداة الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطین التالیین وھي غیر محددة  
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة: بالقیمة 

 
االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي یتحقق الغرض منھ عن طریق تحصیل كل من التدفقات النقدیة  •

 التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة؛ و
دة على  تنشأ شروطھ التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائ •

 أصل المبلغ القائم. 
 

عند اإلثبات األولي الستثمارات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للشركة أن تختار  
بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على  

 دة. أساس كل استثمار على ح
 

إن جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 ً لما تم بیانھ أعاله، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یشمل ذلك جمیع الموجودات المالیة   وفقا

تختار الشركة بصورة غیر قابلة لإللغاء قیاس أصل مالي یفي بمتطلبات القیاس  المشتقة. وعند اإلثبات األولي، قد
بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وكذلك بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 شأ.إذا كان القیام بذلك یلغي أو یقلص بصورة جوھریة التباین المحاسبي الذي قد ین
 

 یتم تطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة. 
 

الموجودات المالیة بالقیمة 
العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم إثبات صافي األرباح  
والخسائر، وتشمل أي فائدة أو إیرادات توزیعات األرباح، ضمن الربح أو  

 الخسارة.  
الموجودات المالیة بالتكلفة 

 المطفأة
 

الفائدة الفعالة.  یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة 
یتم تخفیض التكلفة المطفأة بمقدار خسائر االنخفاض في القیمة. یتم إثبات إیرادات  
الفائدة وأرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبیة واالنخفاض في القیمة في قائمة  

 الربح أو الخسارة. یتم إثبات أي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة.

ة  استثمارات مدینة بالقیم
العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. إن إیرادات الفائدة التي یتم 
احتسابھا باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، وكذلك أرباح وخسائر ترجمة العمالت 

إثبات  األجنبیة واالنخفاض في القیمة یتم إثباتھا في قائمة الربح أو الخسارة. یتم
صافي األرباح والخسائر في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء اإلثبات، یتم إعادة 
تصنیف األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو 

 الخسارة. 
استثمارات أدوات حقوق 

الملكیة بالقیمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر

الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم إثبات توزیعات األرباح یتم قیاس ھذه 
كإیرادات في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزیعات األرباح بشكل واضح استرداد  
جزء من تكلفة االستثمار. یتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن  

 أو الخسارة.الدخل الشامل اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا في قائمة الربح  
 

 التصنیف والقیاس الالحق واألرباح والخسائر –المطلوبات المالیة  . ۳
 

یتم تصنیف المطلوبات المالیة باعتبارھا محسوبة بالتكلفة على أنھا محسوبة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من  
خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنیفھ كمحتفظ خالل الربح أو الخسارة. یتم تصنیف االلتزام المالي بالقیمة العادلة من  

بھ بغرض المتاجرة، أو كان أحد المشتقات أو تم تصنیفھ على ھذا النحو عند اإلثبات األولي. یتم إثبات المطلوبات 
المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي مصروفات فائدة، في  

مة الربح أو الخسارة. یتم بعد ذلك قیاس المطلوبات المالیة األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.  قائ
یتم إثبات مصروفات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة في الربح أو الخسارة. یتم إثبات أي ربح أو  

 خسارة أیضا في الربح أو الخسارة.
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 إلغاء اإلثبات . ٤

 
 الموجودات المالیة 

 
تقوم اإلدارة بإلغاء إثبات الموجودات المالیة عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل، أو تقوم 

جوھري انتقال كافة المخاطر والمزایا  بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة في معاملة یتم بموجبھا بشكل 
الخاصة بملكیة أصل مالي أو التي ال تقوم فیھا الشركة بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزایا األصل وال تحتفظ 

 بالسیطرة على األصل المالي. 
 

تحتفظ بجمیع أو جزء تجري الشركة معامالت تقوم فیھا بتحویل الموجودات المثبتة في قائمة مركزھا المالي، إال انھا  
 من المخاطر والمزایا لألصل المحول. وفي ھذه الحاالت، یتم التوقف عن إثبات الموجودات المحولة. 

 
 مطلوبات مالیة

 
تقوم اإلدارة بإلغاء إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم سداد التزاماتھا التعاقدیة أو إلغائھا أو انقضاء مدتھا. تقوم 

ء إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وتختلف التدفقات النقدیة للمطلوبات المعدلة  اإلدارة أیضا بإلغا
 بشكل جوھري، وفي ھذه الحالة یتم إثبات مطلوبات مالیة جدیدة بناًء على الشروط المعدلة بالقیمة العادلة. 

 
 المقاصة   . ٥

 
والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي  یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات المالیة 

فقط عندما یكون للشركة في الوقت الحالي الحق النافذ بموجب القانون في عمل مقاصة للمبالغ وتعتزم إما عمل 
 تسویة على أساس الصافي أو تحقیق األصل وتسویة االلتزامات في ذات الوقت. 

 
مالیة، یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة المطفأة والمقابل المدفوع (بما في ذلك أي  عند إلغاء إثبات مطلوبات 

 موجودات غیر نقدیة محولة أو مطلوبات مفترضة) في الربح أو الخسارة.
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة . ٦
 

ى الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة  تقوم اإلدارة الشركة بإثبات مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة عل
المطفأة وموجودات العقود. تقوم اإلدارة بتقدیر مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة على  

 مدى العمر.
 

ً ، یتم قیاس مخصصات الخسارة ۹بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي   ألحد األسس التالیة:  وفقا
 
: تنتج ھذه الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن أحداث التعثر في  شھراً  ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى  •

 بعد تاریخ التقریر؛ و شھراً  ۱۲السداد والمحتملة خالل  
 

ئتمانیة المتوقعة على مدى العمر: ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث التعثر الخسائر اال •
 في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة. 

 
عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي قد ازدادت بشكل كبیر منذ اإلثبات األولي وعند تقدیر الخسائر 

نیة المتوقعة، فإن اإلدارة تراعي المعلومات المعقولة والقابلة للتدعیم ذات صلة والمتوفرة دون تكلفة أو مجھود االئتما
 غیر ضروري.    

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۲۲ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤

 
إلى الخبرة التاریخیة للشركة والتقییم  ویشمل ذلك المعلومات والتحلیالت الكمیة والنوعیة على حد سواء استناداً 

 االئتماني المدروس بما في ذلك المعلومات المستقبلیة.       
 

  ۷۳۰تفترض اإلدارة أن مخاطر االئتمان على الموجودات المالیة تزداد بشكل كبیر إذا تجاوزت استحقاقھا بأكثر من  
 یوما من األطراف غیر الحكومیة. ۳٦٥من الحكومة و 

 
 دارة أن األصل المالي متأخر عن السداد عندما یكون:تعتبر اإل

 
من غیر المرجح أن یدفع المدین التزاماتھ االئتمانیة إلى الشركة بالكامل، دون لجوء الشركة إلى إجراءات مثل   •

 تحقق أوراق مالیة (إن وجدت أي منھا)؛ أو
ً األصل المالي متجاوز لالستحقاق المالیة  •  لشروط االتفاق مع العمالء. وفقا

 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 
الخسارة االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح للخسائر االئتمانیة. یتم قیاس الخسائر االئتمانیة بالقیمة الحالیة لكل  

ً العجز النقدي (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة إلى المنشأة  للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع الشركة   وفقا
 . یة المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلیة لألصل الماليتلقیھا). یتم خصم الخسائر االئتمان

 
 الموجودات المالیة ذات القیمة االئتمانیة المنخفضة

 
في تاریخ كل تقریر مالي تقوم اإلدارة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدین  

تعرضت النخفاض في قیمتھا االئتمانیة. یعتبر األصل المالي بأنھ  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد 
منخفض القیمة االئتمانیة عند حدوث حدث أو أكثر ذي تأثیر ضار على التدفقات النقدیة التقدیریة المستقبلیة لألصل  

 المالي. 
 

 ة التالیة: تشمل األدلة التي تشیر إلى االنخفاض في قیمة األصل المالي، البیانات القابلة للمالحظ
 
 صعوبة مالیة كبیرة للمدین؛ •
ً  ۳٦٥/  ۷۳۰خرق العقد مثل التخلف أو تجاوز االستحقاق بمدة  •  ؛یوما
ً إعادة ھیكلة قرض أو سلفة بواسطة الشركة  •  سوى قبولھا؛  لشروط ال تجد الشركة خیاراً  وفقا
 أخرى؛ وأصبح من المحتمل أن یدخل المدین في حالة إفالس أو إعادة تنظیم مالي  •
 غیاب سوق نشط لألوراق المالیة بسبب وجود صعوبات مالیة. •

 
 عرض االنخفاض في القیمة

 
یتم خصم مخصصات للموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القیمة الدفتریة للموجودات. یتم عرض 

د، بما في ذلك موجودات العقود والذمم  خسائر االنخفاض في القیمة المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة وموجودات العقو
 المدینة التجاریة لعقود اإلیجار التمویلي، بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة.  

 
بالنسبة لسندات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم تحمیل مخصص الخسارة على الربح أو  

 خر.  الخسارة ویتم إثباتھ في الدخل الشامل اآل
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 االنخفاض في القیمة  .ذ

 
 الموجودات غیر المالیة 

 
تقوم اإلدارة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كان ھنالك أي مؤشرات النخفاض الموجودات. وفي حال وجود  
أي مؤشر على ذلك أو عندما یتطلب األمر إجراء فحص سنوي النخفاض القیمة، فإن اإلدارة تقوم بتقدیر القیمة 

اد ھي القیمة العادلة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد بعد  القابلة لالسترداد للموجودات. قیمة األصل القابلة لالسترد
أیھما أعلى، ما لم یكن األصل ال  -خصم تكالیف البیع أو قیمتھ في االستخدام والتي تحدد لكل أصل بصورة مستقلة 

 ینتج تدفقات نقدیة مستقلة إلى حد كبیر عن الموجودات األخرى أو من موجودات الشركة. عندما تتجاوز القیمة 
الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قیمتھ أو قیمتھا القابلة لالسترداد فإنھ یتم اعتبار منخفض القیمة ویتم خفض 

 قیمتھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد. 
 

الحالیة باستخدام  في سیاق تقییم القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة للوصول إلى قیمھا  
معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس التقییمات الحالیة للسوق من حیث القیمة الوقتیة للمال والمخاطر المتعلقة 
باألصل. عند تحدید القیمة العادلة بعد خصم تكالیف البیع یتم أخذ آخر معامالت السوق بعین االعتبار، إن كانت 

تحدید مثل ھذه المعامالت، فیتم استخدام نموذج تقییم مالئم لھذا الغرض. یتم تدعیم متاحة. وفي حالة عدم القدرة على  
تلك الحسابات عن طریق مضاعفات التقییم وأسعار األسھم المدرجة للشركات التابعة المطروحة للتداول العام أو  

 مؤشرات القیمة العادلة األخرى المتاحة.
 

راء تقییم بتاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على بالنسبة للموجودات بخالف الشھرة، یتم إج
 ً لم تعد موجودة أو قد انخفضت. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل،    أن خسائر االنخفاض في القیمة التي تم إثباتھا سابقا

م عكس خسارة االنخفاض المعترف تقوم اإلدارة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد من األصل أو الوحدة المولدة للنقد. یت
بھا سابقا فقط إذا كان ھناك تغییر في االفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ أن تم التعرف على  
خسارة االنخفاض السابقة. ویكون عكس القید محدودا بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد  

القیمة الدفتریة كان لیتم تحدیدھا، بعد طرح االستھالك واإلطفاء، مع عدم تسجیل خسارة االنخفاض في  أو تتجاوز
 القیمة لألصل في سنوات سابقة. یتم إثبات عكس القید ھذا في قائمة الربح أو الخسارة. 

 
 القروض والتكلفة التمویلیة .ض

 ً ً   یتم إثبات القروض مبدئیا لإلثبات المبدئي، یتم إدراج القروض    بالقیمة العادلة، ناقصا التكالیف العائدة للمعامالت. الحقا
بالتكلفة المطفأة، بینما یتم إثبات الفرق بین التكلفة (مخفضة للمدفوعات الدوریة) وقیمة االسترداد في قائمة الربح  

 الفعلیة.  على مدى فترة االقتراض باستخدام طریقة الفائدة  والخسارة
 

یتم رسملة تكالیف االقتراض العائدة مباشرة لالستحواذ على أو إلنشاء أو إنتاج أصل مؤھل كجزء من تكلفة األصل  
المعني. یتم إثبات تكالیف االقتراض التي ال تتعلق مباشرة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل ضمن قائمة  

 ستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.با الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 

 المصروفات .ظ
تمثل تكالیف اإلیرادات جمیع المصروفات العائدة أو المرتبطة مباشرة باألنشطة التشغیلیة األساسیة للشركة، بما في  
ذلك على سبیل المثال ال الحصر: التكالیف المتعلقة بالموظفین، وانخفاض قیمة الممتلكات والمعدات، وما إلى ذلك.  
یتم تصنیف جمیع المصروفات األخرى كمصروفات إداریة. یتم توزیع المصروفات المشتركة بین تكالیف اإلیرادات 

 والمصروفات اإلداریة، إن لزم األمر، على أساس معقول ومناسب لطبیعة وظروف المصروفات المشتركة.
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 (باللایر السعودي) 

۲٤ 

 
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد .٥

 
تصدر معاییر جدیدة؛ إال أن تطبیق التعدیالت التالیة على المعاییر الحالیة لیس لھ أي تأثیر مالي جوھري على  لم 

 القوائم المالیة للشركة في الفترة الحالیة أو الفترات السابقة ومن المتوقع أال یكون لھا تأثیر كبیر في الفترات المستقبلیة:
 
 المفاھیم في المعاییر الدولیة للتقریر المالي التعدیالت على مراجع إطار   •
 )۳تعریف األعمال (التعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي   •
 ) ۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱تعریف األھمیة النسبیة (التعدیل على معیار المحاسبة الدولي  •
  ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي  ۹ي إصالح معیار سعر الفائدة (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المال •

 )۷والمعیار الدولي للتقریر المالي 
 ) ۱٦(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  ۱۹ -امتیازات اإلیجار ذات الصلة بكوفید  •

 
ح  م، مع السما۲۰۲۱ینایر  ۱ھناك عدد من اإلعالنات الجدیدة التي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 بالتطبیق المبكر لھا، إال أن الشركة لم تقم بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة عند إعداد ھذه القوائم المالیة. 
 

