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 القوائم المالیة الموحدة  
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 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ 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. 
 

 یة منفصلة: لدى الشركة أیضا الفروع التالیة وھي تعمل بموجب سجالت تجار
 

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

 م) ۲۰۱۲أبریل  ۲۳ھـ (۱٤۳۳جمادى اآلخرة  ۱ ٤٦٥۰۰٥٥۹۸۰ المدینة المنورة 
 م) ۲۰۱۹دیسمبر  ۹ھـ (۱٤٤۱ربیع الثاني  ۱۲ ٤٦٥۰۲۱٦۳۱٥ المدینة المنورة

 م) ۲۰۱۲أبریل  ۲۳ھـ (۱٤۳۳جمادى اآلخرة  ۱ ۲۰٥۰۰۸۲۹۹۸ الدمام 
 م) ۲۰۱٤مارس  ۲٥ھـ (۱٤۳٥جمادى األولى  ۲۳ ٤۰۳۱۰۸٤۱۱٤ مكة
 م) ۲۰۱۲أبریل  ۲۳ھـ (۱٤۳۳جمادى اآلخرة  ۱ ٤۰۳۰۲۲۷۲٥۱ جدة
 م) ۲۰۱۹سبتمبر  ۱۸ھـ (۱٤٤۱محرم   ۱۹ ٤۰۳۰۳٦٥٥٤۰ جدة
 م) ۲۰۱٥أكتوبر  ۱٦ھـ (۱٤۳۷محرم  ۲ ٤۰۳۰۲۸٥۲۹۰ جدة
 م) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳ھـ (۱٤٤۱ربیع الثاني  ۲٥ ٤۰۳۰۳۷۱۳۷۳ جدة
 م) ۲۰۲۱أغسطس  ۱۸ھـ (۱٤۳۱محرم   ۱۰ ٤۰۳۰٤۲٦۲۹٤ جدة

 م) ۲۰۱۲أبریل  ۲۳ھـ (۱٤۳۳جمادى اآلخرة  ۱ ۱۰۱۰۳۳٦٥٥۸ الریاض 
 م) ۲۰۱۹دیسمبر  ۹ھـ (۱٤٤۱ربیع الثاني  ۱۲ ۱۰۱۰٦۱٦٦۸۰ الریاض 
 م) ۲۰۱۹دیسمبر  ۹ھـ (۱٤٤۱الثاني ربیع  ۱۲ ۱۰۱۰٦۱٦٦۷۹ الریاض 

 
لدى الشركة استثمار في الشركة التابعة المملوكة بالكامل / المسیطر علیھا، "شركة ساك لخدمات اإلعاشة" ("الشركة 

ملیون لایر سعودي.    ٥التابعة")، یشار إلیھا مجتمعة بـ ("المجموعة"). یبلغ رأس المال المصرح بھ للشركة التابعة 
بشكل أساسي في تقدیم خدمات التموین. لم تبدأ الشركة التابعة عملیاتھا  یتمثل النشاط التجاري الرئیسي للشركة التابعة  

 ملیون لایر سعودي من قبل شریك.    ٥م، تم ضخ مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱التجاریة بعد، ولكن خالل السنة المنتھیة في  
 

الموحدة") عل المالیة  المالیة" أو "القوائم  الموحدة ("القوائم  المالیة  القوائم  للشركة األم  تشتمل ھذه  المالیة  القوائم  ى 
 والشركة التابعة. 

 
 یقع المركز الرئیسي المسجل للشركة في العنوان التالي: 

 
 شركة الخطوط السعودیة للتموین

 شارع السائب الجمحي
 )  ٥طریق األمیر سلطان بن عبد العزیز، حي المحمدیة ( 

  ۲۱٤۱۳، جدة ۹۱۷۸صندوق برید 
 السعودیة. المملكة العربیة 

 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٦ 

 
 أسس المحاسبة  .۲

 
 بیان االلتزام  )أ

 
السعودیة   العربیة  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقریر  الدولیة  للمعاییر  وفقا  الموحدة  المالیة  القوائم  ھذه  إعداد  تم 

"المعاییر  والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین (یشار إلیھا فیما بعد بـ  
 الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة").

 
 أساس القیاس  )ب

 
تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي استنادا إلى االستحقاق واالستمراریة وعلى 

والذي یتم إثباتھا بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام   أساس التكلفة التاریخیة، فیما عدا التزام المنافع المحددة
الموحدة على أساس مبدأ االستحقاق   المالیة  القوائم  إعداد  تم  ذلك،  إلى  المخططة. باإلضافة  االئتمان  طریقة وحدة 

 المحاسبي ومفھوم االستمراریة.
 

 عملة النشاط والعرض  )ج
 

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

 استخدام األحكام والتقدیرات  .۳
 

عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة، قامت اإلدارة باستخدام أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر في تطبیق المجموعة 
عنھا   المبلغ  المبالغ  وعلى  المحاسبیة  واإلفصاحات للسیاسات  والمصروفات  واإلیرادات  والمطلوبات  للموجودات 

 المرفقة. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.
 

تستند ھذه التقدیرات واألحكام واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف  
جودات والمطلوبات التي یصعب الحصول علیھا من مصادر أخرى.  الموجودة وتستخدم للحكم على القیم الدفتریة للمو

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

 
للمجموعة والمصادر الرئیسیة لعدم  األحكام والتقدیرات الھامة التي استخدمتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة  

 التأكد من التقدیرات ھي كما یلي: 
 

 ۱۹تأثیر جائحة كوفید  -األمور الھامة 
 

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

ن تدابیر دعم وتدابیر احترازیة مختلفة في جمیع  وأعلنت السلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدولیة على السواء، ع
أنحاء العالم لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملة. أثرت عملیات المجموعة واألداء المالي بشكل كبیر بسبب التوقفات  
واإلغالق المؤقت للمطارات التي فرضتھا الحكومة مما أدى إلى تعلیق العملیات األساسیة وأنشطة المجموعة خالل  

م، خففت الحكومة بعض قیود ۲۰۲۱م. خالل النصف الثاني من مایو  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م السنة المنتھیة في  معظ
السفر، على الرغم من فتح المطارات جزئیًا وتدریجیًا واستئناف الرحالت مع معظم الدول بموجب إجراءات احترازیة  

م وقد یستمر تأثیرھا المالي على  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ي  المنتھیة ف  السنةصحیة محددة، إال أن ھناك تأثیًرا كبیًرا طوال  
) من  ۱۹  -المجموعة الحقًا لنھایة السنة. وقد تطلبت حاالت عدم التأكد الناجمة عن تفشي فیروس كورونا (كوفید  

االئتمانیة  ("الخسائر  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  لتحدید  المستخدمة  واالفتراضات  المدخالت  تحدیث  المجموعة 
 م.  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱قعة") كما في المتو
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 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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۷ 

 
 استخدام األحكام والتقدیرات (یتبع) .۳

 
 (یتبع)  ۱۹تأثیر جائحة كوفید  -األمور الھامة 

 
باإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتقدیر اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة في تحدید المبالغ المدرجة  
للموجودات المالیة وغیر المالیة للمجموعة وتعتبر ذلك أفضل تقییم لإلدارة بناًء على المعلومات المتاحة. في حین  

اك قدر كبیر من عدم الیقین حول مدة فترات اإلغالق. ومع ذلك، تظل  أنھ من المتوقع أن یكون االنقطاع مؤقتًا، ھن
 األسواق متقلبة وتبقى المبالغ المسجلة حساسة لفترة اإلغالق المؤقت والخطورة الناتجة عن التأثیر االقتصادي.   

 
دارة أن المركز  وتستمر المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب إلدارة التعرض والتأثیر السلبي على عملیاتھا. ترى اإل

المالي للمجموعة ال یزال قویا ولدیھا موارد كافیة لتمكینھا من مواصلة عملیاتھا والوفاء بااللتزامات التعاقدیة في  
 لمزید من التفاصیل عن المخاطر المالیة.  ۳٥المستقبل القریب. یرجى مراجعة اإلیضاح 

 
 االستمراریة

 
قامت اإلدارة بإجراء تقییم لقدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة بناًء على مقدار السیولة  
عند  بالتزاماتھا  والوفاء  لالستمرار  الموارد  لدیھا  المجموعة  بأن  مقتنعة  واإلدارة  النقدي.  التدفق  وتوقعات  الحالي 

ل المنظور. عالوةً على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأي عدم  استحقاقھا في سیاق األعمال العادیة في المستقب
على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة. لذلك، ال یزال إعداد    المجموعة تأكد جوھري قد یثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة  

 القوائم المالیة الموحدة یتم على أساس االستمراریة.
 