 الوصف المعیار / التفسیر

ساري اعتبارا من الفترات 
 التي تبدأ من أو بعد 

 التاریخ التالي
   

، المعاییر ۳۹معیار المحاسبة الدولي 
 ۱٦و   ۹، ۷، ٤الدولیة للتقریر المالي 

 -إصالح المؤشر المرجعي لسعر الفائدة 
 م ۲۰۲۱ینایر  ۱ ۲المرحلة  

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تكلفة تنفیذ عقد -عقود غیر مجدیة  ۳۷معیار المحاسبة الدولي 
التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر  المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 م۲۰۲۰ – م ۲۰۱۸دورة  -المالي 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

الممتلكات واآلالت والمعدات: تحصیالت قبل  ۱٦معیار المحاسبة الدولي 
 االستخدام المقصود 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ إشارة إلى إطار المفاھیم  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ تأمینعقود  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 

تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة   ۱معیار المحاسبة الدولي 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ )۱(التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  

  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي 

بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر 
الزمیلة أو المشروع المشترك وشركتھ 

(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  
 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰

متاح للتطبیق االختیاري / 
تاریخ السریان مؤجل إلى  

 أجل غیر مسمى

 
القوائم المالیة للشركة،  م لیس لھا أي تأثیر جوھري على ۲۰۲۱ینایر  ۱المعاییر التفسیرات والتعدیالت اعتبارا من 

أما بالنسبة للمعاییر والتفسیرات والتعدیالت األخرى المذكورة أعاله، تقوم الشركة حالیا بتقییم اآلثار المترتبة على  
 القوائم المالیة للشركة عند التطبیق.
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  .٦
 
 التسویة والقیمة الدفتریة . أ
 

 أرض م۲۰۲۰

وتحسینات مباني 
على عقارات 

 مستأجرة
 

 سیارات معدات 

األعمال  
الرأسمالیة تحت 

 اإلجمالي التنفیذ
       :التكلفة

ینایر   ۱الرصید في 
 ۷۷۱٫۱٦۱٫۰۰۳ ۹۲٫۸۱۲٫۷۹۸ ۱۲۲٫٦۳٥٫۳٦۹ ۲۱٤٫۰٦۹٫۳٥۲ ۳۰۷٫۸٥۷٫٤۲٦ ۳۳٫۷۸٦٫۰٥۸ م ۲۰۲۰

 ٤۸٫٥٦۷٫۱٦۱ ٤٤٫۱۳۳٫۸٦۹ ۱۰٦٫۷٦٥ ۳٫۰۹۸٫۰۷۷ ۱٫۲۲۸٫٤٥۰ -- إضافات  
 ) ۲٥٫۰٥۹٫۰۳٤( -- ) ۱۸٫۱٤۱٫۲٥٦( )٦٫٥۳۳٫۲۷۲( ) ۳۸٤٫٥۰٦( -- استبعادات

استعبادات أعمال تحت 
 ) ۳٦٫٥۱۱٫۸۷٤( ) ۳٦٫٥۱۱٫۸۷٤( -- -- -- -- التنفیذ

المحول من أعمال  
 -- ) ٦۲٫۱۹۰٫۱٤۲( ۱۳٫۸٥۳٫٤۹۲ ۲۰٫۱۷٥٫۸٥۲ ۲۸٫۱٦۰٫۷۹۸ -- رأسمالیة تحت التنفیذ

دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۷٥۸٫۱٥۷٫۲٥٦ ۳۸٫۲٤٤٫٦٥۱ ۱۱۸٫٤٥٤٫۳۷۰ ۲۳۰٫۸۱۰٫۰۰۹ ۳۳٦٫۸٦۲٫۱٦۸ ۳۳٫۷۸٦٫۰٥۸ م ۲۰۲۰

       

       :االستھالك المتراكم
ینایر   ۱الرصید في 

 ۲۱۱٫۰۰۰٫٤٦۳ -- ٤۰٫۷۰۲٫۰٥٤ ۱۱٦٫۹۸٥٫۳٦٦ ٥۳٫۳۱۳٫۰٤۳ -- م ۲۰۲۰
 ۹۲٫٥٤٤٫٤٤٥ -- ۱٤٫۰٥۳٫۱۸۷ ۳٤٫٦۰۲٫٥۳٦ ٤۳٫۸۸۸٫۷۲۲ -- المحمل للسنة 

 ) ۲٤٫۱۷٦٫۲۷٦( -- ) ۱۷٫۸۱٤٫۲۳۱( )٦٫۰۷٤٫۲٥۸( ) ۲۸۷٫۷۸۷( -- استبعادات
خسارة االنخفاض في 

 ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ -- -- ۷٫۳۸۳٫٤۸۰ ۱٥٫٥۱٦٫٥۲۰ -- )۳٤القیمة (اإلیضاح 
دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۳۰۲٫۲٦۸٫٦۳۲ -- ۳٦٫۹٤۱٫۰۱۰ ۱٥۲٫۸۹۷٫۱۲٤ ۱۱۲٫٤۳۰٫٤۹۸ -- م ۲۰۲۰
       

       :الدفتریةالقیم 
 ٤٥٥٫۸۸۸٫٦۲٤ ۳۸٫۲٤٤٫٦٥۱ ۸۱٫٥۱۳٫۳٦۰ ۷۷٫۹۱۲٫۸۸٥ ۲۲٤٫٤۳۱٫٦۷۰ ۳۳٫۷۸٦٫۰٥۸ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

  
ملیون لایر سعودي تتعلق بالموجودات والمشاریع التي لن تكتمل أو لن یكون لھا  ۳٦٫٥الشركة  حولتخالل السنة،  •

 على قائمة األرباح والخسائر. جدوى في المستقبل
 

ً  خبیراً م، استخدمت اإلدارة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  • الختبار موجوداتھا لتحدید االنخفاض في القیمة  مستقالً  خارجیا
 ملیون لایر سعودي.  ۲۲٫۹ج عنھ انخفاض في القیمة بمبلغ تعلى مستوى وحدة تولید النقد، مما ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۲٦ 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع) .٦
 

 أرض  م ۲۰۱۹

مباني وتحسینات 
على عقارات  

 مستأجرة
 

 سیارات معدات
الرأسمالیة  األعمال 

 اإلجمالي تحت التنفیذ
       : التكلفة

ینایر   ۱الرصید في 
 ۷۳۷٫۳۷٦٫۹۹۰ ۱۷۰٫۷۲٦٫۱۹٥ ۹۳٫۷۳۳٫٥٤۱ ۱۸۱٫٥۸۲٫۰۹٦ ۲٥۷٫٥٤۹٫۱۰۰ ۳۳٫۷۸٦٫۰٥۸ م ۲۰۱۹

 ٦۳٫٤۹٦٫۰۱۸ ٥۱٫۰۲۳٫٦۷۳ ۳۱۹٫۱۳٤ ۹٫۲۷۷٫۸٤٥ ۲٫۸۷٥٫۳٦٦ -- إضافات  
 ) ۱۲٫۰٦۰٫۲۰۲( -- )۱٫٦۸٥٫۰٥۹( )۹٫٥۱۸٫۲۱۸( ) ۸٥٦٫۹۲٥( -- استبعادات

 ) ۱۷٫٦٥۱٫۸۰۳( -- -- -- ) ۱۷٫٦٥۱٫۸۰۳( -- تعدیل عقد إیجار تمویلي 
المحول من أعمال  

 -- (۱۲۸٬۹۳۷٬۰۷۰) ۳۰٫۲٦۷٫۷٥۳ ۳۲٫۷۲۷٫٦۲۹ ٦٥٫۹٤۱٫٦۸۸ -- رأسمالیة تحت التنفیذ
دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۷۷۱٫۱٦۱٫۰۰۳ ۹۲٫۸۱۲٫۷۹۸ ۱۲۲٫٦۳٥٫۳٦۹ ۲۱٤٫۰٦۹٫۳٥۲ ۳۰۷٫۸٥۷٫٤۲٦ ۳۳٫۷۸٦٫۰٥۸ م ۲۰۱۹
       

       :االستھالك المتراكم
ینایر   ۱الرصید في 

 ۱٥۰٫٦٦۸٫۰۸۰ -- ۲۸٫۹٦۹٫۷۰٤ ۹۷٫۲۷۹٫۸٥۰ ۲٤٫٤۱۸٫٥۲٦ -- م ۲۰۱۹
 ۷٤٫۹٦۸٫۷۹۱ -- ۱۳٫٤۱۷٫٤۱۰ ۲۸٫۷۱۸٫۸۹۲ ۳۲٫۸۳۲٫٤۸۹ -- المحمل للسنة 

 ) ۱۱٫٥٤۷٫۳٤۲( -- )۱٫٦۸٥٫۰٦۰( )۹٫۰۱۳٫۳۷٦( ) ۸٤۸٫۹۰٦( -- استبعادات
 )۳٫۰۸۹٫۰٦٦( -- -- -- )۳٫۰۸۹٫۰٦٦( -- تعدیل عقد إیجار تمویلي 

دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۲۱۱٫۰۰۰٫٤٦۳ -- ٤۰٫۷۰۲٫۰٥٤ ۱۱٦٫۹۸٥٫۳٦٦ ٥۳٫۳۱۳٫۰٤۳ -- م ۲۰۱۹

       : القیم الدفتریة
 ٥٦۰٫۱٦۰٫٥٤۰ ۹۲٫۸۱۲٫۷۹۸ ۸۱٫۹۳۳٫۳۱٥ ۹۷٫۰۸۳٫۹۸٦ ۲٥٤٫٥٤٤٫۳۸۳ ۳۳٫۷۸٦٫۰٥۸ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 
 ال توجد أي قیود على أي أصل أو أي أصل تم رھنھ كضمان ألي طرف

 
 األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ .ب

 
تمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ أعمال البناء في صالة الفرسان في مطار الملك عبد العزیز الدولي (المطار  

 الجدید)، ومغسلة مدینة الملك عبد العزیز االقتصادیة وتعدیالت مبنى وحدة جدة. 
 

 دیسمبر كما یلي:  ۳۱تم توزیع االستھالك للسنة المنتھیة في   . ج
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰   
    

 ٦٦٫۷٥۳٫٤٥۸ ۸۳٫۰٤۸٫٥۸۰  )۲٥تكلفة مبیعات (اإلیضاح 
 ۸٫۲۱٥٫۳۳۳ ۹٫٤۹٥٫۸٦٥  ) ۲۷مصروفات عمومیة وإداریة (اإلیضاح 

  ۹۲٫٥٤٤٫٤٤٥ ۷٤٫۹٦۸٫۷۹۱ 
 
  

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۲۷ 

 
 الموجودات غیر الملموسة  .۷
 

 التسویة والقیمة الدفتریة
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   التكلفة

 ۳٫۸۲۰٫۸۲٤  ٥٫۷۰٥٫۹۱٥ ینایر ۱الرصید في 
 ۱٫۸۸٥٫۰۹۱ -- إضافة 

 ٥٫۷۰٥٫۹۱٥ ٥٫۷۰٥٫۹۱٥ دیسمبر ۳۱الرصید في 
   

   اإلطفاء المتراكم
 ۳٫٥٦۲٫٥٥٥ ۳٫۸٥۹٫۷۲٥ ینایر ۱الرصید في 

 ۲۹۷٫۱۷۰ ۷۲۹٫٤٥٦ إطفاء
 ۳٫۸٥۹٫۷۲٥ ٤٫٥۸۹٫۱۸۱ دیسمبر ۳۱الرصید في 

   
 ۱٫۸٤٦٫۱۹۰ ۱٫۱۱٦٫۷۳٤ القیم الدفتریة

 
 طفاء في المصروفات العمومیة واإلداریة.اإلتم إدراج 

 
 عقارات استثماریة .۸
 
 تتمثل العقارات االستثماریة في جزء من مبنى شیدتھ الشركة ویجري تأجیره لطرف ذي عالقة في الدمام.  . أ

  
 التسویة والقیمة الدفتریة .ب
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   التكلفة

 ٤۲٫۸۷٦٫۸۹۰ ٤۲٫۸۷٦٫۸۹۰ ینایر ۱الرصید في 
 -- ۱۷۸٫۰٤۱ إضافة 

 ٤۲٫۸۷٦٫۸۹۰ ٤۳٫۰٥٤٫۹۳۱ دیسمبر ۳۱الرصید في 
   

   االستھالك المتراكم 
 ٤٫٥۳۹٫٤٥٦ ٦٫٤۸۸٫٤۰٦ ینایر ۱الرصید في 

 ۱٫۹٤۸٫۹٥۰ ۱٫۹٥٥٫٤۲۷ المحمل للسنة 
 ٦٫٤۸۸٫٤۰٦ ۸٫٤٤۳٫۸۳۳ دیسمبر ۳۱الرصید في 

   
 ۳٦٫۳۸۸٫٤۸٤ ۳٤٫٦۱۱٫۰۹۸ القیم الدفتریة

 
 مبلغ االستھالك  .ج
 

 ستھالك في المصروفات العمومیة واإلداریة.التم إدراج ا
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۲۸ 

 
 عقود اإلیجار والتزامات أصول حق استخدام .۹

 
 أصول  حق استخدام أ.  
 

 : أصول حق استخداملفیما یلي بیان التسویة والقیمة الدفتریة 
 

 م۲۰۲۰
عقد إیجار مبنى 

 إیجار سكنيعقد  عقد إیجار أرض تجاري
عقد إیجار 

 اإلجمالي سیارات
      :التكلفة

 ٦۱۱٫٦۰۰٫٥٤۰ ۱٤٫۷٦۳٫٤٥۰ ۱۳٦٫۸٤٤٫۲۷۰ ٥۹٫۸۱٤٫۳٦٦ ٤۰۰٫۱۷۸٫٤٥٤ م  ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
 ۳٤٫۷۲۹٫۱۷٥ -- ۸٫٦۰۱٫۳٤٤ -- ۲٦٫۱۲۷٫۸۳۱ إضافات 

 ۳۲٫۷۰٤٫۲۱۰ -- -- -- ۳۲٫۷۰٤٫۲۱۰ تعدیالت عقود إیجار
 )٤٫۲٦٥٫٤٤٥( -- -- -- )٤٫۲٦٥٫٤٤٥( إنھاء خدمات
دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 م  ۲۰۲۰
٤٥٤٫۷٤٥٫۰٥۰ ٥۹٫۸۱٤٫۳٦٦ ۱٤٥٫٤٤٥٫٦۱٤ ۱٤٫۷٦۳٫٤٥۰ ٦۷٤٫۷٦۸٫٤۸۰ 

      
      :االستھالك المتراكم

 ۸۱٫۸٥٤٫۷۷۰ ۳٫٦۹۳٫۳۹۲ ۱۰٫۲٥۰٫۱٦۷ ۲٫۷٥۷٫۸۳٦ ٦٥٫۱٥۳٫۳۷٥ م  ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
 ۹۳٫۷۹۳٫٦٤٦ ۳٫٦۹۳٫۳۹۲ ۹٫٦۳۷٫۹٥۷ ۲٫۷٥۷٫۸۳٦ ۷۷٫۷۰٤٫٤٦۱ المحمل للفترة

 )٦٫۹۱۸٫۱۸٥( -- -- -- )٦٫۹۱۸٫۱۸٥( تعدیالت عقود إیجار
 )۳٫٤۹٥٫۱۹۹( -- -- -- )۳٫٤۹٥٫۱۹۹( إنھاء خدمات
دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 م  ۲۰۲۰
۱۳۲٫٤٤٤٫٤٥۲ ٥٫٥۱٥٫٦۷۲ ۱۹٫۸۸۸٫۱۲٤ ۷٫۳۸٦٫۷۸٤ ۱٦٥٫۲۳٥٫۰۳۲ 

      :الدفتریةالقیم 
 ٥۰۹٫٥۳۳٫٤٤۸ ۷٫۳۷٦٫٦٦٦ ۱۲٥٫٥٥۷٫٤۹۰ ٥٤٫۲۹۸٫٦۹٤ ۳۲۲٫۳۰۰٫٥۹۸ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

      

 م ۲۰۱۹
عقد إیجار مبنى 

 عقد إیجار سكني عقد إیجار أرض  تجاري
عقد إیجار  

 اإلجمالي سیارات
      :التكلفة

م و  ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 ٦۱۱٫٦۰۰٫٥٤۰ ۱٤٫۷٦۳٫٤٥۰ ۱۳٦٫۸٤٤٫۲۷۰ ٥۹٫۸۱٤٫۳٦٦ ٤۰۰٫۱۷۸٫٤٥٤ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

      
      :االستھالك المتراكم

المحمل للفترة والرصید كما  
 م  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

٦٥٫۱٥۳٫۳۷٥ ۲٫۷٥۷٫۸۳٦ ۱۰٫۲٥۰٫۱٦۷ ۳٫٦۹۳٫۳۹۲ ۸۱٫۸٥٤٫۷۷۰ 

      :القیم الدفتریة
 ٥۲۹٫۷٤٥٫۷۷۰ ۱۱٫۰۷۰٫۰٥۸ ۱۲٦٫٥۹٤٫۱۰۳ ٥۷٫۰٥٦٫٥۳۰ ۳۳٥٫۰۲٥٫۰۷۹ م  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 
) وعقود الحرمین وكافتریات شركة االتصاالت السعودیة ٥اإلضافات خالل الفترة متعلقة بمتجر صالة الریاض ( •

 بالریاض.   ۲وصالة الترحیب (ویلكم لونج) 
 سنوات.  ۳٫٦سنة إلى   ۲٫۲تتعلق تعدیالت عقود اإلیجار بتمدید مبنى وحدة جدة من  •
تتعلق حاالت اإلنھاء خالل الفترة بعقود طیران أدیل وكافتیریا اس تي سي وعقود الشركة السعودیة للتطویر  •

 إلى الذمم الدائنة.   االلتزاماتم ونقل  ۲۰۲۰) المنتھیة في الربع الثالث من سنة  ۰۸  -العقاري (إس في سیتي إن سي  
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۲۹ 

 
 عقود اإلیجار (تابع) التزاماتو أصول حق استخدام .۹
 

 (تابع) أصول حق استخدام أ.  
 

 تم توزیع استھالك السنة على النحو التالي: 
 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ اإلیضاح  
    

 ۷۰٫۲۳۳٫٦۹٦ ۷٦٫۱۷٦٫٦۲۳ ۲٥ تكلفة مبیعات
 ۱۱٫٦۲۱٫۰۷٤ ۱۰٫٦۹۸٫۸۳۸ ۲۷ مصروفات عمومیة وإداریة 

  ۸٦٫۸۷٥٫٤٦۱ ۸۱٫۸٥٤٫۷۷۰ 
 

 عقود اإلیجار التزامات ب. 
 

 عقود اإلیجار خالل السنة:  التزاماتفیما یلي حركة 
 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ٥۸۷٫٤۸۳٫۰٤۲ ٥۳۳٫۸٦٦٫۱۷۸   عقود اإلیجار في بدایة السنةالتزامات 
 -- ۲٦٫۷۳٦٫۷٤۷ عقود اإلیجارالتزامات إضافات إلى 

 ۲۷٫٦٤۲٫۸۷۰ ۲٦٫۹۱۲٫۲۱۳ عقود اإلیجار بسبب التكلفة اإلكتواریةالتزامات الزیادة في 
 -- ۳۳٫۱۱۹٫٥۱٤ تعدیالت عقود إیجار

 -- )۲٫۸۲۷٫۳۷٤( عقود إیجارالتزامات إنھاء 
 ) ۸۱٫۲٥۹٫۷۳٤( )۳۷٫۷۲۱٫۳۷٥( مدفوعات عقود إیجار خالل السنة

 ٥۳۳٫۸٦٦٫۱۷۸ ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ عقود اإلیجار في نھایة السنة التزامات 
 )۱۱۷٫۳٦٤٫۹۰۳( )۱٦۷٫۸٥٦٫٦۹۱( اإلیجارعقود التزامات یخصم: الجزء المتداول من 

 ٤۱٦٫٥۰۱٫۲۷٥ ٤۱۲٫۲۲۹٫۲۱۲ عقود اإلیجارالتزامات الجزء غیر المتداول من 
 

 دیسمبر: ۳۱عقود اإلیجار كما في التزامات فیما یلي 
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
    
 

الحد األدنى لدفعات 
 فوائد اإلیجار المستقبلیة

القیمة الحالیة للحد 
األدنى لمدفوعات 

 اإلیجار
    

 ٤۰۳٫۰۲۹٫٦٦٤ ٥۳٫۳٥٦٫۱۸۹ ٤٥٦٫۳۸٥٫۸٥۳ عقد إیجار مبنى تجاري
 ٥٥٫۹۱۰٫٤۷۲ ۳٥٫٦۷۱٫۱٥۸ ۹۱٫٥۸۱٫٦۳۰ عقود إیجار أرض 
 ۱۱۹٫۳٥۳٫٦۳۷ ٦٤٫۰۰۳٫٦۹٦ ۱۸۳٫۳٥۷٫۳۳۳ عقود إیجار سكني

 ۱٫۷۹۲٫۱۳۰ ۱٦٤٫۰۱۳ ۱٫۹٥٦٫۱٤۳ عقود إیجار سیارات
    

 ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ ۱٥۳٫۱۹٥٫۰٥٦ ۷۳۳٫۲۸۰٫۹٥۹ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۳۰ 

 
 حق استخدام أصول والتزامات عقود اإلیجار (تابع) .۹
 

 عقود اإلیجار (تابع) التزامات ب. 
 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
    
 

الحد األدنى لدفعات 
 فوائد اإلیجار المستقبلیة

القیمة الحالیة للحد  
األدنى لمدفوعات  

 اإلیجار
    

 ۳٥۱٫۹۹٤٫۲۱٥ ٦۷٫۰٤٥٫۳۹٦ ٤۱۹٫۰۳۹٫٦۱۱ عقد إیجار مبنى تجاري
 ٥۳٫٦٤۲٫۸۸۸ ۳۸٫٤۹٤٫۳۱٤ ۹۲٫۱۳۷٫۲۰۲ عقد إیجار أرض 
 ۱۲۰٫٦۲٤٫۹۲٦ ٦۹٫۲۹۸٫۸۸۰ ۱۸۹٫۹۲۳٫۸۰٦ عقد إیجار سكني

 ۷٫٦۰٤٫۱٤۹ ٤۷۷٫۳۹۳ ۸٫۰۸۱٫٥٤۲ عقد إیجار سیارات 
    

 ٥۳۳٫۸٦٦٫۱۷۸ ۱۷٥٫۳۱٥٫۹۸۳ ۷۰۹٫۱۸۲٫۱٦۱ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 عقود اإلیجار ضمن قائمة المركز المالي على النحو التالي:  التزاماتدیسمبر، یتم عرض  ۳۱في 
 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱۱۷٫۳٦٤٫۹۰۳ ۱٦۷٫۸٥٦٫٦۹۱ الجزء المتداول 
 ٤۱٦٫٥۰۱٫۲۷٥ ٤۱۲٫۲۲۹٫۲۱۲ الجزء غیر المتداول

 ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ ٥۳۳٫۸٦٦٫۱۷۸ 
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۲۸٬۹٥٤٬۳٤٤ ۸٦٬٥٦٤٬٦۳۸ رصید متداول مستحق
 ۸۸٬٤۱۰٬٥٥۹ ۸۱٬۲۹۲٬۰٥۳ أقل من سنة واحدة 

 ۲٤۲٬۰۳٥٬٤۷٥ ۲٥٦٬٦۷۷٬۷۸۰ سنة إلى خمسة سنوات 
 ۱۷٤٬٤٦٥٬۸۰۰ ۱٥٥٬٥٥۱٬٤۳۲ أكثر من خمس سنوات 

 ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ ٥۳۳٫۸٦٦٫۱۷۸ 
 

رة من الباطن األصول ج.   المؤجَّ
 

بمطار الملك خالد الدولي بالریاض. صنفت اإلدارة عقد   ۱عقود اإلیجار من الباطن في الشركة مبنى ایھ ام  أصول
اإلیجار ھذا كعقد إیجار تمویلي. عالوة على ذلك، قامت الشركة بتأجیر جزء صغیر من سكن الموظفین في الدمام 

 .بعقد إیجار من الباطن والذي صنفتھ اإلدارة كعقد إیجار تشغیلي
 

 مستأجرة من الباطن على مدى السنة:  أصول فیما یلي الحركة في 
 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۲۸٫۲۹۹٫۸۷۳ ۲٥٫۳۸٥٫۱٥۷ المؤجرة من الباطن في بدایة السنة  األصول صافي 
 ۱٫۳۳۷٫۱۲۸ ۷۲٥٫۳۱۰ زیادة بسبب إیرادات تمویلیة

 )٤٫۲٥۱٫۸٤٤( )۲٫٦۲۷٫٤۷۲( مدفوعات عقود إیجار مستلمة خالل السنة 
 ۲٥٫۳۸٥٫۱٥۷ ۲۳٫٤۸۲٫۹۹٥ المؤجرة من الباطن في نھایة السنة  األصول صافي 

 ) ۱۲٫٥۲٦٫٤۲۳( )۱٤٫۱۹۰٫۸۲۲( المؤجرة من الباطن  األصولیخصم: الجزء المتداول من صافي 
 ۱۲٫۸٥۸٫۷۳٤ ۹٫۲۹۲٫۱۷۳ المؤجرة من الباطن  األصولالجزء غیر المتداول من صافي 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۳۱ 

 
 استخدام أصول والتزامات عقود اإلیجار (تابع)حق  .۹
 

 المؤجرة من الباطن (تابع) األصول ج. 
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۸٬۷۷۰٬۱۰٥ ۹٬٤۷۸٬٤۸۲ رصید متداول مستحق
 ۳٬۳۳٥٬۸٥۰ ۳٬۳۳٥٬۸٥۰ أقل من سنة واحدة 

 ۱٥٬۳۷۷٬۹٥۰ ۱۱٬٦۷٥٬٤۷٥ سنة إلى خمسة سنوات 
 ۲۷٬٤۸۳٬۹۰٥ ۲٤٬٤۸۹٬۸۰۷ اإلیجار المخصومة إجمالي الذمم المدینة لعقود 

 (۲٬۰۹۸٬۷٤۸) ۱٬۰۰٦٬۸۱۲ إیرادات تمویلیة غیر مكتسبة
 ۲٥٬۳۸٥٬۱٥۷ ۲۳٬٤۸۲٬۹۹٥ صافي االستثمار في عقد اإلیجار

 
 دیسمبر:  ۳۱فیما یلي الذمم المدینة لعقود اإلیجار كما في 

 
 م۲۰۲۰

    
 

الحد األدنى لدفعات 
 الفائدة المستقبلیةاإلیجار 

القیمة الحالیة للحد 
األدنى لمدفوعات 

 اإلیجار
  ۳۱عقد إیجار مبنى تجاري كما في 

 ۲۳٫٤۸۲٫۹۹٥ ۱٫۰۰٦٫۸۱۲ ۲٤٫٤۸۹٫۸۰۷ م ۲۰۲۰دیسمبر 
 

 م ۲۰۱۹
    
   

الحد األدنى لدفعات 
 الفائدة اإلیجار المستقبلیة

القیمة الحالیة للحد  
األدنى لمدفوعات  

 اإلیجار
  ۳۱عقد إیجار مبنى تجاري كما في 

 ۲٥٫۳۸٥٫۱٥۷ ۱٫۷۳۲٫۱۲۳ ۲۷٫۱۱۷٫۲۸۰ م ۲۰۱۹دیسمبر 
 

 اإلیجار التشغیلي د.  
 

تؤجر الشركة عقاراتھا االستثماریة. صنفت اإلدارة ھذه العقود على أنھا عقود إیجار تشغیلیة ألنھا ال تنقل بشكل 
 . األصولجوھري جمیع المخاطر والمكافآت الناتجة عن ملكیة  

 
ملیون    ۳٫٤م:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي (  ۳٫۱م مبلغ  ۲۰۲۰بلغت إیرادات اإلیجار المثبتة من قبل اإلدارة خالل سنة  

 لایر سعودي).  
 

الستحقاق مدفوعات اإلیجار یوضح مدفوعات اإلیجار غیر المخصومة التي یتعین  یعرض الجدول التالي تحلیالً 
 استالمھا بعد تاریخ التقریر.

  
  م۲۰۲۰

  
 -- أقل من سنة واحدة 

 ۹٤٫۷۸٤٫۱۰٥ سنة إلى خمسة سنوات 
 ٥٦٫۸۷۰٫٤٦۳ أكثر من خمس سنوات 

 ۱٥۱٫٦٥٤٫٥٦۸ 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۳۲ 

 
 حق استخدام أصول والتزامات عقود اإلیجار (تابع) .۹
 

 اإلیجار التشغیلي (تابع) د.  
 

  م ۲۰۱۹
  

 ۱۸٫۹٥٦٫۸۲۱ أقل من سنة واحدة 
 ۹٤٫۷۸٤٫۱۰٥ سنة إلى خمسة سنوات 

 ۷٥٫۸۲۷٫۲۸٤ أكثر من خمس سنوات 
 ۱۸۹٫٥٦۸٫۲۱۰ 
 
 الخسارةالمبلغ المثبت في الربح أو   . ۳ 
 

  م۲۰۲۰
  

 ۲٦٫۹۱۲٫۲۱۳ عقود إیجار  التزاماتفائدة على 
 ۷۲٥٫۳۱۰ من الباطن أصول  إیرادات من تأجیر حق استخدام

 ۱٤٫٤۳۱٫٦۷۸ مصروفات إیجار متعلقة بعقد إیجار قصیر األجل 
 -- منخفضة القیمة أصولإیجارات خاصة بعقود إیجار 

 
  م ۲۰۱۹

  
 ۲۷٫٦٤۲٫۸۷۱ عقود إیجار التزامات فائدة على 

 ۱٫۳۳۷٫۱۲۸ من الباطن أصول  إیرادات من تأجیر حق استخدام
 ٥٦٫۸۹۷٫٥٤۰ مصروفات إیجار متعلقة بعقد إیجار قصیر األجل 

 -- منخفضة القیمة أصولإیجارات خاصة بعقود إیجار 
 

 الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة .۱۰
 

 شركة زمیلةاالستثمار في  أ.  
 