 مخصص تقادم مخزون
 

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

 لنوع المخزون ودرجة تقادمھ وعمره اإلنتاجي.
 

ا تاریخ  المخزون  في  إجمالي  بلغ  (  ۹۲٫۳لتقریر،  ملیون لایر    ۱۲۹٫۹م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي 
ملیون لایر   ۱٤٫۰م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٥٫۷سعودي) مع مخصص للمخزون المتقادم بمبلغ 

متوقعة في قائمة الربح أو الخسارة  سعودي). یتم إثبات أي فرق بین المبالغ المحققة في الفترات المستقبلیة والمبالغ ال
 الموحدة.

 
 عقود اإلیجار

 
 المجموعة كمستأجر  -تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود ذات خیارات التجدید واإلنھاء  )أ
 

تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخیار  
یجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارستھ، أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من  تمدید عقد اإل

 المؤكد عدم ممارستھ. 
 

لدى المجموعة بعض عقود اإلیجار تشمل خیارات تمدید وإنھاء. تطبق المجموعة الحكم في تقییم ما إذا كان من  
أنھا تأخذ بعین المؤكد على نحو معقول ممارسة أو عدم   إنھاء عقد اإلیجار. وھذا یعني،  ممارسة خیار تجدید أو 

تعید  البدء،  تاریخ  بعد  اإلنھاء.  أو  للتجدید  سواًء  اقتصادیا  حافزا  تحقق  التي  الصلة  ذات  العوامل  جمیع  االعتبار 
سیطرتھا ویؤثر على المجموعة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث كبیر أو تغییر في الظروف التي تقع تحت  

قدرتھا على ممارسة أو عدم ممارسة خیار التجدید أو اإلنھاء. قامت المجموعة بتضمین فترة التجدید كجزء من مدة  
 عقد اإلیجار بسبب أھمیة الموجودات المؤجرة لعملیاتھا. 
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۸ 

 
 استخدام األحكام والتقدیرات (یتبع) .۳

 
 عقود اإلیجار (یتبع) 

 
 االقتراض المتزایدتقدیر معدل  ) ب
 

یتعذر على المجموعة تحدید سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار بسھولة، وبالتالي، فإنھا تستخدم معدل االقتراض 
المتزاید لقیاس التزامات عقود اإلیجار. معدل االقتراض اإلضافي ھو معدل الفائدة الذي یتعین على المجموعة دفعھ  

مماثلة، مع ضمان مماثل، واألموال الالزمة للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة ألصل حق لالقتراض على مدة  
االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة. لذلك یعكس معدل االقتراض اإلضافي ما "یتعین على المجموعة دفعھ"، وھو ما  

تعكس شروط وأحكام عقد اإلیجار.  یتطلب تقدیرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو عندما تحتاج إلى تعدیل ل
تقوم المجموعة بتقدیر معدل االقتراض اإلضافي باستخدام مدخالت قابلة للمالحظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) 

 عند توفرھا ویتعین علیھا تقدیم بعض التقدیرات الخاصة بالمنشأة ذاتھا.
 

 التزام المنافع المحددة 
 

اللتزام المجموعة بموجب خطط المنافع المحددة باستخدام تقییم إكتواري. ویتضمن ذلك عمل  یتم تحدید القیمة الحالیة  
العدید من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. ویشمل ذلك تحدید معدل التخفیض، زیادات 

التعق  ونتیجة  الموظفین.  دوران  الوفیات ومعدل  المستقبلیة، معدالت  التقییم وطبیعتھ الرواتب  بعملیة  الخاصة  یدات 
یتم مراجعة جمیع  االفتراضات.  التغیرات في ھذه  یمتاز بحساسیة تجاه  المحددة  المنافع  التزام  فإن  طویلة األجل، 

 ). ۲۰االفتراضات سنویا (راجع اإلیضاح 
 

 االنخفاض في قیمة الخسائر االئتمانیة المتوقعة في الذمم المدینة التجاریة واألخرى
 
المدینة ت المدینة التجاریة والذمم  للذمم  المتوقعة  الخسائر االئتمانیة  المجموعة مصفوفة مخصصات لحساب  ستخدم 

األخرى. تستند مصفوفة المخصص في األساس إلى المعدالت التي تم مالحظتھا سابقا للمجموعة. تقوم المجموعة  
المعلومات المستقبلیة. في تاریخ كل تقریر، یتم تحلیل  بتقویم المصفوفة لضبط تجربة الخسارة االئتمانیة السابقة مع  

 التغییرات في التقدیرات المستقبلیة. 
 

یعتبر تقییم العالقة بین معدالت التقادم التي تم مالحظتھا تاریخیا، والظروف االقتصادیة المتوقعة والخسائر االئتمانیة 
نیة المتوقعة حساس للتغییر في شروط الظروف االقتصادیة  المتوقعة من التقییمات الھامة. یعتبر مبلغ الخسائر االئتما 

المتوقعة. قد ال تمثل تجربة الخسارة االئتمانیة التاریخیة وتوقعات الظروف االقتصادیة الخاصة بالمجموعة التعثر 
 الفعلي في السداد للعمیل في المستقبل. 

 
 تثماریةاألعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االس

 
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثماریة ذات األعمار  
اإلنتاجیة المحدودة الحتساب االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد النظر في االستخدام المتوقع للموجودات والضرر  

تقوم اإلدارة بمراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة سنویا وسیتم   ات.المادي الذي تتعرض لھ ھذه الموجود
تعدیل أعباء االستھالك في المستقبل عندما تعتقد اإلدارة أن العمر اإلنتاجي یختلف عن التقدیرات السابقة ولضمان  

 توافق طرق وفترة االستھالك مع النمط المتوقع للفوائد االقتصادیة من ھذه الموجودات. 
 

تراجع إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة وطرق االستھالك سنویا لتحدید أي تغییرات مھمة، ویتم  
 تعدیل أي تغییرات ناتجة على تكلفة االستھالك في الفترات الحالیة والمستقبلیة.
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۹ 

 
 استخدام األحكام والتقدیرات (یتبع) .۳

 
 المالیة االنخفاض في قیمة الموجودات غیر 

 
غیر المالیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على االنخفاض في   للموجوداتتقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة  

القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر قیمة الموجودات القابلة لالسترداد. یتم إثبات خسارة االنخفاض 
أعلى من القیمة العادلة   في القیمة بالمبلغ الذي تزید فیھ القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ القابلة لالسترداد والتي ھي

 لألصل ناقصاً تكلفة البیع وقیمة االستخدام، أیھما أعلى. 
 

یتم مراجعة الموجودات غیر المالیة وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قیمتھا وذلك الحتمالیة عكس االنخفاض في 
ة الدفتریة لألصل القیمة الدفتریة  خسارة إلى الحد الذي تتجاوز عنده القیمالالقیمة في تاریخ كل تقریر مالي. یتم عكس  

التي تم تحدیدھا، بعد خصم االستھالك واإلطفاء، في حال لم یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة. ویتم إثبات عكس  
 خسارة االنخفاض في القیمة كإیرادات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

 
 لھامةالسیاسات المحاسبیة ا .٤

ما لم    قامت اإلدارة بتطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على جمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة الموحدة
 . یتم تصنیف بعض األرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة عرض السنة الحالیة. یذكر خالف ذلك

 
 عقود اإلیجار  . أ

 
 كمستأجر 

 
 موجودات حق استخدام

المجموعة موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل ذي الصلة لالستخدام).  تثبت  
یتم قیاس موجودات حق االستخدام مبدئیا بالتكلفة، ناقصا أي استھالك متراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، ویتم 

ل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ التزامات تعدیلھ ألي عملیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود اإلیجار. تشتم
اإلیجار المثبتة، والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ البدء، وتقدیر 

لمجموعة  تكالیف تفكیك وإزالة األصل األساسي على الموقع المقام علیھ، ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة. ما لم تكن ا
لدیھا قدر معقول من الیقین في الحصول على ملكیة األصل المؤجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم استھالك موجودات 
حق االستخدام المثبتة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإلیجار، أیھما أقصر. باإلضافة  

بشكل دوري عن طریق خسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت، وتعدیلھا   إلى ذلك، یتم تخفیض أصل حق االستخدام
 بسبب بعض عملیات إعادة قیاس مطلوبات عقود اإلیجار.