 ٪ في الشركة السعودیة الفرنسیة لتشغیل وإدارة األسواق الحرة.  ٤۰تمتلك الشركة نسبة 
 

 دیسمبر مما یلي:  ۳۱فیما یلي أرصدة االستثمار في الشركة الزمیلة كما في   ب. 
 

 القیمة الدفتریة  حصة الملكیة الفعلیة (٪)  بلد التأسیس االسم
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  

الشركة السعودیة الفرنسیة  
لتشغیل وإدارة األسواق الحرة  
 (شركة ذات مسؤولیة محدودة)

المملكة العربیة  
 ۱۱٫٥۸۸٫۳٤٥ -- ٪ ٤۰ ٪٤۰ السعودیة

 
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۳۳ 

 
 الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (تابع) .۱۰

 
 فیما یلي الحركة في االستثمار في شركة زمیلة خالل السنة:  ج. 

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱٥٫۱۲٥٫۸۱۳ ۱۱٫٥۸۸٫۳٤٥ رصید افتتاحي
 )۳٫۳٥٥٫۱۲۱( )۸٫۳٦۱٫٦۱۱( حصة في صافي الخسارة

  )۳٫۱۲٥٫۹۳۰( خسارة االنخفاض في القیمة
 ) ۱۸۲٫۳٤۷( )۱۰۰٫۸۰٤( الحصة في الخسارة الشاملة األخرى

 ۱۱٫٥۸۸٫۳٤٥ -- رصید اإلقفال
 

 دیسمبر. ۳۱للشركة المستثمر فیھا كما في فیما یلي ملخص المعلومات المالیة  د.  
 

المالیة أدناه وحصة الخسارة للسنة المنتھیة   البیاناتلم تصدر الشركة الزمیلة قوائم مالیة مراجعة بعد، وبالتالي، تستند  
 م، إلى مسودة القوائم المالیة لإلدارة الداخلیة.  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 
 الحصة في صافي الموجودات

    م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 ۱٥۸٫٤۰۸٫٥۰۸ ۱۷٫۲۸۹٫۱۷۷ موجودات غیر متداولة

 ۷۸٫۷٥۳٫۷۷۷ ٥۸٫۸۹۳٫۲۲۲ موجودات متداولة
 ۲۳۷٫۱٦۲٫۲۸٥ ۷٦٫۱۸۲٫۳۹۹ إجمالي الموجودات 

   
 ۱۰۹٫۳۳٤٫٤٥٥ ۲٫۰۲٦٫۳۰۰ مطلوبات غیر متداولة

 ۹۸٫۸٥٦٫۹٦۸ ٦۷٫۰۹۳٫٦٥۷ المطلوبات المتداولة 
 ۲۰۸٫۱۹۱٫٤۲۳ ٦۹٫۱۱۹٫۹٥۷ إجمالي المطلوبات

   
 ۲۸٫۹۷۰٫۸٦۲ ۷٫۰٦۲٫٤٤۲ صافي الموجودات

 
 ۱۱٫٥۸۸٫۳٤٥ -- حصة الشركة من صافي الموجودات

 
 ۱۱٫٥۸۸٫۳٤٥ -- القیمة الدفتریة لالستثمار

 
   الحصة في الخسارة 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۲۹۰٫۲۷۱٫۲۷۹ ۹۸٫۰۷٥٫۲۳۳ إیرادات 
 )۲٫۹۱۹٫۷۰۸( )۲۰٫۹۰٤٫۰۲۷( صافي خسارة السنة  

 )٥٫٤٦۸٫۰۹٥( -- تسویة أخرى
 )۸٫۳۸۷٫۸۰۳( )۲۰٫۹۰٤٫۰۲۷( صافي الخسارة المعدلة السنة 

 ) ٤٥٥٫۸٦۷( )۲٥۲٫۰۰۹( الخسارة الشاملة األخرى 
   

 )۳٫۳٥٥٫۱۲۱( )۸٫۳٦۱٫٦۱۱( ٪) ٤۰حصة الشركة في خسارة السنة (
 -- )۳٫۱۲٥٫۹۳۰( القیمةخسارة االنخفاض في 

 ) ۱۸۲٫۳٤۷( )۱۰۰٫۸۰٤( ٪) ٤۰حصة الشركة في الخسارة الشاملة األخرى (



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۳٤ 

 
 الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (تابع) .۱۰

 
 استمراریة أعمال الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة ه. 
 

ملیون لایر سعودي وبلغت حصة الشركة في   ۲۰٫۹خالل السنة، أعلنت الشركة المستثمر فیھا عن خسارة قدرھا 
 ملیون لایر سعودي، ومع ذلك، فقد انخفضت القیمة الدفتریة إلجمالي تكلفة االستثمار بشكل كامل.   ۸٫٤الخسارة 

   
 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة .۱۱

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰   
  

 
 

 ۱۹٫۷٥٤٫۰۲٦ ۱۷٫٤۹۷٫۲۲۳  ودائع تأمین على ضمانات وسندات
 

 المخزون .۱۲
 
 یتكون المخزون مما یلي: . أ

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱۰٦٫۸۳۸٫۲٤۲ ۸۲٫۰٥۸٫٥٤۲ بنود تجزئة
 ٤٤٫۰٦۸٫٥۷۸ ۲۷٫۰۸٤٫۰۳۷ بنود تموینیة

 ۷٫۸٥٤٫۹٦۳ ۸٫٥۰۰٫۰۹۷ قطع غیار
 ٦٫۱۱۸٫۰٤۲ ۱۲٫۳۳۱٫۷۳۱ تغلیف ومواد أخرى

 ۱۲۹٫۹۷٤٫٤۰۷ ۱٦٤٫۸۷۹٫۸۲٥ 
   

 ) ۱۱٫۰۸۷٫۸٦۷( )۱٤٫۰۱۰٫۹۷٥( مخصص مخزون  
 ۱۱٥٫۹٦۳٫٤۳۲ ۱٥۳٫۷۹۱٫۹٥۸ 

 
 فیما یلي الحركة في مخصص المخزون للسنة:  .ب

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱۳٫۳۹٦٫۳۲٥ ۱۱٫۰۸۷٫۸٦۷ الرصید في بدایة السنة
 ۸٫٥۹٥٫٥۷۱ ۲٫۹۲۳٫۱۰۸ المحمل للسنة

 ) ۱۰٫۹۰٤٫۰۲۹( -- مشطوبة خالل السنةمبالغ 
 ۱۱٫۰۸۷٫۸٦۷ ۱٤٫۰۱۰٫۹۷٥ الرصید في نھایة السنة

 
 یعتمد توفیر المخزون على طبیعة المخزون وتوقعات المبیعات واالتجاھات التاریخیة والعوامل النوعیة األخرى.  

 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۳٥ 

 
 الذمم المدینة التجاریة واألخرى .۱۳

 
 تتكون الذمم المدینة التجاریة واألخرى مما یلي:      أ.

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ اإلیضاح 
    

 ٦٥٦٫۷۰۳٫۸٤۸ ٦۸۸٫۸۳۸٫٦۹۲ ج-۲۳ أطراف ذات عالقة   –ذمم مدینة تجاریة 
 ۲٦۳٫۰٦۳٫۱٦٥ ۲۰۰٫٤٦۳٫٦۷۱  أخرىأطراف  –ذمم مدینة تجاریة 

  ۸۸۹٫۳۰۲٫۳٦۳ ۹۱۹٫۷٦۷٫۰۱۳ 
    

 ) ٥۱٫٦۲٥٫۷٥۳( )۸۸٫۷۰٥٫۸٤۷( ج-۱۳ یخصم: إجمالي مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة
  ۸۰۰٫٥۹٦٫٥۱٦ ۸٦۸٫۱٤۱٫۲٦۰ 
 
 الذمم المدینة التجاریة المفصح عنھا أعاله مصنفة كقروض وذمم مدینة تجاریة ویتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة.  -
 لیس لدى الشركة أي ضمان على الذمم المدینة وھي غیر مضمونة.   -
 . ٪)۷٤: م۲۰۱۹حكومیة (٪ من الذمم المدینة التجاریة مستحقة من كیانات حكومیة وشبھ ۸۲ -
 

 فیما یلي تحلیل بلغت أعمار الذمم المدینة التجاریة:  ب.
 
 
 

 حتى ثالثة شھور

أكثر من ثالثة 
 أشھر وحتى
 اإلجمالي أكثر من ستة أشھر ستة أشھر

     
 ۸۸۹٫۳۰۲٫۳٦۳ ٤٤۹٫۹۰٦٫۹۳۸ ۱٦۹٫۱۹٤٫۳٤٤ ۲۷۰٫۲۰۱٫۰۸۱ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

     
 ۹۱۹٫۷٦۷٫۰۱۳ ۳۱۸٫۲٦۳٫۰۸۹ ۸۱٫٦۰۳٫٤۲۷ ٥۱۹٫۸۹۷٫٤۹۷ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
 دیسمبر: ۳۱فیما یلي ملخص الحركة في الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة للسنة المنتھیة في  ج.  

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ٤٤٫٥۲۸٫۸٥۱ ٥۱٫٦۲٥٫۷٥۳ الرصید في بدایة السنة 
 ۷٫٤۸٦٫۸٦۹ ۳۹٫۰۳۳٫۸٦٥ المحمل للسنة

 ) ۳۷٤٫٥۲٥( )۱٫۸۳٥٫٤٦۹( خالل السنة عكس
 ) ۱٥٫٤٤۲( )۱۱۸٫۳۰۲( مبالغ مشطوبة خالل السنة 

 ٥۱٫٦۲٥٫۷٥۳ ۸۸٫۷۰٥٫۸٤۷ الرصید في نھایة السنة
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۳٦ 

 
۱٤.  ً  والموجودات المتداولة األخرى المدفوعات مقدما
 

 ً  دیسمبر مما یلي: ۳۱والموجودات المتداولة األخرى كما في   تتكون المدفوعات مقدما
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۳۳٫٤۰٥٫۱۲٥ ٤٤٫۲٥٥٫۱۱٥ دفعات مقدمة للموردین
 ۳۹٫۸۲۹٫۲۳۸ ۱۷٬۹۱۳٬۱٥۷ مدفوعات مقدماً 

 ۲۱٫۲۷۹٫٥۲۱ ۱۲٫۳٤۲٫۸۸٥ ذمم مدینة غیر مفوترة
 ٦٫۳۹۱٫٦۹۲ ۷٫۹٤٦٫۱۲۸ ضریبة القیمة المضافة على المشتریات

 ٦٫۰۷٥٫۹۹۹ ۸٫۰۰٥٫۳۳۷ تأمینات نقدیة لدى البنوك
 ۱٫٥۷۸٫۱۷٦ ۳۹٤٫۰۱٥ سلف للموظفین

 ۹۰٫۸٥٦٫٦۳۷ ۱۰۸٬٥٥۹٬۷٥۱ 
 
م، لم یكن  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تمثل الذمم المدینة غیر المدفوعة الفواتیر التي لم یوافق علیھا العمالء بعد. كما في  -

 ). ۱قائمة لمدة سنة واحدة (ھناك أي ذمم مدینة غیر مفوترة 
 

 النقد وما في حكمھ .۱٥
 

 دیسمبر مما یلي:  ۳۱یتكون النقد وما في حكمھ كما في 
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱۸۸٫۱۷٤٫٤۳٥ ۲٥۷٫۱۸۹٫٥۱٦ حسابات جاریة -نقد لدى البنوك 
 ۷۲۹٫۱۰۸ ۲٦٤٫۳۸۳ النقد في الصندوق

 ۲٥۷٫٤٥۳٫۸۹۹ ۱۸۸٫۹۰۳٫٥٤۳ 
 

 قرض قصیر األجل .۱٦
 

م  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الشركة على قروض قصیرة األجل بناًء على االتفاقیة المتجددة خالل السنة المنتھیة في حصلت 
ملیون لایر سعودي من البنك السعودي البریطاني (ساب) لتلبیة متطلبات رأس المال العامل للشركة.   ۳۰۰بمبلغ 

ً القرض محمل بعمولة بأسعار تجاریة. كان القرض مستحق السداد مبدئ   ۱۳م وتم تمدیده حتى  ۲۰۲۰سبتمبر    ۱٥في    یا
 م. ۲۰۲۱یونیو 

 
 رأس المال .۱۷

 
 رأس المال   أ. 

 
سھم    ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰لایر سعودي مقسم إلى    ۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع  

 لایر سعودي.  ۱۰متساوي قیمة كل منھا 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۳۷ 

 
 رأس المال (تابع) .۱۷

 
 دیسمبر:  ۳۱ونسب مساھماتھم في رأس مال الشركة كما في  بالمساھمینفیما یلي بیان  ب.

 
 م۲۰۲۰

  
 مساھمینال

  عدد األسھم
 القیمة

 ٪  باللایر السعودي
      

 ۳٥٬۷  ۲۹۲٫۷٤۰٫۰۰۰  ۲۹٫۲۷٤٫۰۰۰ المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة السعودیة
 ۰٬٥۹  ٤۸۱٫٦۱۸۰  ٤۸۱٫٦۱۸ شركة التموین االستراتیجي المحدودة

 ۹٬٤۰  ۷۷٫۱۱۲٫٥٦۰  ۷٫۷۱۱٫۲٥٦ مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة
 ٥٤٬۳۱  ٤٤٥٫۳۳۱٫۲٦۰  ٤٤٫٥۳۳٫۱۲٦ المساھمین من االكتتاب العام

 ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۰۰ 
 

 م ۲۰۱۹
  

 المساھمین
  عدد األسھم 

 القیمة
 ٪  باللایر السعودي

      
 ۳٥٬۷  ۲۹۲٫۷٤۰٫۰۰۰  ۲۹٫۲۷٤٫۰۰۰ المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة السعودیة

 ۸٬٦  ۷۰٫٤۱۳٫۷۹۰  ۷٫۰٤۱٫۳۷۹ شركة التموین االستراتیجي المحدودة
 ۹٬٤  ۷۷٫۱۱۲٫٥٦۰  ۷٫۷۱۱٫۲٥٦ مجموعة عبد المحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة

 ٤٦٬۳  ۳۷۹٫۷۳۳٫٦٥۰  ۳۷٫۹۷۳٫۳٦٥ المساھمین من االكتتاب العام
 ۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۰۰ 
 

ملیون    ٦٫٥م، باع أحد المساھمین (شركة التموین االستراتیجي المحدودة)  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
 سھم إلى الجمھور. تم االنتھاء من جمیع اإلجراءات النظامیة خالل السنة. 

 
 األسھم العادیة ج.

 
ا من وقت آلخر، ویحق لھم الحصول على  ھیحق لحملة ھذه األسھم الحصول على توزیعات أرباح عند اإلعالن عن

 صوت واحد لكل سھم في االجتماعات العامة للشركة.  
 