 
 مطلوبات عقود إیجار 

یتم قیاس مطلوبات عقود اإلیجار مبدئیا بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتعین إجراؤھا على مدى مدة عقد  
تخدام معدل االقتراض المتزاید للمجموعة (إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر  اإلیجار، مخصومة باس

متوفر). یتم إعادة قیاس مطلوبات عقود اإلیجار عندما یكون ھناك تغییر في مدفوعات اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن  
لغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان القیمة المتبقیة،  تغییر في مؤشر أو معدل، إذا كان ھناك تغییر في تقدیر المجموعة للمب

أو إذا غیرت المجموعة تقدیرھا ما إذا كانت المجموعة ستمارس خیار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء. یتم تعدیل أي 
إعادة قیاس في مطلوبات عقود اإلیجار مقابل القیمة الدفتریة ألصل حق االستخدام أو تحمیلھا على قائمة الربح أو  

 خسارة الموحدة إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل ذي الصلة تساوي صفرا. ال
 

بعد بدایة العقد یتم زیادة مبلغ التزامات اإلیجار لیعكس اعتماد الفائدة وخفض المبلغ عند دفع اإلیجارات. باإلضافة  
أو تغییر في مدة اإلیجار أو   إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات عقود اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل

تغییر في مدفوعات اإلیجار الثابت المضمون أو تغییر في التقییم لشراء األصل ذي الصلة. كما أنھ یتم إعادة قیاس  
القیمة الدفتریة اللتزامات اإلیجار إذا ما كان ھناك تعدیال أو تغیر اً في مدة العقد أو تغیر اً في مدفوعات اإلیجار (أي 

ي المدفوعات المستقبلیة الناتجة عن التغیر في المؤشر على المعدل المستخدم لتحدید مدفوعات عقد اإلیجار  تغیرات ف
 من الباطن) أو تغیر في تقییم خیار شراء األصل األساسي. 
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۱۰ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 

 عقود اإلیجار (یتبع)  أ. 
 

 كمستأجر (یتبع) 
 

 عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة  
اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإلیجار لعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة 

أساس  واإلیجارات قصیرة األجل. تثبت المجموعة مدفوعات اإلیجار المتوقعة بعقود اإلیجار ھذه كمصروف على  
 القسط الثابت على مدى مدة اإلیجار.

 
ر   كمؤّجِ

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

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

تعدیل عقد ینطوي على مكون إیجار، تحدد اإلدارة المقابل في العقد لكل مكون إیجار على أساس سعره   عند بدء أو
 المستقل النسبي. 

 
ر، تحدد عند بدء عقد اإلیجار ما إذا كان كل عقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي.   عندما تكون المجموعة كمَؤّجِ

اإلدارة بإجراء تقییم شامل لتحدید ما إذا كان عقد اإلیجار ینقل بشكل جوھري جمیع لتصنیف كل عقد إیجار، تقوم  
المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة األصل ذي الصلة. إذا كان األمر كذلك، یصبح عقد اإلیجار عقد إیجار تمویلي، 

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

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

ن بالرجوع إلى موجودات حق االستخدام الناشئ  منفصل. وتقوم بتقییم تصنیف عقد اإلیجار إلى عقد إیجار من الباط
عن عقد اإلیجار الرئیسي، ولیس باإلشارة إلى األصل ذي الصلة. وإذا كان عقد اإلیجار الرئیسي قصیر األجل تطبق 

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

دفوعات اإلیجار المستلمة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة كإیراد على أساس القسط الثابت تقوم المجموعة بإثبات م
 على مدى مدة عقد اإلیجار. 

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

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

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

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

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

 الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  .ب
 

الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة ھي التي یكون للمجموعة تأثیرا كبیرا علیھا. یتمثل النفوذ الھام في القدرة  
یطرة أو سیطرة  على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسیاسة التشغیلیة والمالیة للشركة المستثمر فیھا، ولكن بدون س

 مشتركة على القرار بشأن ھذه السیاسات. 
 

 یتم احتساب استثمارات المجموعة في شركتھا الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة.
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 

 الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (یتبع)  ب.
 

االستثمار في الشركة الزمیلة مبدئیا بالتكلفة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لالستثمار بموجب طریقة حقوق الملكیة، یسجل  
لتسجیل التغیرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزمیلة منذ تاریخ االستحواذ. یتم إدراج الشھرة 

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

تعكس قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة. ویتم عرض أي تغیر في  
الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. إضافة لذلك، عندما یكون 

مباشرةً في حقوق الملكیة في الشركة الزمیلة، فإن المجموعة تقوم عندئذ بتسجیل حصتھا من أي   ھناك تغیرا مدرجا
تغیرات، حسب مقتضى الحال، في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة. یتم استبعاد األرباح أو الخسائر غیر المحققة 

 كة في الشركة الزمیلة. الناتجة من المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة في حدود حصة الشر
 

یظھر إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزمیلة في بدایة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بعد 
 الربح التشغیلي ویمثل حصة ربح / خسارة الشركة الزمیلة بعد الضریبة. 

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

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

ھناك دلیل موضوعي على االنخفاض    استثماراتھا في شركتھا الزمیلة. تحدد اإلدارة في تاریخ كل تقریر مالي ما إذا كان
في قیمة االستثمار في الشركة الزمیلة. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تحتسب اإلدارة مبلغ االنخفاض في القیمة على  
أنھ الفرق بین المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزمیلة والقیمة الدفتریة لالستثمار المحاسب عنھ بطریقة حقوق الملكیة،  

 خسارة انخفاض القیمة.ات اثبو
 

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

 من االستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 
 

 معامالت بالعمالت األجنبیة  . ج
 

یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة للمجموعة (اللایر السعودي) وفقا ألسعار الصرف  
نقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة في تاریخ التقریر في تاریخ تلك المعامالت. تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ال

إلى ما یعادلھا بالعملة الوظیفیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ القوائم المالیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم 
. یتم إثبات جمیع  قیاسھا على أساس التكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة على أساس سعر الصرف السائد في تاریخ المعاملة

 فروقات العمالت األجنبیة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 اإلیرادات   .د
 

تثبت المجموعة اإلیراد من العقود مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي  
 وھي كما یلي:  ۱٥للتقریر المالي 

 
ع عمیل: العقد ھو اتفاقیة تُعقد بین طرفین أو أكثر تؤسس حقوقا وتعھدات وتضع تحدید العقد (العقود) م  –  ۱الخطوة  

 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؛ 

 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۱۲ 

 
 المحاسبیة الھامة (یتبع)السیاسات  .٤
 

 اإلیرادات (یتبع) د.
 

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

 
تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: في العقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء،    –  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. 

 
 إثبات اإلیراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بالتزام أداء.  – ٥الخطوة 

 
 تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وتثبت اإلیرادات على مدى زمني، في حال استیفاء أحد المعاییر التالیة:

 
للمجموعة حق نافذ في  • للمجموع ویكون  بدیلة  المجموعة لاللتزام ال ینشئ موجودات ذات استخدامات  أداء 

 تحصیل مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھ؛
 أداء المجموعة ینتج عنھ إنشاء أو تحسین أصل یسیطر علیھ العمیل أثناء إنشاء األصل أو تحسینھ؛ أو •
 قیام العمیل في نفس الوقت باستالم واستھالك المنافع الناتجة عن أداء المجموعة عند أداء المجموعة لعملھا.  •
 

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

 
 إیرادات التموین

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

 معدات طیران
 دات من بیع معدات الخطوط الجویة عندما یتم نقل السیطرة على المعدات إلى العمیل.  یتم إثبات اإلیرا

 
 صاالت األعمال

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

 بالتجزئة -مبیعات بضائع 
قل البضائع (الموجودات) المتعھد بتقدیمھا  یتم إثبات اإلیرادات من بیع البضائع عندما تفي المجموعة بالتزام األداء بن

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

 غیر خطوط الطیران 
 یتم إثبات إیرادات التموین لغیر الخطوط الجویة والخدمات األخرى عند تقدیم الخدمات إلى العمالء.