 االحتیاطي النظامي .۱۸
 

 ً ٪ من ربحھا إلى  ۱۰للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، فإن على الشركة تحویل ما ال یقل عن  وفقا
 ل.  ٪ من رأس الما۳۰احتیاطي نظامي حتى یبلغ ذلك االحتیاطي 

 
 ٪ إلى االحتیاطي القانوني في األعوام السابقة. ۳۰قامت الشركة بتحویل مبلغ یزید عن 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۳۸ 

 
 توزیعات األرباح .۱۹

 
 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تم إعالن توزیعات األرباح التالیة من قبل الشركة خالل السنة المنتھیة في  ۱-أ 
 

 م۲۰۲۰ 
  
  

 ۱۱۲٫۹۳٤٫٤۸۹ العادي لایر سعودي للسھم  ۱٫٤۰م:  ۲۰۲۰فبرایر   ۱۷
 
 م. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱تم إعالن توزیعات األرباح التالیة من قبل الشركة خالل السنة المنتھیة في  ۲-أ
 

 م ۲۰۱۹ 
  

 ۱۰٥٫۱٤۱٫٤۹۷ لایر سعودي للسھم العادي   ۱٫۳۰م:  ۲۰۱۹فبرایر   ۲۷
  

 ۱۰٤٫۲۷۸٫٥۸٦ لایر سعودي للسھم العادي   ۱٫۳۰م: ۲۰۱۹مایو  ۰۹
  

 ۱۰۸٫۳۱۱٫٦۸٥ لایر سعودي للسھم العادي    ۱٫۳٥م: ۲۰۱۹أغسطس  ۰٦
  

 ۱۲۰٫٤۸۹٫٦۰۲ لایر سعودي للسھم العادي   ۱٫٥۰م:  ۲۰۱۹نوفمبر  ۰٥
 ٤۳۸٫۲۲۱٫۳۷۰ 

 
 دیسمبر: ۳۱المنتھیة في فیما یلي الحركة في توزیعات األرباح الدائنة للسنة   ب.

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱۲۳٫۲۲۹٫۹۸۱ ۱٫٤۲۲٫۷٥۹ الرصید في بدایة السنة 
 ٤۳۸٫۲۲۱٫۳۷۰ ۱۱۲٫۹۳٤٫٤۸۹ المعلن خالل السنة 

 )٥٦۰٫۰۲۸٫٥۹۲( )۱۱۳٫۰۹٦٫۲٦۳( المدفوع خالل السنة 
   

 ۱٫٤۲۲٫۷٥۹ ۱٫۲٦۰٫۹۸٥ الرصید في نھایة السنة 
 

 م. ۲۰۲۰م إلى المساھمین خالل الربع الرابع من سنة ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في تم دفع توزیعات األرباح 
 

 منافع الموظفین .۲۰
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ اإلیضاح  
    

 ۱۷۲٫۷۱۹٫۱۱۲ ۱٥٥٫۰۸٦٫۹۳۱ أ  ۲۰ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 ٤٫۰۳۱٫۲۰۲ ۱۰٫٥۲۰٫۱۰۰ ب  ۲۰ طویلة األجل -مكافآت مستحقة 

   ۱٦٥٫٦۰۷٫۰۳۱ ۱۷٦٫۷٥۰٫۳۱٤ 
 
 
 
 
 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

۳۹ 

 
 منافع الموظفین (تابع) .۲۰

 
 التزامات المنافع المحددة  . أ
 

 المنافع المحددة التزاماتالحركة في  )۱
 

 یوضح الجدول التالي تسویة من الرصید االفتتاحي إلى الرصید الختامي لمنافع نھایة الخدمة للموظفین.
 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱٦٥٫۰۲۳٫۸۳۲ ۱۷۲٫۷۱۹٫۱۱۲ ینایر ۱الرصید في 
   تكلفة الخدمة الحالیة المدرجة في الربح أو الخسارة 

 ۱۷٫۸۹۰٫۸۸۰ ۱۷٫۲٦۷٫٥۸۱ تكلفة خدمة
 ٦٫٦٥۳٫۱٦٥ ۳٫٤۷۸٫٥۷۳ تكلفة تمویلیة 

 ۲۰٫۷٤٦٫۱٥٤ ۲٤٫٥٤٤٫۰٤٥ 
   مدرج في الدخل الشامل اآلخر

 ۳٫۷٤۹٫۳٥۳ )۲٫۱٤٦٫٦۳٦( (الربح) / الخسارة اإلكتواریة الناتجة من: 
   
 )۳٫۲۳۹٫۹٤۱( )٤٫۳۷۳٫۰۹۹( االفتراضات المالیة  -
 ٦٫۹۸۹٫۲۹٤ ۲٫۲۲٦٫٤٦۳ تعدیل بناًء على الخبرة -

 ۳٫۷٤۹٫۳٥۳ )۲٫۱٤٦٫٦۳٦( (ربح) / خسارة إعادة القیاس:
   

   أخرى
 ) ۲۰٫٥۹۸٫۱۱۸( )۳٦٫۲۳۱٫٦۹۹( منافع مدفوعة

 ۱۷۲٫۷۱۹٫۱۱۲ ۱٥٥٫۰۸٦٫۹۳۱ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 
 االفتراضات اإلكتواریة )۲

 
 فیما یلي االفتراضات اإلكتواریة األساسیة في تاریخ التقریر (مدرجة بالمتوسطات المرجحة):

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ٪ ۲٬۲٥ ٪۱٬۹۲ معدل الخصم  
 ٪ ۲٬۲٥ ٪۱٬۹۲ نمو الرواتب المستقبلیة

 ٪ ٦٬٦ ٪۳٬۸ معدل التسریح الطوعي من الخدمة
 ٪ ۱۰٬٤٥ ٪۱٤٬٤ معدل التسریح غیر الطوعي من الخدمة 

 سنة  ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

٤۰ 

 
 منافع الموظفین (تابع) .۲۰

 
 التزامات المنافع المحددة (تابع) أ. 

 
 تحلیل الحساسیة  )۳

 
االفتراضات  قد تؤثر التغییرات المحتملة بشكل معقول في تاریخ التقریر، مع ثبات االفتراضات األخرى، على أحد 

 اإلكتواریة ذات الصلة بخطة المنافع المحددة بمقدار المبالغ المبینة أدناه.
 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
 النقص الزیادة النقص الزیادة 
     

 ۱۸۲٫۰٦۱٫۸٥۲ ۱٦٤٫۳۰۰٫۱۸۳ ۱٦۲٫۹۲۲٫۷۹٥ ۱٤۸٫۰۰٦٫۳٥٤ ٪ حركة) ۱معدل الخصم ( 
 ۱٦۳٫٤۰۲٫۱۹۸ ۱۸۲٫۸٦۹٫۹۷۰ ۱٤۷٫۱٦۳٫۳۳۲ ۱٦۳٫٦۹۳٫۳٤۷ ٪ حركة)۱نمو الرواتب المستقبلیة (

 
وعلى الرغم من أن التحلیل ال یأخذ في االعتبار التوزیع الكامل للتدفقات النقدیة المتوقعة في إطار الخطة، إال أنھ یقدم  

ً  تقدیراً   لحساسیة االفتراضات المعروضة.  مقاربا
 

 طویلة األجل -مكافآت مستحقة  .ب
 

 الحركة في المكافآت المستحقة طویلة األجل خالل السنة فیما یلي:تتمثل 
 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۲٫٤۰۰٫۰۰۰ ٤٫۰۳۱٫۲۰۲ ینایر ۱الرصید في 
 ۱٫۸۱۰٫۰۹۲ ۱۰٫٥۰۰٫۰۰۰ المستحق خالل السنة 

 ) ۱۷۸٫۸۹۰( )۳٫۳۱۷٫٥۷۷( منافع مدفوعة
 -- )٦۹۳٫٥۲٥( عكس

 ۱۰٫٥۲۰٫۱۰۰ ٤٫۰۳۱٫۲۰۲ 
 

 الزكاة وضریبة الدخل التزامات .۲۱
 

 دیسمبر: ۳۱الزكاة وضریبة الدخل كما في  التزاماتفیما یلي توزیع 
 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۲۹٫٦۹٦٫۲۹۳ ۱۸٫٦٤٥٫۹۱۳ الزكاة المستحقة   
 ٤٫٤۸٥٫۸۸٥ )۷٫۱۲۷٫۱۹۸( دخل (مسترد) / ضریبة مستحقة

 ۳٤٫۱۸۲٫۱۷۸ ۱۱٫٥۱۸٫۷۱٥ دیسمبر ۳۱الزكاة وضریبة الدخل كما في  التزامات
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

٤۱ 

 
 الزكاة وضریبة الدخل (تابع) التزامات .۲۱

 
 مخصص الزكاة وضریبة الدخل . أ
 
 فیما یلي الحركة في مخصص الزكاة: )۱
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
   

 ۲۸٫۲٥۹٫٤٦٤ ۲۹٫٦۹٦٫۲۹۳ الرصید في بدایة السنة 
 ۲۹٫٦۹٦٫۲۹۳ ۱۸٫٦٤٥٫۹۱۳ المحمل للسنة 

 ۱۷٦٫۹۱۷ )۲۱۸٫۳۳۲( تعدیل یتعلق بالسنوات السابقة
 ) ۲۸٫٤۳٦٫۳۸۱( )۲۹٫٤۷۷٫۹٦۱( مدفوعات خالل السنة 

 ۲۹٫٦۹٦٫۲۹۳ ۱۸٫٦٤٥٫۹۱۳ الرصید في نھایة السنة 
 

 تتمثل الحركة في مخصص ضریبة الدخل فیما یلي: )۲
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
   

 ۲٫۰٥۰٫٥٥۰ ٤٫٤۸٥٫۸۸٥ الرصید في بدایة السنة 
 ۹٫۰۸٥٫٦۳۸ -- المحمل للسنة 

 ۱۷٥٫۲٤۳ ٤۱۷٫۲۸۸ تعدیل یتعلق بالسنة السابقة
 )٦٫۸۲٥٫٥٤٦( )۱۲٫۰۳۰٫۳۷۱( مدفوعات خالل السنة 

 ٤٫٤۸٥٫۸۸٥ )۷٫۱۲۷٫۱۹۸( الرصید في نھایة السنة 
 
 دیسمبر ھو كما یلي: ۳۱المحمل للسنة المنتھیة في  )۳
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۲۹٫٦۹٦٫۲۹۳ ۱۸٫٦٤٥٫۹۱۳ الزكاة المحملة للسنة 
 ۱۷٦٫۹۱۷ )۲۱۸٫۳۳۲( تسویة زكاة السنة السابقة 

 ۱۸٫٤۲۷٫٥۸۱ ۲۹٫۸۷۳٫۲۱۰ 
 ۹٫۰۸٥٫٦۳۸ -- المحمل لضریبة الدخل للسنة 

 ۱۷٥٫۲٤۳ ٤۱۷٫۲۸۸ تعدیل ضریبة الدخل للسنة السابقة
 ٤۱۷٫۲۸۸ ۹٫۲٦۰٫۸۸۱ 
   

 ۳۹٫۱۳٤٫۰۹۱ ۱۸٫۸٤٤٫۸٦۹ للسنةإجمالي الزكاة وضریبة الدخل 
 

 مكونات الزكاة .ب
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰  
   

 ۱٬۱۷۲٬۳٤۲٬۰۸۹ ۱٫۰۲۷٫۹۳۹٫۳۰۰ موجودات غیر متداولة
 ٥۹۳٬۲٥۱٬٥۸۹ ٥۷۷٫۸۳٦٫۲٤۳ مطلوبات غیر متداولة
 ۱٬۳۰٥٬٦٥۱٬۹٤۱ ۸٦۰٫۰۷٦٫۸۸٥ إجمالي حقوق الملكیة

 ٥۰۳٬۰٦۷٬٤۹٤ )۳۱٥٫۸٤۱٫٥۳۰( (الخسارة) / الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

٤۲ 

 
 مطلوبات الزكاة وضریبة الدخل (تابع) .۲۱

 
 الربوط الزكویة . ج
 

م. وقد تلقت استفسارات من الھیئة فیما ۲۰۱۸م إلى  ۲۰۰۹قدمت الشركة إقرارات الزكاة وضریبة الدخل للسنوات من  
م  ۲۰۱٥للسنوات من    م. أصدرت الھیئة ربطاً ۲۰۱۸م إلى  ۲۰۰۹للسنوات من    یتعلق بجمیع ھذه السنوات وقدمت ردوداً 

ملیون لایر    ۱٦م للمطالبة بغرامات زكویة وضریبیة إضافیة تصل إلى ما یقارب  ۲۰۲۰دیسمبر    ۲۲م في  ۲۰۱۸إلى  
درت  م، أص۲۰۰۸سعودي وقد قدمت الشركة اعتراضھا على ربط الھیئة. بالنسبة لإلقرار الزكوي والضریبي لسنة 

بمطالبة بزكاة وضریبة إضافیة مع غرامة تأخیر، وسددت الشركة المبلغ المعترض   الھیئة العامة للزكاة والدخل ربطاً 
 ً ألن الشركة لم تتلق أي إشعار من الھیئة  م. ونظراً ۲۰۱۰أكتوبر  ۱۱بموجب خطاب بتاریخ  علیھ وقدمت اعتراضا

 م. ۲۰۲۰مانة العامة للجان الضریبیة في ینایر بشأن اعتراضھا، فقد صعدت الشركة االعتراض إلى األ
 

أبریل  ۳۰م. وحصلت الشركة على شھادة زكاة حتى ۲۰۱۹قدمت الشركة إقرارات الزكاة وضریبة الدخل لسنة 
 م. ۲۰۲۱

 
 الذمم الدائنة التجاریة واألخرى .۲۲

 
 دیسمبر مما یلي: ۳۱تتكون الذمم الدائنة التجاریة في  

 اإلیضاح 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
    

 ۲٥۳٫۷۲۸٫۱۷۸ ۲۲۹٫٥۷۰٫٥٤۲  أخرىأطراف  -ذمم دائنة تجاریة 
 ۲۸٫۰۳۲٫۰۰٦ ۲٦٫۱۲٤٫٥٥٦ ج  ۲۳ أطراف ذات عالقة  -ذمم دائنة تجاریة 

 ۱٦۹٫۲۲٥٫۲٦۱ ۱۳۲٫۷٥٥٫۹۸۹  مصروفات مستحقة
 ۱٫٤۲۲٫۷٥۹ ۱٫۲٦۰٫۹۸٥ ب  ۱۹ توزیعات أرباح دائنة

 ۱٫٤۰٦٫۲۰۹ --  القیمة المضافة على المبیعاتضریبة 
  ۳۸۹٫۷۱۲٫۰۷۲ ٤٥۳٫۸۱٤٫٤۱۳ 

 
 إفصاحات األطراف ذات العالقة  .۲۳

 
والشركات الشقیقة ومجلس اإلدارة واإلدارة العلیا للشركة. یتم اعتماد   المساھمینتتكون األطراف ذات العالقة من  أ. 

شروط وأحكام ھذه المعامالت بأسعار متفق علیھا من قبل إدارة الشركة. تتمثل المعامالت بشكل رئیسي في بیع بضائع 
 وخدمات.

 
متفق علیھا بشكل متبادل ویتم تسویتھا جمیع األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة یتم تحدید أسعارھا بشروط  

 .نقداً 
 

 معامالت مع موظفي اإلدارة العلیا ب. 
 

 تتكون تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین مما یلي:
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۷٫۰۸۱٫۱۷٤ ٦٫٤۷۷٫۹٦٥ منافع موظفین قصیرة األجل
 ۲٤۳٫۷۷٦ ۲٤۸٫٥۹۹ منافع ما بعد التوظیف

 ۷۷٦٫٦۳۲ ٤۳۸٫۰۹٤ مكافأة إنھاء الخدمة
 ۷٫۱٦٤٫٦٥۸ ۸٫۱۰۱٫٥۸۲ 

 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

٤۳ 

 
 إفصاحات األطراف ذات العالقة (تابع) .۲۳

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة ج.  

 
 فیما یلي معامالت األطراف ذات العالقة الھامة واألرصدة الناشئة عنھا:

 
 األرصدة قیم المعامالت للسنة  
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ العالقة 
بیع بضائع وخدمات (ضمن  )۱

      ذمم مدینة تجاریة وأخرى)
المؤسسة العامة للخطوط 
 الجویة العربیة السعودیة*  

/ شركات  مساھم
 ٦۰۲٫۷۲۲٫٤۲۲ ٦٥۱٫۰۷٤٫۲۳۳ ۱٫٤٥٦٫۹٦۳٫٤۹٥ ۸۲۳٫٥٦٤٫٤۷٥ تابعة شقیقة

      
الشركة السعودیة للخدمات  

 ۳۳٫۰۰٤٫٤٦٦ ۱٦٫٥٦۷٫۷٤۰ ٤٥٫۲٤٥٫۳۱۱ ۲٤٫٤٦۳٫۱۱۱ شركة تابعة شقیقة األرضیة
      

شركة الخطوط السعودیة  
 ۱۱٫۱۹۷٫۰۲۰ ۱۱٫۱٥۹٫۳٦۲ ۱۳٫۸۰٤٫۹۱۲ ۷٫۹۲۹٫۱٦۹ شركة تابعة شقیقة للشحن 

      
الشركة السعودیة الفرنسیة  

 ۸٫۹٥۸٫٥٥۲ ۹٫۱٦٥٫٥۷٤ ٥٫٤۹۸٫۰۷۸ ۱٫۸۸۰٫۱۸۸ شركة زمیلة لتشغیل وإدارة األسواق الحرة 
      

الخطوط الجویة  شركة 
 ۸۰۳٫۹٤۰ ۹۳۰٫٦۱٤ ٤۱۳٫۲٦۱ ٥۲۹٫۹۱۰ شركة تابعة شقیقة السعودیة للتطویر العقاري

      
 ۱۷٫٤٤۸ )٥۸٫۸۳۱( ۲٥۷٫۷۷٥ ۱٦٫۰۹٦ مساھم شركة الحكیر المساھمة  

      
شركة التموین االستراتیجي 

 -- -- -- ٤٤٫۱۰۰ مساھم المحدودة 
 ٦٥٦٫۷۰۳٫۸٤۸ ٦۸۸٫۸۳۸٫٦۹۲    اإلجمالي 

      
 األرصدة للسنة  قیم المعامالت  
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ العالقة 
شراء بضائع (ضمن ذمم   )۲

 دائنة تجاریة وأخرى)
 

    
شركة الخطوط الجویة  

 ۱٦٫۱۳۳٫۳٦۰ ۲۲٫۱۱۰٫٥۷٥ ٥٫۳۰۸٫۲۸۰ ۱۲٫٦۱۷٫٤۸۷ شركة تابعة شقیقة السعودیة للتطویر العقاري
      

المؤسسة العامة للخطوط 
 الجویة العربیة السعودیة* 

/ شركات  مساھم
 ۹۸٦٫۲۱۳ ۱٫٦٥٤٫۰۸۹ ٤٫٦۱٦٫۷۷۹ ٥٫٦٥٤٫۷۷٤ تابعة شقیقة

      
شركة الخطوط السعودیة  

 ۲۷۹٫٦٦۸ ۱٫۱۹۱٫۷۹٦ ۲۷٥٫٥۳۰ ۱٫٦۷۳٫۷٦۸ شركة تابعة شقیقة للشحن 
      

الشركة السعودیة للخدمات  
 ٦٫٥۰٤٫٤۷۷ ۸۱۹٫٤٥۳ ٥٫٤۲۲٫٥٥٤ ۲٫۳٥٥٫٦۸٦ شقیقةشركة تابعة  األرضیة

      
 ۲٫۷۷۸٫۲۳۲ ۱٦۱٫٤۳٦ ۹٫۸۲۱٫۰۷٦ ۳٫۰۳۰٫۰٦٦ مساھم شركة نیورست ھولدنج اس ال 

      
 ۱۰٤٫۳۸٦ ۱۸۷٫۲۰۷ ۱۰٤٫۳۸٦ ۸۲٫۸۲۱ مساھم شركة الحكیر المساھمة 

      
 ۱٫۲٤٥٫٦۷۰ -- ٤٫٤۰۱٫۹۷۸ -- مساھم مشترك شركة الخلیج الغربیة المحدودة 

 ۲۸٫۰۳۲٫۰۰٦ ۲٦٫۱۲٤٫٥٥٦    اإلجمالي
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

٤٤ 

 
 إفصاحات األطراف ذات العالقة (تابع) .۲۳

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تابع) ج.  

 
الجویة  تشمل المعامالت مع شركة الخطوط الجویة العربیة السعودیة معامالت مع الكیانات المملوكة بالكامل للخطوط    *

العربیة السعودیة. وتشمل الكیانات المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة السعودیة، الخطوط السعودیة الخاصة،  
األسطول الملكي السعودي، السعودیة لھندسة الفضاء، السعودیة للخدمات الطبیة، مدینة األمیر سلطان للطیران  

على ذلك، لم تعد شركة الخلیج الغربیة المحدودة طرف ذو عالقة لشركة    هعالو  وفالي دیل وشركة السالم للطائرات.
 الخطوط السعودیة للتموین، وتم إعادة تبویبھ إلى ذمم دائنة أخرى. 

 
 اإلیرادات  .۲٤

    
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰

   
 ۱٫٥۲٤٫۹٦٦٫۸٤۰ ٥٦۹٫۹۱٤٫۳٦٥ التموین الجوي

 ۲۳۱٫٥۳۲٫۷۷۷ ۱۹۹٫٤۳۳٫۱۸۳ غیر خطوط الطیران 
 ۱۸۲٫۸۱٤٫۲٤٥ ۷۲٫٥۷۷٫۳۸۷ صالة األعمال  

 ۱۷٦٫٦۸۸٫۰۱۸ ٦٤٫٦٦۷٫٦۷۲ إیرادات مبیعات التجزئة
   

   إیرادات تشغیلیة أخرى
 ۲۲٫٦۰۰٫۱۹۳ ۱۷٫۸٥۷٫۰۰٥ مبیعات مرافق المخیم (تغذیة الموظفین واإلقامة)

 ۱۷٫٦٦٤٫۱۸۲ ۲٫۱۲٤٫۰۳۰ إیرادات المشتریات الحصریة والخدمات للموردین
  ۹۲٦٫٥۷۳٫٦٤۲ ۲٫۱٥٦٫۲٦٦٫۲٥٥ 

 
 تكلفة المبیعات .۲٥

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ اإلیضاح 
    

 ٦۷٤٫۷۲۰٫۰۷۳ ۳۲۸٫٦٦٥٫۲۱۹  تكلفة مواد وبضائع
 ۲۹۷٫۹۹۲٫۸۲٥ ۲۲۰٫۹۱۸٫۹٥۲  تكالیف موظفین

 ٦٦٫۷٥۳٫٤٥۸ ۸۳٫۰٤۸٫٥۸۰ ج٦ استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
 ۷۰٫۲۳۳٫٦۹٦ ۷٦٫۱۷٦٫٦۲۳ أ ۹ أصول  استھالك حق استخدام

 ٦٥٫۷۷٤٫۱٦٦ ۲۷٫٤۷۳٫۷۱۸  إیجارات وصیانة وحدات اإلنتاج
    

    تكالیف تشغیلیة أخرى:
 ۷٤٫۱۰۸٫۱٥۸ ۳۲٫۳٥٤٫۰۱۰  تكلفة القوى العاملة والنقل

 ۳٤٫۹۸۲٫٦۳۸ ۲٤٫٦۱۳٫۱۱۸  توریدات وبنود قابلة للتوسع
 ۲٤٫۰۰٥٫۲٤٤ ۲۰٫٦۳٥٫٥۳٥  اتصاالت ومنافع

 ٦۰٫۷٦۳٫۹٦۹ ۷۰٫٤٥٤٫۰٦٦  تكالیف تشغیلیة أخرى
  ۸۸٤٫۳۳۹٫۸۲۱ ۱٫۳٦۹٫۳۳٤٫۲۲۷ 

 
 اإلیرادات األخرى .۲٦

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ٤٫٤۷٤٫٤۸۷ ۱٫٥۱۹٫۹٤۷ إیرادات أتعاب إدارة 
 ۲٫۳۹۱٫٦۱٦ ۲٫٤۰۰٫۰۰۰ إیرادات ھدایا طبیة 

 ۸۰٫۸۸۷ -- إیرادات عموالت
 ۲٫۰۰٤٫٦٤۱ ۱٫۱۱۷٫۱٥۹ أخرى 

 ٥٫۰۳۷٫۱۰٦ ۸٫۹٥۱٫٦۳۱ 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

٤٥ 

 
 المصروفات العمومیة واإلداریة  .۲۷

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ اإلیضاح 
    

 ۱٤۰٫٥۰۷٫۳۸۲ ۱٤٤٫۳۲۸٫٦٦۰  تكالیف موظفین
 ۱۰٫۸٥۹٫٤۳۹ ۱۷٫۷۱۸٫۲۱٦  أتعاب اتفاقیة خدمة

 ٦٫۱٦۳٫۱۹۸ ۱٥٫٤٥٥٫۹۱۳  تسویق وترویج 
 ۱۱٫۱٤۳٫۹۳٦ ۱۲٫٦٥۱٫۸٦۷  أتعاب مھنیة وفنیة

 ۱۰٫۱٦٤٫۲۸۳ ۱۱٫٤٥۰٫۹۸۱ ۸و  ٦ ممتلكات وآالت ومعدات وعقارات استثماریةاستھالك 
 ۱۱٫٦۲۱٫۰۷٤ ۱۰٫٦۹۸٫۸۳۸ ۹ أصول  استھالك حق استخدام

 ۷٫۳٦۳٫۱۷۷ ۷٫٤۰۰٫٦٤۳  منافع عامة
 ۳٫۹۰٤٫۸۳٤ ٤٫۱٦۷٫٦٥۹  تأمین 

 ۷٫۹۸۰٫۱۱۷ ۳٫۷٤۷٫۷۹٤  سفر
 ۳٫۱٦٦٫۲۱۳ ۳٫٦۷۹٫۷٦٤  أتعاب مجلس اإلدارة
 ۷۳۱٫۲۱۲ ۲٫۷۷٤٫۷۰۲  إصالحات وصیانة  

 ۱۲٫۰۲۱٫٥٤٦ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  أتعاب إدارة
 ٦٫۲٥۳٫۹۷۸ ۸٦٤٫۷٤۱  إیجار
 ۲۹۷٫۱۷۰ ۷۲۹٫٤٥٦ ۷ إطفاء

 ۹۳٦٫۹۰۳ ۱۳٦٫۹۲۲  قرطاسیة ومطبوعات
 ۱۲٫٤۲٤٫۲۱۸ ۱۹٫٥۲٤٫٦۷۸  أخرى 

  ۲٥٦٫۳۳۰٫۸۳٤ ۲٤٥٫٥۳۸٫٦۸۰ 
 

 المصروفات األخرى .۲۸
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۲٫۱۹۳٫٦۸۷ ٥٥۲٫۱۰٦ عموالت بنوك
 ۱٫۱٥۰٫٥٤٥ ٦۹۸٫۹۱٥ خسائر صرف عمالت أجنبیة

 ٥۰٦٫۸۸۰ ۲۷٥٫۸۸۲ خسارة من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۱٫٥۲٦٫۹۰۳ ۳٫۸٥۱٫۱۱۲ 

 
 اإلیرادات التمویلیة  .۲۹

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱٫۳۳۷٫۱۲۸ ۷۲٥٫۳۱۰ مؤجرة من الباطن  أصولإیرادات تمویلیة على 
 

 التكالیف التمویلیة .۳۰
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۲۷٫٦٤۲٫۸۷۱ ۲٦٫۹۱۲٫۲۱۳ ب)-۹عقود إیجار (اإلیضاح  التزاماتفوائد من 
 ٦٫٦٥۳٫۱٦٥ ۳٫٤۷۸٫٥۷۳ أ)-۲۰فائدة على مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (اإلیضاح 

 -- ٤٫۰۰۳٫۳۰۷ فائدة على قروض قصیرة األجل 
 ۳٤٫۳۹٤٫۰۹۳ ۳٤٫۲۹٦٫۰۳٦ 

 
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

٤٦ 

 
 ربحیة السھم .۳۱

 
 (خسارة) / ربحیة السھم األساسیة أ. 
 

العملیات على أساس الدخل العائد للمساھمین العادیین والمتوسط تم احتساب (خسارة) / ربحیة السھم من الدخل من 
 المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة.

 
 الربح العائد للمساھمین العادیین (األساسي) .۱
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ٤٦۳٫۹۳۳٫٤۰۳ )۳۳٤٫٦۸٦٫۳۹۹( (خسارة) / ربح السنة 
 

 (األساسي)المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  .۲
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة خالل السنة
 

 األساسیة  -ربحیة السھم . ۳ 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ٥٬٦٦ )٤٬۰۸( (خسارة) / ربحیة السھم
 

 ربحیة السھم المخفضة ب.
 