 
 مرافق المخیم

 التزام األداء التموین واإلقامة وما إلى ذلك. تم إثبات اإلیرادات عند إصدار الفاتورة في نھایة الشھر.قد یشمل 
 

 الفندق  -إیراد 
یتم إثبات اإلیرادات من مبیعات الغرف الفندقیة ومن خدمات النزالء اإلضافیة األخرى على أساس یومي، ویتم إثبات  

 مات.اإلیرادات بمجرد شغل الغرف وتقدیم الخد
 

   تغطیة طبیة إضافیة
 یتم االعتراف بالدخل عندما تفي المجموعة بالتزام األداء كما ھو محدد في االتفاقیة ویتم تسجیلھ على مدى فترة زمنیة. 

 
 یتم تسجیل جمیع أنواع اإلیرادات بعد خصم العوائد والخصومات التجاریة وخصومات الحجم (إن وجدت).



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۱۳ 

 
 المحاسبیة الھامة (یتبع)السیاسات  .٤
 

 منافع الموظفین  .ه
 
 منافع الموظفین قصیرة األجل . ۱

 
  مزایا الموظفین قصیرة األجل المقاسة على أساس غیر مخصوم یتم دفعھا كمصروفات عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. 
یتم إثبات المطلوب عن المبلغ المتوقع دفعھ إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي بدفع ھذا المبلغ  

 كنتیجة للخدمة السابقة التي قدمھا الموظف ویمكن تقدیر االلتزام بشكل موثوق. 
 

 برامج المنافع المحددة  . ۲
 

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

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

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

لقیاس إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في  اآلخر في الفترة التي تحدث فیھا. ال یتم إعادة تصنیف عملیات إعادة ا
 الفترات الالحقة. 

 
 یتم إثبات تكالیف الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

 
 تاریخ تعدیل الخطة أو تخفیض مدتھا، و •
 تاریخ إثبات المجموعة لتكالیف إعادة الھیكلة ذات الصلة.  •

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

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

 تخفیص المدة والتسویات غیر الروتینیة
 مصروفات أو إیرادات الفائدة •

 
 منافع الموظفین طویلة األجل األخرى . ۳

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

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

 
 مكافأة إنھاء الخدمة . ٤

 
یتم تحمیل مكافأة نھایة الخدمة كمصروفات في عندما ال یكون من الممكن للمجموعة أن تسحب عرض ھذه المنافع  

 أو عندما تقوم المجموعة بإثبات تكالیف إعادة الھیكلة، أیھما أسبق. 
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۱٤ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 

 الزكاة وضریبة الدخل   .و
 

الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") المطبقة في المملكة العربیة السعودیة والتي  تخضع المجموعة ألنظمة ھیئة  
٪ من الربح المعدل الخاضع للزكاة أو على أساس  ۲٫٥تخضع للتفسیرات. ویتم تحصیل الزكاة بنسبة ثابتة بنسبة  

دفعھا للھیئة وتقوم بإجراء   الوعاء الزكوي. وتقوم المجموعة بتكوین المخصصات المالئمة على أساس المبالغ المتوقع
تقییم سنوي لوضع إقرارات الزكاة فیما یتعلق بأي فروق زكویة. ویتم تحمیل الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة  
الموحدة. ویتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة الصادرة من  

 فیھا االنتھاء من الربوط النھائیة. الھیئة في السنة التي یتم
 

عالوة على ذلك، یخضع بعض الشركاء في المجموعة لضریبة الدخل، والتي یتم إثباتھا كمصروف في قائمة الربح  
 أو الخسارة الموحدة.

 
یة الموحدة یتم إثبات الضریبة المؤجلة على الفروق المؤقتة بین القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات في القوائم المال

یتم إثبات مطلوبات الضریبة المؤجلة بشكل  سواألوعیة الضریبیة المستخدمة في احتساب الربح الخاضع للضریبة.  
عام لجمیع الفروق الضریبیة المؤقتة. یتم إثبات موجودات الضریبة المؤجلة عموما لجمیع الفروق المؤقتة القابلة  

أ فیھ  تتوفر  أن  یمكن  الذي  بالقدر  القابلة  لالستقطاع  المؤقتة  الفروق  لقاء  استخدامھا  یمكن  للضریبة  رباح خاضعة 
إذا نشأت   المؤجلة  الضریبة  الموجودات ومطلوبات  إثبات  یتم  المستخدمة. ال  الضریبیة غیر  لالستقطاع والخسائر 

املة ال  الفروقات المؤقتة والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة عن اإلثبات األولي بالموجودات والمطلوبات في مع
 تؤثر سواًء على األرباح الخاضعة للضریبة أو األرباح المالیة. 

 
یتم مراجعة القیم الدفتریة لموجودات الضریبة المؤجلة في نھایة كل فترة تقریر وتخفض إلى الحد الذي لم یعد فیھ  

 من المحتمل توفر ربح خاضع للضریبة كافي یسمح باستغالل جمیع أو جزء من الموجودات. 
 

قیاس مطلوبات وموجودات الضریبة المؤجلة على أساس المعدالت الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا في الفترة التي  یتم  
سیتم فیھا تسویة المطلوبات أو تحقق الموجودات على أساس المعدالت الضریبیة (وأنظمة الضرائب) المعمول بھا  

لضریبة المؤجلة اآلثار الضریبیة التي سیتم اتباعھا بحلول نھایة فترة التقریر. یعكس قیاس االلتزامات وموجودات ا 
من خالل الطریقة التي تتوقع المجموعة بھا، في نھایة فترة التقریر، استرداد أو تسویة القیمة الدفتریة لموجوداتھا أو  

 مطلوباتھا.
 

ویتم تسجیل ضریبة   تقوم اإلدارة باستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غیر المقیمة وفقا ألنظمة الھیئة.
 االستقطاع ھذه كمطلوبات.

 
 ضریبة القیمة المضافة .ز

 
تخضع المجموعة لضریبة القیمة المضافة ("ضریبة القیمة المضافة") وفقا ألنظمة ضریبة القیمة المضافة المطبقة  

بة المطبق على  في المملكة العربیة السعودیة. یتم تحدید مبلغ ضریبة القیمة المضافة من خالل تطبیق معدل الضری
الخدمات   المدفوعة على  المضافة  القیمة  ناقصا ضریبة  المخرجات")  المضافة على  القیمة  التورید ("ضریبة  قیمة 
المستلمة ("ضریبة القیمة المضافة على المدخالت"). یتم إثبات المصروفات والموجودات بعد خصم مبلغ ضریبة 

ضافة المتكبدة عند شراء الموجودات أو الخدمات غیر قابلة لالسترداد  القیمة المضافة، إال إذا كانت ضریبة القیمة الم
من السلطة الضریبیة، فعندئذ یتم تسجیل ضریبة القیمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء الموجودات أو كجزء من بند 

 المصروفات حسب االقتضاء. 
 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۱٥ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 

 المعلومات القطاعیة   . ح
 

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

ص االقتصادیة والمنتجات والخدمات وفئة العمالء عند الحاجة إلى ذلك ویتم التشغیل التي تتماثل من حیث الخصائ
 إدراجھا كقطاعات مقرر عنھا.

 
للشركة ویتم تعریفھا واستخدامھا من قبل   التالیة وھي قطاعات تابعة  الثالث  المجموعة األقسام االستراتیجیة  لدى 

منتجات وخدمات مختلفة، وتتم إدارتھا بشكل منفصل   مجلس اإلدارة عند مراجعة أداء المجموعة. تقدم ھذه األقسام 
 بسبب قواعدھا تأسیسھا المختلفة.

 
 یوضح الملخص التالي عملیات كل قطاع: 

 
 العملیات  القطاعات المقرر عنھا 

  
 التموین الجوي ومعدات الطیران وصالة رجال األعمال  رحالت الطیران  

 والمتاجر األرضیة وعبر اإلنترنت المتاجر على متن الطائرات  التجزئة
اإلدارة عن بعد وإدارة المخیم، األعمال وتموین الصناعات، خدمات األن، خدمات  التموین والمرافق 

 المغاسل والحج والعمرة وخدمات مناولة األمتعة 
 

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

 االرتباطات المحتملة .ط
 

المنافع  تدفق  یكون  عندما  عنھا  اإلفصاح  یتم  ولكن  الموحدة،  المالیة  القوائم  في  المحتملة  الموجودات  إثبات  یتم  ال 
ناشئة االقتصادیة محتمال. یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر إلثبات المطلوبات المحتملة التي تعد التزامات محتملة  

عن أحداث سابقة لن یتم تأكید وجودھا إال بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلیة غیر مؤكدة ال تخضع 
 بالكامل لسیطرة المجموعة.

 
 اإلیرادات التمویلیة والتكالیف التمویلیة .ي

 
 یتم إثبات اإلیرادات التمویلیة أو المصروفات باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. 

 
 غیلي الربح التش .ك

 
ربح التشغیل ھو ناتج النشاطات اإلنتاجیة الرئیسیة المستمرة للمجموعة باإلضافة إلى اإلیرادات والنفقات األخرى 
الشركات   أرباح  في  والحصة  التمویلیة  التكالیف  التشغیلي صافي  الربح  یستبعد  اإلنتاجیة.  بالنشاطات  الصلة  ذات 

 ریبة الدخل. المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة والزكاة وض
 

 إیرادات إیجاریة .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 الموحدة.

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۱٦ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 

 توزیعات أرباح نقدیة على المساھمین .م
 

تقوم المجموعة بإثبات أي التزام إلجراء توزیعات نقدیة على المساھمین عندما یكون ھذا التوزیع مسموحا بھ وال  
یكون التوزیع حسب تقدیر المجموعة. وفقًا لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتم السماح بتوزیع األرباح 

ند إقرارة من الشركاء ویتم الموافقة على توزیعات األرباح األولیة من قبل مجلس اإلدارة. ویتم تسجیل النھائیة ع
 مبلغ مقابل مباشرة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة مع التزام مقابل في قائمة المركز المالي الموحدة.

 
 مخزون .ن

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

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

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

 یتعلق بالمبیعات. 
 

 تصنیف المتداول مقابل تصنیف غیر المتداول .س
 

التصنیف   إلى  استناداً  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  والمطلوبات  الموجودات  اإلدارة  غیر تعرض   / كمتداولة 
 متداولة. یعتبر األصل متداوال في حال كان: 

 
 من المتوقع تحققھ أو توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ في دورة التشغیل العادیة؛  •
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ •
 من المتوقع تحققھ خالل اثني عشر شھرا بعد تاریخ التقریر؛ أو •
ن التبادل أو استخدامھ لتسویة التزام ما لمدة اثتي عشر شھراً على األقل  نقد أو ما في حكمھ ما لم یتم حظره م •

 بعد فترة التقریر.
 

 تقوم المجموعة بتصنیف كافة الموجودات األخرى كغیر متداولة.
 

 تعتبر المطلوبات متداولة في حال كانت:
 
 من المتوقع تسویتھا في دورة التشغیل العادیة؛ •
 تاجرة؛محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض الم •
 من المتوقع تسویتھا خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر المالي؛ أو  •
تاریخ   • األقل بعد  على  اثني عشر شھراً  االلتزام على مدى  لتأجیل تسویة  عدم وجود حق غیر مرتبط بشرط 

 التقریر المالي. 
 

 تقوم المجموعة بتصنیف جمیع المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة. 
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۱۷ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 

 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. 

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

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

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

 الرأسمالیة تحت التنفیذ.
 
 النفقات الالحقة . ۲
 

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

 استھالك  . ۳
 

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

 األراضي.یتم استھالك 
 

 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للبنود الرئیسیة للموجودات:
 

 سنة  ۳۰-۱ مباني وتحسینات على عقارات مستأجرة 
 سنة  ۱٥-۳ معدات 

 سنة  ۱۳-۳ سیارات
 

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

 والمعدات.
 

 عقارات استثماریة .ف
 

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

أو خسائر ناتجة عن استبعاد العقارات االستثماریة (والتي تمثل الفرق بین متحصالت االستبعاد  یتم إثبات أي أرباح  
. العمر اإلنتاجي المقدر للعقارات االستثماریة  الموحدة  والقیمة الدفتریة للعقار المستبعد) في قائمة الربح أو الخسارة

 سنة.  ۲۲-۱۸ھو 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۱۸ 

 
 (یتبع)السیاسات المحاسبیة الھامة  .٤
 

 موجودات غیر ملموسة  .ص
 

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

 
حقة فقط عندما تزید المنافع االقتصادیة الكامنة في األصل التي تتعلق بھ تلك المصروفات.  تتم رسملة المصروفات الال

 ویتم إثبات جمیع النفقات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدھا. 
 

األ مدى  على  الثابت  القسط  طریقة  باستخدام  الملموسة  غیر  الموجودات  لتكلفة  لشطب  اإلطفاء  احتساب  عمار  یتم 
للموجودات غیر  المقدر  اإلنتاجي  العمر  الموحدة.  الخسارة  أو  الربح  في  عام  بشكل  إثباتھا  ویتم  المقدرة  اإلنتاجیة 

 سنوات.  ٥- ۲٫٥الملموسة 
 

 رأس المال .ق
 

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

 
 ربحیة السھم .ر

 
على  (البسط)  العادیة  األسھم  مالكي  إلى  المنسوبة  الخسارة  أو  الربح  بقسمة  األساسیة  السھم  ربحیة  اإلدارة  تحدد 
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة (المقام) خالل العام. المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل  

األسھم العادیة القائمة في بدایة العام، بعد تعدیلھا بعدد األسھم العادیة التي تم شراؤھا أو تم إصدارھا  العام ھو عدد  
خالل العام مضروباً في عامل ترجیح الوقت. یمثل عامل ترجیح الوقت عدد األیام التي تكون فیھا األسھم قائمة كنسبة 

 عقول للمتوسط المرجح كافیاً في العدید من الحاالت.من إجمالي عدد األیام في السنة؛ ویعتبر التقریب الم
 

یتم احتساب ربحیة السھم المخفضة من خالل قسمة الربح العائد إلى المساھمین على المتوسط المرجح لعدد أسھم  
حقوق الملكیة القائمة خالل السنة باإلضافة إلى المتوسط المرجح لعدد أسھم حقوق الملكیة التي سیتم إصدارھا عند  

 حول جمیع أسھم حقوق الملكیة المحتمل تخفیضھا إلى أسھم حقوق ملكیة.ت
 

 احتیاطي نظامي .ش
 

٪ من صافي الدخل في كل سنة  ۱۰وفقا لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، فإن على المجموعة تحویل  
االحتیاطي   ذلك  یبلغ  النظامي حتى  االحتیاطي  ۳۰إلى االحتیاطي  المال. ھذا  للتوزیع على  ٪ من رأس  غیر متاح 

 مساھمي المجموعة.
  

 النقد وما في حكمھ .ت
 

البنوك وغیرھا من االستثمارات قصیرة   الطلب لدى  النقد في الصندوق والودائع تحت  النقد وما في حكمھ  یشمل 
 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 الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۱۹ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 

 المخصصات  .ث
 

التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن تقدیر   المجموعةیتم إثبات المخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى  
تحدید   یتم  االلتزام.  ھذا  لتسویة  اقتصادیة  لمنافع  خارجة  تدفقات  یتطلب  أن  المحتمل  ومن  موثوق  بشكل  مبلغھ 

یق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل ما قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق المخصصات عن طر
 الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام. یتم إثبات إلغاء الخصم كتكلفة تمویلیة.

 
 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 المجموعة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة. 
 

أو المطلوبات المالیة  یتم القیاس األولي لألصل المالي (ما لم یكن ذمة مدینة تجاریة دون عنصر تمویل جوھري)  
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.
 

 وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة تصنیف  . ۲
 

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

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

 قدیة.  المالیة وكذلك خصائص تدفقاتھا النقدیة التعا
 

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  •
اریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ والفائدة على  تنشأ شروطھ التعاقدیة في تو •

 أصل المبلغ المستحق.
 

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

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

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

 أصل المبلغ المستحق.
 

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

 أساس كل استثمار على حدة. 
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 المحاسبیة الھامة (یتبع)السیاسات  .٤

 
 األدوات المالیة (یتبع) خ.

 
إن جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

جودات المالیة  وفقا لما تم بیانھ أعاله، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یشمل ذلك جمیع المو
المشتقة. وعند اإلثبات األولي، قد تختار المجموعة بصورة غیر قابلة لإللغاء قیاس أصل مالي یفي بمتطلبات القیاس 
بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وكذلك بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

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

 یتم تطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة. 
 

الموجودات المالیة بالقیمة 
العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة 

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

 الخسارة الموحدة.  