 وبالتالي، فإن ربحیة السھم المخفضة ستكون ھي نفسھا ربحیة السھم األساسیة. لم تكن ھناك أسھم مخفضة خالل السنة،  
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

٤۷ 

 
 القطاعات التشغیلیة .۳۲

 
 معلومات عن القطاعات المقرر عنھا أ. 
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 

 التموین والمرافق التجزئة رحالت الطیران
إجمالي القطاعات 

 ھانالمقرر ع
جمیع القطاعات 

 اإلجمالي المركز الرئیسي األخرى
        

 ۹۲٦٫٥۷۳٫٦٤۲ -- ۱۹٫۲۷۷٫۰۳۸ ۹۰۷٫۲۹٦٫٦۰٤ ۱۹٥٫٦۹٥٫۱۱٦ ٦٤٫٦۱۰٫۱۸۲ ٦٤٦٫۹۹۱٫۳۰٦ إیرادات خارجیة 
 ۱۷٤٫۹٤٦٫۲۸٦ -- ۱٤٤٫٥۷۲٫۸٥۹ ۳۰٫۳۷۳٫٤۲۷ ۳٫۸٥۳٫۰۸۲ ) ۸٫۳۰٦( ۲٦٫٥۲۸٫٦٥۱ إیرادات بین القطاعات 

 ۱٫۱۰۱٫٥۱۹٫۹۲۸ -- ۱٦۳٫۸٤۹٫۸۹۷ ۹۳۷٫٦۷۰٫۰۳۱ ۱۹۹٫٥٤۸٫۱۹۸ ٦٤٫٦۰۱٫۸۷٦ ٦۷۳٫٥۱۹٫۹٥۷ إیرادات قطاعیة 
         

ربح / (خسارة) القطاع قبل  
 )۳۱٥٫۸٤۱٫٥۳۰( -- )۳۹٥٫٤٤٥٫۹۹۳( ۷۹٫٦۰٤٫٤٦۳ )٥٫۹۹۳٫٤۱۳( ) ٦٤٫۳۹٦٫۱٥۹( ۱٤۹٫۹۹٤٫۰۳٥ الزكاة والضریبة 

        
 ۱۸۲٫۱۰٤٫٤۷۹ -- ٤٤٫٥۲۷٫٥۱۹ ۱۳۷٫٥۷٦٫۹٦۰ ۱٤٫۹۱۸٫۱۹۸ ۱۲٫۹۳٦٫۹۲۹ ۱۰۹٫۷۲۱٫۸۳۳ استھالك وإطفاء

        
 ) ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰( -- -- ) ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰( ) ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰( -- -- خسائر انخفاض القیمة

        
        الموجودات:

 ۱٫۷۱۲٫۰۳۰٫۹۲۲ -- ۳۱۹٫٥٦٥٫٦۹٤ ۱٫۳۹۲٫٤٦٤٫۹٥۸ ۱٤۳٫۷۱۳٫٦٦۱ ۱٤۹٫٥۳٦٫۳۸٥ ۱٫۰۹۹٫۲۱٤٫۹۱۲ موجودات قطاعیة
 ٥۹٤٫۹٦۹٫٦۸٤ ٥۹٤٫۹٦۹٫٦۸٤ -- -- -- -- -- موجودات أخرى

 ۲٫۳۰۷٫۰۰۰٫٦۰٦ ٥۹٤٫۹٦۹٫٦۸٤ ۳۱۹٫٥٦٥٫٦۹٤ ۱٫۳۹۲٫٤٦٤٫۹٥۸ ۱٤۳٫۷۱۳٫٦٦۱ ۱٤۹٫٥۳٦٫۳۸٥ ۱٫۰۹۹٫۲۱٤٫۹۱۲ اإلجمالي
         

        المطلوبات:
 ۹۱٦٫٤۳۱٫٤۳٤ -- ۲٥۳٫٦۰۳٫٥۳٥ ٦٦۲٫۸۲۷٫۸۹۹ ٤۰٫٦۹٦٫۹۲۷ ۸٤٫۹۷٤٫٤٥۱ ٥۳۷٫۱۸۳٫٥۲۱ مطلوبات قطاعیة
 ٥۳۰٫٤۹۲٫۲۸۷ ٥۳۰٫٤۹۲٫۲۸۷ -- -- -- -- --  مطلوبات أخرى

 ٥۳۷٫۱۸۳٫٥۲۱ ۸٤٫۹۷٤٫٤٥۱ ٤۰٫٦۹٦٫۹۲۷ ٦٦۲٫۸۲۷٫۸۹۹ ۲٥۳٫٦۰۳٫٥۳٥ ٥۳۰٫٤۹۲٫۲۸۷ ۱٫٤٤٦٫۹۲۳٫۷۲۱ 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

٤۸ 

 
 قطاعات التشغیل (تابع) .۳۲

 
 القطاعات المقرر عنھا (تابع)معلومات عن  أ. 
 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 

 التموین والمرافق التجزئة رحالت الطیران
إجمالي القطاعات 

 ھانالمقرر ع
جمیع القطاعات 

 اإلجمالي المركز الرئیسي األخرى
        

 ۲٬۱٥٦٬۲٦٦٬۲٥٥ -- ۷٥٬۱۷۷٬۲٤۰ ۲٬۰۸۱٬۰۸۹٬۰۱٥ ۱۹۷٬۲۷۸٬۱۳۲ ۱۷٦٬٦۸۸٬۰۱۸ ۱٬۷۰۷٬۱۲۲٬۸٦٥ إیرادات خارجیة 
 ۳۷٥٬۱٦۲٬۷٤۰ -- ۳۰۹٬٤۸٤٬۱۱۷ ٦٥٬٦۷۸٬٦۲۳ ٦٬۳۰۰٬٤٥۹ -- ٥۹٬۳۷۸٬۱٦٤ إیرادات بین القطاعات 

 ۲٬٥۳۱٬٤۲۸٬۹۹٥ -- ۳۸٤٬٦٦۱٬۳٥۷ ۲٬۱٤٦٬۷٦۷٬٦۳۸ ۲۰۳٬٥۷۸٬٥۹۱ ۱۷٦٬٦۸۸٬۰۱۸ ۱٬۷٦٦٬٥۰۱٬۰۲۹ إیرادات قطاعیة 
         

ربح / (خسارة) القطاع قبل  
 ٥۰۳٬۰٦۷٬٤۹٤ -- (۳۸٥٬۰۲۰٬٦۲۹) ۸۸۸٬۰۸۸٬۱۲۳ ۲٬۰۳٤٬٦۲۱ ۲٬٤۱۷٬۱۳٦ ۸۸۳٬٦۳٦٬۳٦٦ الزكاة والضریبة 

        
 ۱٥۹٬۰٦۹٬٦۸۰ -- ٤۳٬۳۱۹٬۲۲۳ ۱۱٥٬۷٥۰٬٤٥۷ ۱۱٬۰۳۸٬٥٦٦ ۳٬۸٦۷٬۰٥٦ ۱۰۰٬۸٤٤٬۸۳٥ استھالك وإطفاء

         
        الموجودات:

 ۱٬۸٥۸٬٤۲۱٬۳٤۰ -- ۳٤٦٬۸۹۱٬۰٥۲ ۱٬٥۱۱٬٥۳۰٬۲۸۸ ۱٥٦٬۰۰۲٬۱٦۷ ۱٦۲٬۳۲۲٬۷۷٤ ۱٬۱۹۳٬۲۰٥٬۳٤۷ موجودات قطاعیة
 ٦٤٥٬۸٤۳٬٦۸٤ ٦٤٥٬۸٤۳٬٦۸٤ -- -- -- -- -- موجودات أخرى

 ۲٬٥۰٤٬۲٦٥٬۰۲٤ ٦٤٥٬۸٤۳٬٦۸٤ ۳٤٦٬۸۹۱٬۰٥۲ ۱٬٥۱۱٬٥۳۰٬۲۸۸ ۱٥٦٬۰۰۲٬۱٦۷ ۱٦۲٬۳۲۲٬۷۷٤ ۱٬۱۹۳٬۲۰٥٬۳٤۷ اإلجمالي
         

        المطلوبات:
 ۷٥۹٬۱٦۰٬۰٦٥ -- ۲۱۰٬۰۸۱٬۹۲۱ ٥٤۹٬۰۷۸٬۱٤٤ ۳۳٬۷۱۲٬۸۱۳ ۷۰٬۳٦۹٬۳۸۱ ٤٤٤٬۹۹٥٬۹٥۰ قطاعیةمطلوبات 

 ٤۳۹٬٤٥۳٬۰۱۸ ٤۳۹٬٤٥۳٬۰۱۸ -- -- -- -- --  مطلوبات أخرى
 ۱٬۱۹۸٬٦۱۳٬۰۸۳ ٤۳۹٬٤٥۳٬۰۱۸ ۲۱۰٬۰۸۱٬۹۲۱ ٥٤۹٬۰۷۸٬۱٤٤ ۳۳٬۷۱۲٬۸۱۳ ۷۰٬۳٦۹٬۳۸۱ ٤٤٤٬۹۹٥٬۹٥۰ اإلجمالي

 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (باللایر السعودي) 

٤۹ 

 
 قطاعات التشغیل (تابع) .۳۲

 
ً تسویات معلومات القطاعات المقرر عنھا  ب.  لقیاسات المعاییر الدولیة للتقریر المالي وفقا

 
 . اإلیرادات ۱

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۲٫۱٤٦٫۷٦۷٫٦۳۸ ۹۳۷٫٦۷۰٫۰۳۱ إجمالي إیرادات القطاعات التابعة
 ۳۸٤٫٦٦۱٫۳٥۷ ۱٦۳٫۸٤۹٫۸۹۷ إیرادات القطاعات األخرى

 )۳۷٥٫۱٦۲٫۷٤۰( )۱۷٤٫۹٤٦٫۲۸٦( استبعاد اإلیرادات بین القطاعات
 ۲٫۱٥٦٫۲٦٦٫۲٥٥ ۹۲٦٫٥۷۳٫٦٤۲ إجمالي اإلیرادات 

 
 . الربح۲

 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۸۸۸٫۰۸۸٫۱۲۳ ۷۹٫٦۰٤٫٤٦۳ إجمالي ربح القطاعات التابعة
 )۳۸٥٫۰۲۰٫٦۲۹( )۳۹٥٫٤٤٥٫۹۹۳( خسارة لقطاعات أخرى 

 ٥۰۳٫۰٦۷٫٤۹٤ )۳۱٥٫۸٤۱٫٥۳۰( إجمالي (الخسارة) / الربح 
 

 . الموجودات۳
 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱٫٥۱۱٫٥۳۰٫۲۸۸ ۱٫۳۹۲٫٤٦٤٫۹٥۸ إجمالي الموجودات للقطاعات التابعة
 ۳٤٦٫۸۹۱٫۰٥۲ ۳۱۹٫٥٦٥٫۹٦٤ موجودات لقطاعات أخرى

 ٦٤٥٫۸٤۳٫٦۸٤ ٥۹٤٫۹٦۹٫٦۸٤ المركز الرئیسي
 ۲٫٥۰٤٫۲٦٥٫۰۲٤ ۲٫۳۰۷٫۰۰۰٫٦۰٦ إجمالي الموجودات 

 
 ً ،  تتعلق المبالغ األخرى غیر المخصصة بشكل أساسي بالنقد وما في حكمھ، أوراق مالیة استثماریة، مدفوعات مقدما

 وموجودات متداولة أخرى.   
 
 . المطلوبات٤
 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ٥٤۹٫۰۷۸٫۱٤٤ ٦٦۲٫۸۲۷٫۸۹۹ التابعةإجمالي المطلوبات للقطاعات 
 ۲۱۰٫۰۸۱٫۹۲۱ ۲٥۳٫٦۰۳٫٥۳٥ التزامات لقطاعات أخرى 

 ٤۳۹٫٤٥۳٫۰۱۸ ٥۳۰٫٤۹۲٫۲۸۷ المركز الرئیسي
 ۱٫۱۹۸٫٦۱۳٫۰۸۳ ۱٫٤٤٦٫۹۲۳٫۷۲۱ إجمالي المطلوبات

 
تتعلق مبالغ المركز الرئیسي بشكل أساسي بذمم دائنة تجاریة وأخرى، التزامات الزكاة والضریبة الحالیة ومنافع  

 الموظفین.  
  

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (باللایر السعودي) 

٥۰ 

 
 قطاعات التشغیل (تابع) .۳۲

 
ً تسویات معلومات القطاعات المقرر عنھا  ب.  لقیاسات المعاییر الدولیة للتقریر المالي وفقا

 
 المعلومات الجغرافیة .٥

 اإلیرادات 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
   

 ۲٫۰۹۳٫۰۰۹٫٤٦۷ ۹۱۰٫۷۷٤٫۰۲٤ المملكة العربیة السعودیة 
 ٦۳٫۲٥٦٫۷۸۸ ۱٥٫۷۹۹٫٦۱۸ القاھرة -مصر 

 ۲٫۱٥٦٫۲٦٦٫۲٥٥ ۹۲٦٫٥۷۳٫٦٤۲ إجمالي اإلیرادات 
 

 رئیسي عمیل ج.
 

) من إجمالي إیرادات  ٪٦۰م:  ۲۰۱۹٪ (٥۸تمثل اإلیرادات من عمیل واحد للشركة في قطاع الخطوط الجویة حوالي  
 الشركة. 

  
 إدارة رأس المال .۳۳

 
ً إن ھدف الشركة عند إدارة رأس المال ھو الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار  لمبدأ االستمراریة حتى   وفقا

تتمكن من مواصلة تقدیم عوائد للمساھمین ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرین؛ والحفاظ على قاعدة رأسمالیة فعالة  
 المستقبلي ألعمالھا. لنیل ثقة المستثمرین والدائنین والسوق واستدامة التطور

 
تقوم الشركة بإدارة ھیكل رأس المال في سیاق الظروف االقتصادیة وخصائص المخاطر للموجودات ذات الصلة.  
للحفاظ على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، قد تلجأ الشركة، على سبیل المثال، إلى قروض قصیرة األجل أو قروض  

 ألجل.
س المال الموظف وإدخال التعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف  تقوم الشركة بمراقبة العائد على رأ

ملیون لایر سعودي. كما تراقب الشركة   ۳۰۰االقتصادیة. حصلت الشركة بالفعل على قرض قصیر األجل بمبلغ 
 أیضاً رأس المال باستخدام نسبة الدیون إلى حقوق الملكیة. 

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 
   

 ۱٫۱۹۸٫٦۱۳٫۰۸۳ ۱٫٤٤٦٫۹۲۳٫۷۲۱ إجمالي المطلوبات
 )۱۸۸٫۹۰۳٫٥٤۳( )۲٥۷٫٤٥۳٫۸۹۹( یخصم: النقد وما في حكمھ 

 ۱٫۰۰۹٫۷۰۹٫٥٤۰ ۱٫۱۸۹٫٤٦۹٫۸۲۲ صافي الدین
   

 ۱٫۳۰٥٫٦٥۱٫۹٤۱ ۸٦۰٫۰۷٦٫۸۸٥ إجمالي حقوق الملكیة
   

 ٪ ۷۷ ٪۱۳۸ نسبة صافي الدین إلى إجمالي حقوق الملكیة
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (باللایر السعودي) 

٥۱ 

 
 القیمةخسائر االنخفاض في  .۳٤

 
االستخدام" وتم تحدیده على مستوى وحدة تولید النقد كما  عند قیمةالاعتمد تقدیر المبلغ القابل لالسترداد على طریقة " 

. في تحدید قیمة االستخدام لوحدات  وحدةھو محدد من قبل اإلدارة ویتكون من صافي الموجودات التشغیلیة في كل 
) بسعر التقدیریة تولید النقد، تم تخفیض التدفقات النقدیة (المحددة باستخدام خطة العمل للسنوات الخمس والمیزانیة

 م. ۲۰۲٥٪ وتم عرضھا حتى سنة ۱۰٫۱۸
 

كجزء من عملیة تقییم الشركة للمبالغ القابلة لالسترداد للموجودات غیر المالیة بما في ذلك موجودات حق االستخدام  
دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲۲٫۹في نھایة السنة؛ أثبتت الشركة خسائر انخفاض في القیمة تراكمیة بمبلغ 

 شيء). م: ال ۲۰۱۹
  

راجعت الشركة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة لتحدید ما إذا كانت القیمة الدفتریة تتجاوز المبالغ القابلة  
لالسترداد. ولغرض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي  

والتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات األخرى  تنتج تدفقات نقدیة من االستخدام المستمر
 أو الوحدات المولدة للنقد. 