 
الموجودات المالیة بالتكلفة 

 المطفأة 

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

مة  الربح أو الخسارة الموحدة. یتم إثبات أي ربح أو خسارة عند عدم التحقق في قائ
 . والدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة الموحدة

استثمارات مدینة بالقیمة  
العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم إثبات إیرادات الفائدة المحتسبة 
الفعالة وتدرج أرباح وخسائر صرف   الفائدة  العمالت األجنبیة  باستخدام طریقة 

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

 . امل اآلخروالدخل الش الموحدة

استثمارات أدوات حقوق 
الملكیة بالقیمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر 

األرباح   توزیعات  إثبات  یتم  العادلة.  بالقیمة  الحقا  الموجودات  ھذه  قیاس  یتم 
كإیرادات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ما لم تمثل توزیعات األرباح بشكل 

تكلفة استرداد جزء من  والخسائر    واضح  األرباح  اثبات صافي  یتم  االستثمار. 
األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا مطلقاً في قائمة الربح  

 .والدخل الشامل اآلخر أو الخسارة الموحدة
 

 التصنیف والقیاس الالحق واألرباح والخسائر –المطلوبات المالیة  . ۳
 

باعتبارھا محسوبة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم یتم تصنیف المطلوبات المالیة  
تصنیف االلتزام المالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنیفھ كمحتفظ بھ بغرض المتاجرة، أو  

إثبات المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من  كان أحد المشتقات أو تم تصنیفھ على ھذا النحو عند اإلثبات األولي. یتم  
خالل الربح أو الخسارة وصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي مصروفات فائدة، في قائمة الربح أو الخسارة  
إثبات  یتم  الفعلیة.  الفائدة  طریقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  األخرى  المالیة  المطلوبات  قیاس  الحقاً  یتم  الموحدة. 

وفات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. یتم إثبات أي ربح  مصر
 أو خسارة أیضا عند عدم التحقق في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۲۱ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤

 
 األدوات المالیة (یتبع) خ.

 
 إلغاء اإلثبات  . ٤

 
 الموجودات المالیة 

تقوم  أو  األصل،  من  النقدیة  للتدفقات  التعاقدیة  الحقوق  تنتھي  عندما  المالیة  الموجودات  إثبات  بإلغاء  اإلدارة  تقوم 
بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة في معاملة یتم بموجبھا بشكل جوھري انتقال كافة المخاطر والمزایا  

أو التي ال تقوم فیھا المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزایا األصل وال تحتفظ    الخاصة بملكیة أصل مالي
 بالسیطرة على األصل المالي. 

 
تجري المجموعة معامالت تقوم فیھا بتحویل الموجودات المثبتة في قائمة مركزھا المالي، إال انھا تحتفظ بجمیع أو 

 المحول. وفي ھذه الحاالت، یتم التوقف عن إثبات الموجودات المحولة. جزء من المخاطر والمزایا لألصل 
 

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

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

 
 المقاصة   . ٥

 
ند وجود  یتم إجراء مقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة ویعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط ع

حق قانوني نافذ إلجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى المجموعة نیة سواء لتسویتھا على  
 أساس الصافي أو إلثبات األصل و تسویة المطلوبات في آن واحد.

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

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

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة . ٦
 

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

 مدى العمر.
 

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

 شھرا بعد تاریخ التقریر؛ و ۱۲السداد والمحتملة خالل  
الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر: ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث التعثر  •

 في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة. 
 

تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي قد ازدادت بشكل كبیر منذ اإلثبات األولي وعند تقدیر الخسائر   عند
االئتمانیة المتوقعة، فإن اإلدارة تراعي المعلومات المعقولة والقابلة للتدعیم ذات صلة والمتوفرة دون تكلفة أو مجھود  

 غیر ضروري.    
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۲۲ 

 
 المحاسبیة الھامة (یتبع)السیاسات  .٤
 

 األدوات المالیة (یتبع) خ.
 

ویشمل ذلك المعلومات والتحلیالت الكمیة والنوعیة على حد سواء استنادا إلى الخبرة التاریخیة للمجموعة والتقییم  
 االئتماني المدروس بما في ذلك المعلومات المستقبلیة.       

 
  ۷۳۰جودات المالیة تزداد بشكل كبیر إذا تجاوزت استحقاقھا بأكثر من  تفترض اإلدارة أن مخاطر االئتمان على المو

 یوما من األطراف غیر الحكومیة. ۳٦٥من الحكومة و 
 

 تعتبر اإلدارة أن األصل المالي متأخر عن السداد عندما یكون:
 

المجموعة إلى إجراءات من غیر المرجح أن یدفع المدین التزاماتھ االئتمانیة إلى المجموعة بالكامل، دون لجوء   •
 مثل تحقق أوراق مالیة (إن وجدت أي منھا)؛ أو 

 األصل المالي متجاوز لالستحقاق المالیة وفقا لشروط االتفاق مع العمالء. •
 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 

الخسائر   قیاس  یتم  االئتمانیة.  للخسائر  تقدیر مرجح  المتوقعة ھي  االئتمانیة  لكل  الخسارة  الحالیة  بالقیمة  االئتمانیة 
العجز النقدي (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة إلى الكیان وفقا للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة 

 تلقیھا). یتم خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلیة لألصل المالي 
 

 ئتمانیة المنخفضةالموجودات المالیة ذات القیمة اال 
في تاریخ كل تقریر مالي تقوم اإلدارة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدین  
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد تعرضت النخفاض في قیمتھا االئتمانیة. یعتبر األصل المالي بأنھ  

یة عند حدوث حدث أو أكثر ذي تأثیر ضار على التدفقات النقدیة التقدیریة المستقبلیة لألصل  منخفض القیمة االئتمان
 المالي. 

 
 تشمل األدلة التي تشیر إلى االنخفاض في قیمة األصل المالي، البیانات القابلة للمالحظة التالیة: 

 
 صعوبة مالیة كبیرة للمدین؛ •
 یوما؛ ۳٦٥/  ۷۳۰االستحقاق بمدة خرق العقد مثل التخلف أو تجاوز  •
 إعادة ھیكلة قرض أو سلفة بواسطة المجموعة وفقا لشروط ال تجد المجموعة خیارا سوى قبولھا؛ •
 أصبح من المحتمل أن یدخل المدین في حالة إفالس أو إعادة تنظیم مالي أخرى؛ و •
 غیاب سوق نشط لألوراق المالیة بسبب وجود صعوبات مالیة. •

 
 في القیمةعرض االنخفاض 

یتم عرض  للموجودات.  الدفتریة  القیمة  من  المطفأة  بالتكلفة  تقاس  التي  المالیة  للموجودات  یتم خصم مخصصات 
خسائر االنخفاض في القیمة المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود، بما في ذلك موجودات العقود والذمم  

 بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.   المدینة التجاریة لعقود اإلیجار التمویلي،
 

بالنسبة لسندات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم تحمیل مخصص الخسارة على قائمة الربح  
 أو الخسارة الموحدة ویتم إثباتھ في الدخل الشامل اآلخر.  

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۲۳ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 

 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  
القیمة  القیمة، فإن اإلدارة تقوم بتقدیر  أي مؤشر على ذلك أو عندما یتطلب األمر إجراء فحص سنوي النخفاض 

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

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

 خفض قیمتھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد.  
 

ات النقدیة المستقبلیة التقدیریة للوصول إلى قیمھا الحالیة باستخدام  في سیاق تقییم القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفق
معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس التقییمات الحالیة للسوق من حیث القیمة الوقتیة للمال والمخاطر المتعلقة 

االعتبار، إن كانت  باألصل. عند تحدید القیمة العادلة بعد خصم تكالیف البیع یتم أخذ آخر معامالت السوق بعین  
متاحة. وفي حالة عدم القدرة على تحدید مثل ھذه المعامالت، فیتم استخدام نموذج تقییم مالئم لھذا الغرض. یتم تدعیم 
تلك الحسابات عن طریق مضاعفات التقییم وأسعار األسھم المدرجة للشركات التابعة المطروحة للتداول العام أو  

 المتاحة. مؤشرات القیمة العادلة األخرى
 

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

ة لالسترداد من األصل أو الوحدة المولدة للنقد. یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة تقوم اإلدارة بتقدیر القیمة القابل
المعترف بھا سابقا فقط إذا كان ھناك تغییر في االفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ أن تم  

وز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ التعرف على خسارة االنخفاض السابقة. ویكون عكس القید محدودا بحیث ال تتجا
القابلة لالسترداد أو تتجاوز القیمة الدفتریة كان لیتم تحدیدھا، بعد طرح االستھالك واإلطفاء، مع عدم تسجیل خسارة  

 االنخفاض في القیمة لألصل في سنوات سابقة. ویتم إثبات عكس القید ھذا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 ة التمویلیة القروض والتكلف .ض
 

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

 استخدام طریقة الفائدة الفعلیة.  والخسارة على مدى فترة االقتراض ب
 

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  

 والدخل الشامل اآلخر الموحدة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. الربح أو الخسارة 
 

 المصروفات  .ظ
 

تمثل تكالیف المبیعات جمیع المصروفات العائدة أو المرتبطة مباشرة باألنشطة التشغیلیة األساسیة للمجموعة، بما 
الممتلكات والمعدات، وما إلى  في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: التكالیف المتعلقة بالموظفین، وانخفاض قیمة  

ذلك. یتم تصنیف جمیع المصروفات األخرى كمصروفات عمومیة وإداریة. یتم توزیع المصروفات المشتركة بین 
وظروف  لطبیعة  ومناسب  معقول  أساس  على  االقتضاء،  عند  واإلداریة،  العمومیة  والمصروفات  المبیعات  تكلفة 

 المصروفات المشتركة. 
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 حاسبیة الھامة (یتبع)السیاسات الم .٤

 
 تجمیعات األعمال .غ

 
النظیر   المحاسبة عن تجمیعات األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ باعتبارھا مجموع  یتم 
الشركة   في  مسیطرة  مبلغ حصص غیر  وأي  العادلة  بالقیمة  االستحواذ  تاریخ  في  قیاسھ  تم  الذي  المحول  المقابل 

في كل حلة في حاالت تجمیع األعمال فإن المجموعة تختار إما قیاس الحصص غیر المسیطرة المستحوذ علیھا. و
في الشركة المقتناة بالقیمة العادلة أو بالحصة المالئمة في صافي موجودات الشركة المستحوذ علیھا القابلة للتحدید.  

 صروفات اإلداریة. یتم تحمیل التكالیف المتعلقة باالستحواذ كتكالیف متكبدة وتدرج ضمن الم
 

یتم احتساب المعامالت مع الحصص غیر المسیطرة التي ال ینتج عنھا فقدان للسیطرة كمعامالت حقوق ملكیة، أي 
كمعامالت مع المالكین بصفتھم مالكین. یتم تسجیل الفرق بین القیمة العادلة ألي مبالغ مدفوعة واألسھم ذات الصلة  

بالقیمة   علیھا  تسجیل المستحوذ  یتم  كما  الموحدة.  الملكیة  التابعة ضمن حقوق  الشركة  لصافي موجودات  الدفتریة 
 األرباح والخسائر من استبعادات الحصص غیر المسیطرة في حقوق الملكیة الموحدة.

 
عند فقدان السیطرة، تقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات والمطلوبات للشركة التابعة وأي حصص ال تخضع  

رة والمكونات األخرى لحصص الملكیة الموحدة المتعلقة بالشركة التابعة. یتم إثبات أي فائض أو عجز ناتج  للسیط
عن فقدان السیطرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. إذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة،  

السیطرة. بعد ذلك یتم احتسابھا كاستثمار محاسب عنھ بطریقة    عندئِذ تقاس ھذه الحصة بالقیمة العادلة في تاریخ فقدان
 حقوق الملكیة أو فئات أخرى من االستثمار وفقا للسیاسة المحاسبیة ذات الصلة للمجموعة. 

 
 الشركات التابعة . ۱

 
التي تسیطر علیھا المجموعة. لیتحقق تعریف السیطرة، یجب أن تتحقق جمیع    المنشآت الشركات التابعة ھي  

 المعاییر الثالث التالیة:
 

 أن یكون لدى المجموعة سیطرة على المنشأة؛ )۱
 أن یكون للمجموعة أحقیة أو حقوق للحصول على عوائد متغیرة من خالل مشاركتھا في المنشأة؛ و )۲
 سیطرتھا على المنشأة للتأثیر في مبلغ عائدات المنشأة.أن یكون للمجموعة القدرة على استخدام  )۳
 

البنك ویتوقف توحید  السیطرة علیھا إلى  انتقال  التابعة اعتبارا من تاریخ  المالیة للشركات  القوائم  یتم توحید 
بعة القوائم المالیة للشركات التابعة اعتبارا من تاریخ توقف سیطرة المجموعة علیھا.  تدرج نتائج الشركات التا

التي یتم اقتناؤھا أو استبعادھا خالل السنة، إن وجدت، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة اعتبارا من تاریخ  
 االقتناء أو حتى تاریخ االستبعاد، حسب ما ھو مالئم. 

 
 الحصص غیر المسیطرة . ۲

 
ر المملوكة تمثل الحصص غیر المسیطرة ذلك الجزء من صافي دخل وصافي موجودات الشركات التابعة غی

أو   الربح  قائمة  في  منفصل  بشكل  والمعروضة  التابعة  في شركاتھا  مباشر،  غیر  أو  مباشر  بشكل  للشركة، 
الخسارة الموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي الموحدة، وبشكل منفصل عن حقوق الملكیة.   

ى حقوق األقلیة حتى لو نتج عن ذلك  إن أي خسائر تخص الحصص غیر المسیطرة للشركات التابعة تحمل عل
 رصید سالب في الحصص غیر المسیطرة. 

 
 الشركات الزمیلة  . ۳

 
الشركات الزمیلة ھي المنشآت التي تمارس علیھا المجموعة نفوذا ھاما. یتم في األصل إثبات االستثمارات في 
الشركات الزمیلة بالتكلفة وتقاس الحقا وفقا لطریقة حقوق الملكیة وتقید في قائمة المركز المالي الموحدة على  

ھما أقل. تمثل قیمة حقوق الملكیة التكلفة زائدا التغیرات أساس قیمة حقوق الملكیة أو القیمة القابلة لالسترداد، أی
النتائج واالحتیاطیات   البنك من  الزمیلة (حصة  الشركة  البنك من صافي موجودات  في نصیب  االقتناء  بعد 
 واألرباح والخسائر المتراكمة وفقا آلخر قوائم مالیة متوفرة) ناقص خسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت.  
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤

 
 تجمیعات األعمال (یتبع)  غ.

 
 المعامالت المستبعدة عند توحید القوائم المالیة  . ٤

 
یتم استبعاد األرصدة واإلیرادات والمصروفات (فیما عدا األرباح والخسائر من معامالت العمالت األجنبیة)  

المعامالت الداخلیة بین شركات المجموعة وعند إعداد القوائم  المتبادلة بین شركات المجموعة والناتجة من  
 المالیة األولیة الموحدة.

 
 االستثمار في الشركات الزمیلة  . أأ
 

یتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة. الشركة الزمیلة ھي الكیان  
الذي تزاول المجموعة علیھ تأثیرا كبیرا، وھي لیست شركة تابعة أو مشروع مشترك. بموجب طریقة حقوق الملكیة،  

باإلضافة إلى تغییرات ما بعد االستحواذ في حصة المجموعة  یتم تسجیل االستثمار في قائمة المركز المالي بالتكلفة  
 من صافي موجودات الشركة الزمیلة. 

 
یتم إثبات الخسائر الزائدة عن تكلفة االستثمار في الشركة الزمیلة عندما تتكبد المجموعة التزامات بالنیابة عنھا. یتم  

لالستثمار وال یتم إطفاءھا. تعكس قائمة الربح أو الخسارة    إدراج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة الدفتریة
والدخل الشامل اآلخر الموحدة حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة، بینما یتم إدراج حصة المجموعة  

حقوق    في الدخل / الخسارة الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل اآلخر. إذا كان ھناك تغیر تم إثباتھ مباشرة في
ملكیة الشركة الزمیلة فإن المجموعة یتم إثبات حصتھا من أي تغیرات وتدرج ھذه التغیرات حسب األحوال في قائمة  

 التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة.
 

تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي بتحدید ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على أن االستثمار في الشركة  
انخفضت قیمتھ. في ھذه الحالة، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة   الزمیلة قد

القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة ویدرج المبلغ في القوائم الموحدة للربح أو الخسارة. یعتبر المبلغ 
و القیمة العادلة بعد خصم تكالیف البیع قیمة استخدامھ، أیھما القابل لالسترداد من االستثمار في الشركة الزمیلة ھ

 أعلى. 
 