 
إن القیمة القابلة لالسترداد لألصل غیر المالي أو الوحدة المولدة للنقد ھي القیمة األكثر استخداما أو قیمتھا العادلة بعد 

قیمة المتبقیة لالستخدام على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة بخطة خصم تكالیف البیع، أیھما أعلى. یعتمد تحدید ال
سنوات والمخفضة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل ما قبل الضریبة المخفض   ٥معتمدة من قبل اإلدارة لمدة 

 (االفتراضیات الرئیسیة مفصح عنھا في الجدول أدناه). 
 

 د قیمة االستخدام: االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحدی
 

تم إعداد توقعات التدفق النقدي باستخدام الربح قبل الفائدة والزكاة واالستھالك واإلطفاء في المیزانیة التقدیریة، مع  
 األخذ في االعتبار التجارب السابقة، والعوامل التالیة: 

 
ي المیزانیة التقدیریة لمدة السنوات اإلیرادات المقدرة والربح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء ف )۱(

 الخمس القادمة على أساس حجم المبیعات المتوقع ونمو األسعار خالل ھذه السنوات.  
التحسن المقدر في مجمل الھوامش والربح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء كنتیجة لبرامج التحسین   )۲(

 التي تنفذھا الشركة حالیا. 
 

التدفقات النقدیة باستخدام معدل خصم التي تم تقدیرھا باستخدام متوسط الصناعة المرجح لتكلفة رأس  تم خصم ھذه 
 المال وتكلفة الدین. 

 
 فیما یلي االفتراضات الرئیسیة المستخدمة لتحدید المبالغ القابلة لالسترداد:  

 
 م۲۰۲۰ 
  

 ٪۸۸٪ إلى ۲۳ ھامش اإلجمالي المقدر
 ٪٤٤٪ إلى ۳ اإلیرادات السنویة المركبةمعدل نمو 

 ٪٤۳ى لإ ٪۱۰- ھوامش الربح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء في المیزانیة التقدیریة
 ٪۱۰٬۱۸ معدل الخصم 

 ٪۲٬٦٤ معدل النمو الدائم 
 
 
 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (باللایر السعودي) 

٥۲ 

 
 خسائر االنخفاض في القیمة (تابع) .۳٤

 
 أكثر حساسیة لالفتراضات الرئیسیة المستخدمة التالیة: االستخدام یعتبر عند  قیمة الإن حساب 

 
 معدل النمو الدائم   •
 معدل التخفیض المطبق على توقعات التدفقات النقدیة  •

 
 تحلیل الحساسیة 

 
 فیما یلي توضیح لآلثار المترتبة على التغییرات في االفتراضات الرئیسیة.

 م۲۰۲۰ 
 النقص الزیادة 
   

 ۱٤٫۳٤٦٫۳۳۱ ۲۹٫۱٦۷٫۹۷۳ حركة) ٪ ۱معدل الخصم ( 
 ۲۷٫۷۲۰٫۸۰۱ ۱٦٫۲۸۷٫۳۷٥ ٪ حركة)۱نمو المیناء (

 
 القیمة العادلة وإدارة المخاطر -األدوات المالیة  .۳٥

 
 قیاس القیم العادلة أ.  

 
بالشركة قیمتھا باستثناء العقارات االستثماریة، تعادل القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الخاصة 

 ً  .الدفتریة تقریبا
 

  إدارة المخاطر المالیة ب. 
 

تتعرض الشركة لعدة مخاطر مالیة متمثلة في: مخاطر السوق (مخاطر التدفق النقدي وأسعار الفائدة)، مخاطر االئتمان، 
 ومخاطر السیولة.  

 
یضا متابعة تقلبات األسواق المالیة ویحاول  یركز برنامج إدارة المخاطر الكلیة للشركة على اإلدارة الجیدة للسیولة وأ

 التقلیل من التأثیرات السلبیة المحتملة على األداء المالي للشركة. 
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (باللایر السعودي) 

٥۳ 

 
 القیم العادلة وإدارة المخاطر (تابع) -األدوات المالیة  .۳٥

 
 إطار إدارة المخاطر

 
الشركة. ویركز برنامج إدارة  وضع مجلس اإلدارة ھیاكل مناسبة لضمان إدارة المخاطر ومراقبتھا على مستوى

المخاطر المالیة الكلیة للشركة على تقلبات األسواق المالیة وطریقة الزبائن في السداد ویحاول التقلیل من التأثیرات 
 السلبیة المحتملة على األداء المالي للشركة. 

 
مجاالت محددة مثل مخاطر االئتمان واستثمار مبادئ اإلدارة العامة للمخاطر المالیة، وكذلك السیاسات التي تغطي 

 .السیولة الزائدة موجودة وموثقة رسمیاً 
 

 مخاطر التدفق النقدي وأسعار الفائدة
 

نظرا ألن الشركة لیس لدیھا موجودات محملة بفائدة كبیرة، فإن دخل الشركة والتدفقات النقدیة التشغیلیة المرتبطة بھا 
ي أسعار الفائدة في السوق. لدى الشركة قروض قصیرة األجل تحمل سعر فائدة مستقلة بشكل كبیر عن التغیرات ف

 ولكن سعر الفائدة ثابت من قبل المقِرض وبالتالي ال توجد مخاطر تقلبات مرتبطة بھا.
 

 مخاطر العمالت
 

مالتھا بشكل مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة لمعا
أساسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي والجنیھ المصري والیورو والجنیھ االسترلیني والفرنك السویسیري. لدى  
الشركة موردین أجانب وتعمل في القاھرة وبالتالي تتعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبیة. تقوم الشركة بمراقبة  

 المالیة بناًء على ذلك.  ھذه التذبذبات وإدارة أثرھا على القوائم
 

 فیما یلي التعرض المصنف حسب العمالت األجنبیة المنفصلة: 
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

 الذمم الدائنة التجاریة:
   

 ٤٫۷٥۰٫۱۹٥ ۲٦۳٫۰۹۱ دوالر أمریكي
 ۸٫٤٤۱٫۷۲۹ ۱٥٫۸۹۱٫٦۱۲ جنیھ مصري

 ۲٫۱۷۲٫۸۷۹ ٥۲۷٫۰۱۳ یورو
 ۱۳۷٫٥۷٤ ۸٦۸٫۲۰۸ جنیھ استرلیني

 ٦٦٫۰۷۷ ۳۱۸٫٥۸۲ إماراتي درھم 
 -- ۷٫۷۳۸ فرنك سویسري

 
 فیما یلي التعرض المصنف حسب العمالت األجنبیة المنفصلة: 

 
 السعر الفوري متوسط السعر  
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ 

     العملة األجنبیة لكل لایر سعودي  
     

 ۳٬۷٤۹ ۳٬۷٥۳ ۳٬۷٥۰ ۳٬۷٥۰ دوالر أمریكي
 ۰٬۲۳۳ ۰٬۲۳۸ ۰٬۲۲۸ ۰٬۲۳۱ جنیھ مصري

 ٤٬۱۹۸ ٤٬٥۸٦ ٤٬۱٦۸ ٤٬٤٥۹ یورو
 ٤٬۹۱۷ ٥٬۱۲٤ ٤٬۸۸۹ ٤٬۹۱۳ جنیھ استرلیني

 ۳٬۸٦۱ ٤٬۲٤۱ -- ٤٬۲۰٥ فرنك سویسري
 ۱٬۰۲۱ ۱٬۰۲۱ ۱٬۰۱٥ ۱٬۰۲۱ درھم إماراتي 

 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (باللایر السعودي) 

٥٤ 

 
 القیم العادلة وإدارة المخاطر (تابع) -األدوات المالیة  .۳٥

 
 تحلیل الحساسیة

 
٪ في سعر الصرف مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى سیقلل أو یزید من األرباح قبل  ۱زیادة أو نقص بنسبة كل 

 ملیون لایر سعودي).  ۰٫۳ م: ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۰٫٤الزكاة وضریبة الدخل للسنة بمبلغ 
 

 مخاطر االئتمان
 

نتیجة عدم قدرة أحد العمالء على الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة، مما تعكس مخاطر االئتمان المخاطر المتمثلة في تقصیر  
یؤدي إلى خسارة مالیة للشركة. تعتبر مخاطر االئتمان الناتجة عن النقد وما في حكمھ والودائع لدى البنوك والمؤسسات 

، تصنیف ائتماني معین من المالیة محدودة ألن األطراف المقابلة ھي البنوك والمؤسسات المالیة التي لھا، بصفة عامة
 قبل وكاالت التصنیف االئتماني الدولیة. 

 
 فیما یلي بیان ألقصى إجمالي لمخاطر االئتمان التي تتعرض لھا الشركة في تاریخ التقریر:

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
   الموجودات المالیة

 ٦٥٦٬۷۰۳٬۸٤۸ ٦۸۸٬۸۳۸٬٦۹۲ مستحق من أطراف ذات عالقة 
 ۲٦۳٬۰٦۳٬۱٦٥ ۲۰۰٬٤٦۳٬٦۷۱ ذمم مدینة تجاریة

 ۱۸۸٬۱۷٤٬٤۳٥ ۲٥۷٬٤٥۳٬۸۹۹ أرصدة لدى البنوك
 ۲۱٬۲۷۹٬٥۲۱ ۱۲٬۳٤۲٬۸۸٥ ذمم مدینة غیر مفوترة

 ٦٬۰۷٥٬۹۹۹ ۸٬۰۰٥٬۳۳۷ ھامش ودائع لدى البنوك
 ۲٥٬۳۸٥٬۱٥۷ ۲۳٬٤۸۲٬۹۹٥ استثمار في عقد إیجار من الباطن

 ۱۹٬۷٥٤٬۰۲٦ ۱۷٬٤۹۷٬۲۲۳ بالتكلفة المطفأةموجودات مالیة 
 ۱٬۲۰۸٬۰۸٤٬۷۰۲ ۱٬۱۸۰٬٤۳٦٬۱٥۱ 

 
 إن المخاطر االئتمانیة على الذمم المدینة واألرصدة لدى البنوك محدودة نظرا لما یلي: 

 
على أساس تصنیف   A۱إلى    A۳یتم االحتفاظ باألرصدة النقدیة لدى بنوك ذات تصنیفات ائتمانیة جیدة تتراوح من   •

+ على أساس تصنیف فیتش االئتماني. جمیع الحسابات البنكیة محتفظ بھا لدى بنوك BBBمودي االئتماني و 
 في المملكة العربیة السعودیة والقاھرة.

 ضمانات / تأمینات من عمالئھا. ال تحصل الشركة حالیا على  •
 

 مخاطر التركز
 

٪) من إجمالي الذمم المدینة  ۷۱م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱٪ (۷۸عمالء حوالي    ٥م، یمثل أكبر  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  
 التجاریة القائمة. 

 
 مخاطر السیولة

 
بمبالغ كافیة للتسھیالت االئتمانیة تتضمن اإلدارة الرشیدة لمخاطر السیولة الحفاظ على وجود نقد كافي، وتوافر التمویل  

الملتزم بھا. تحافظ الشركة على المرونة في التمویل من خالل الحفاظ على توفر النقد وما یعادلھ. لدى الشركة تسھیل 
ملیون لایر سعودي من التسھیل وتراقب مخاطر نقص األموال من خالل مراجعة  ۳۰۰ائتماني استفادت الشركة من 

 قصیرة األجل بشكل مستمر ومن خالل إجراء توقعات نقدیة متوسطة األجل خالل السنة.  التوقعات النقدیة
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
  (باللایر السعودي) 

٥٥ 

 
 القیم العادلة وإدارة المخاطر (تابع) -األدوات المالیة  .۳٥

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات

 
م. ال  ۲۰۲۰م و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في 

تملك الشركة أي موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
 م. ۲۰۲۰م و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الشامل اآلخر في 

 
   موجودات مالیة مصنفة بالتكلفة المطفأة

 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ :القیمة الدفتریة
   

 ۸٦۸٫۱٤۱٫۲٦۰ ۸۰۰٫٥۹٦٫٥۱٦ مدینة تجاریة وأخرىذمم 
 ۱۸۸٫۱۷٤٫٤۳٥ ۲٥۷٫٤٥۳٫۸۹۹ أرصدة لدى البنوك

 ۲۷٫۳۳٥٫٥۲۰ ۲۰٫۳٤۸٫۲۲۲ ذمم مدینة أخرى 
 ۲٥٫۳۸٥٫۱٥۷ ۲۳٫٤۸۲٫۹۹٥ مؤجرة بعقود من الباطن أصول

 ۱۹٫۷٥٤٫۰۲٦ ۱۷٫٤۹۷٫۲۲۳ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة
   
 ۱٫۱۱۹٫۳۷۸٫۸٥٥ ۱٫۱۲۸٫۷۹۰٫۳۹۸ 

 
 مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة

   
 م ۲۰۱۹ م۲۰۲۰ :القیمة الدفتریة

   
 ٤٥۳٫۸۱٤٫٤۱۳ ۳۸۹٫۷۱۲٫۰۷۲ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 -- ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ قرض قصیر األجل 
 ٥۳۳٫۸٦٦٫۱۷۸ ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ عقود إیجار  التزامات

   
 ۱٬۲٦۹٬۷۹۷٬۹۷٥ ۹۸۷٫٦۸۰٫٥۹۱ 
 

 جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة المذكورة أعاله بالتكلفة المطفأة وال تخضع لتقییم القیمة العادلة. 
 

 التعرض لمخاطر السیولة 
 

فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة المتبقیة للمطلوبات المالیة في تاریخ التقریر. إن المبالغ ھي مبالغ إجمالیة وبدون  
الزكاة والضریبة وضریبة   والتزاماتخصومات، وتشمل مدفوعات فوائد تعاقدیة وتستثنى تأثیر اتفاقیات التصفیة 

 القیمة المضافة. 
 

 أكثر من سنة واحدة أقل من سنة واحدة  اإلجمالي الدفتریةالقیمة  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
     المطلوبات 

     
 -- ۳۸۹٫۷۱۲٫۰۷۲ ۳۸۹٫۷۱۲٫۰۷۲ ۳۸۹٫۷۱۲٫۰۷۲ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 -- ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ قرض قصیر األجل 
 ٤۱۲٫۲۲۹٫۲۱۲ ۱٦۷٫۸٥٦٫٦۹۱ ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ عقود إیجار  التزامات

 
  