یتم استبعاد األرباح أو الخسائر الناتجة من المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة في حدود حصة المجموعة في  
حاسبیة للشركة الزمیلة  الشركة الزمیلة. إن تواریخ إعداد تقاریر الشركة الزمیلة والمجموعة متطابقة والسیاسات الم

 مطابقة لتلك المستخدمة من قبل المجموعة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابھة في ظروف مماثلة. 
 

 قیاس القیمة العادلة  .بب
 

القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن مبادلة أصل أو سداد التزام ما في معاملة تتم على أساس نظامي ما بین أطراف  
أو األكثر منفعة) في تاریخ القیاس في ظل ظروف السوق السائدة (مثل سعر التخارج) بغض النظر  السوق الرئیسیة (

إن كان ذلك السعر ملحوظاً بصورة مباشرة أو مقدر باستعمال أسلوب تقییم آخر. ویستند قیاس القیمة العادلة على  
 افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوبات تحدث إما: 

 
 السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو في  •
 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في حالة غیاب السوق الرئیسي. •
 

 یجب أن تتمكن المجموعة من الوصول إلى السوق الرئیسیة أو أفضل سوق مناسبة.
 

اف العاملة في السوق حال  یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمھا األطر
 تسعیر األصل أو االلتزام، على افتراض أن ھذه األطراف تسعى لتحقیق أكبر منفعة اقتصادیة لھا. 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤

 
 قیاس القیمة العادلة (یتبع)  ب ب. 
 

قدرة   الحسبان  في  المالي  غیر  لألصل  العادلة  القیمة  قیاس  اقتصادیة  یأخذ  منافع  تولید  على  السوق  في  األطراف 
باستخدام األصل فیما یحقق أفضل منفعة منھ أو بیعھ إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامھ من أجل تحقیق 
القیمة   لقیاس  المناسبة للظروف والتي تتوفر بھا بیانات كافیة  التقییم  المجموعة أسالیب  أفضل منفعة منھ. تستخدم 

ثبت استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة ویقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.  العادلة، وت
یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس القیمة العادلة لھا أو اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن  

التالي، بناًء على أدنى مستوى دخل مھم لقیاس القیمة   التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، كما ھو موضح على النحو
 العادلة ككل: 

 
 أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. - ۱المستوى  •
ر أسالیب تقییم یكون فیھا الحد األدنى من المدخالت الجوھریة ملحوظة بصورة مباشرة أو غی  -  ۲المستوى   •

 مباشرة لقیاس القیمة العادلة. 
أسالیب التقییم التي یكون فیھا الحد األدنى من المدخالت الجوھریة غیر ملحوظا لقیاس القیمة   -  ۳المستوى   •

 العادلة. 
 
 اإلعالنات الصادرة ولم تصبح ساریة المفعول بعد  .٥

 
والتعدیالت على تلك المعاییر، والتي تسري  فیما یلي ملخص للمعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة األخرى  

بعد   أو  في  تبدأ  التي  السنویة  الفترات  لھذه ۲۰۲۲ینایر    ۱على  المبكر  التطبیق  عدم  المجموعة  اختارت  م: 
 اإلعالنات ولیس لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة للمجموعة. 

 

ساري للفترات 
السنویة التي تبدأ 

 في أو بعد
أو  المعیار أو التعدیل

 التفسیر 
 

 ملخص المتطلبات 

  -أبریل  - ۱
 م ۲۰۲۱

التعدیالت على المعیار 
:  ۱٦الدولي للتقریر المالي  

عقود إیجار امتیازات 
اإلیجار المتعلقة بجائحة 

: تمدید الوسیلة  ۱۹ -كوفید 
 العملیة

)، تم منح ۱۹  -نتیجة لجائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید  
إلى   إیجار  مایو  امتیازات  في  نشر  ۲۰۲۰المستأجرین.  م، 

الدولي   المعیار  الدولیة تعدیالً على  المحاسبة  مجلس معاییر 
المالي   للمستأجرین   ۱٦للتقریر  اختیاریة  وفر وسیلة عملیة 

بكوفید   المتعلق  اإلیجار  امتیاز  كان  إذا  ما  یعد   ۱۹  -لتقییم 
م، نشر المجلس  ۲۰۲۱مارس    ۳۱تعدیًال لعقد اإلیجار. في  

لمعاییر المحاسبة تعدیالً إضافیا لتمدید تاریخ الوسیلة الدولي  
م. یمكن ۲۰۲۲یونیو  ۳۰م إلى ۲۰۲۱یونیو  ۳۰العملیة من 

بنفس  ھذه  اإلیجار  امتیازات  حساب  اختیار  للمستأجرین 
 الطریقة كما لو أنھ لم تكن ھناك تعدیالت إیجار. 
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 المفعول بعد (یتبع) اإلعالنات الصادرة ولكن لم تصبح ساریة  . ٥
 

 
ساري للفترات 

السنویة التي تبدأ 
 في أو بعد

المعیار أو التعدیل أو 
 ملخص المتطلبات  التفسیر 

 م ۲۰۲۲ -ینایر  - ۱

عدد من التعدیالت ضیقة 
المعیار النطاق على 

  ۳  المحاسبي الدولي
  المعیار المحاسبي الدولي و

المعیار المحاسبي  و ۱٦
وبعض   ۳۷  الدولي

التحسینات السنویة على 
  ۱  المعیار المحاسبي الدولي

المعیار المحاسبي الدولي  و
المعیار المحاسبي و ۹

المعیار و ٤۱  الدولي
۱٦  المحاسبي الدولي  

 

، "مجموعات ۳التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  
  ۳األعمال" تُحِدّث مرجعاً في المعیار الدولي للتقریر المالي  

إلطار مفاھیم التقریر الدولي دون تغییر المتطلبات المحاسبیة  
 لتجمیعات األعمال.

 
الدولي   المحاسبة  معیار  على  "الممتلكات  ۱٦التعدیالت   ،

المبالغ   خصم  الشركة  على  یحظر  والمعدات"  واآلالت 
الممتلكات   تكلفة  من  المنتجة  العناصر  بیع  من  المستلمة 

شركة لألصل لالستخدام  واآلالت والمعدات أثناء تحضیر ال
الشركة   بإثبات  الشركة  ستقوم  ذلك،  من  بدالً  المقصود. 

 عائدات المبیعات ھذه والتكلفة ذات الصلة في قوائم الدخل. 
 

الدولي   المحاسبة  معیار  على  التعدیالت  ،  ۳۷تحدد 
"المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة" التكالیف  

یم ما إذا كان العقد سیتسبب  التي تقوم الشركة بإدراجھا عند تقی
 في خسارة. 

 
تُدخل التحسینات السنویة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي  

المالي   المالي  ۱للتقریر  للتقریر  الدولیة  المعاییر  "تطبیق   ،
، "األدوات    ۹ألول مرة" ، والمعیار الدولي للتقریر المالي  

األمثلة ، "الزراعة" و٤۱المالیة"، ومعیار المحاسبة الدولي  
المالي   للتقریر  الدولي  المعیار  المرفقة مع  ،  ۱٦التوضیحیة 

 "عقود اإلیجار". 

 م ۲۰۲٤ -ینایر  - ۱

تعدیالت على معیار  
"عرض   ۱المحاسبة الدولي 

القوائم المالیة" بشأن  
 تصنیف المطلوبات 

الدولي   المحاسبة  نطاق معیار  التعدیالت ضیق  ھذه  توضح 
المالیة"، أن المطلوبات مصنفة كمتداولة ، "عرض القوائم  ۱

أو غیر متداولة ، اعتماداً على الحقوق القائمة في نھایة فترة  
 التقریر.

 م ۲۰۲۳ -ینایر  - ۱

التعدیالت ضیقة النطاق 
على معیار المحاسبة الدولي  

ومعیار  ۲، بیان الممارسة  ۱
 ۸المحاسبة الدولي 

إفصاحات   تحسین  إلى  التعدیالت  المحاسبیة  تھدف  السیاسة 
ومساعدة مستخدمي القوائم المالیة على التمییز بین التغییرات 
 في التقدیرات المحاسبیة والتغیرات في السیاسات المحاسبیة.

 م ۲۰۲۳ -ینایر  - ۱

التعدیل على معیار المحاسبة  
الضریبة    - ۱۲الدولي  

المؤجلة المتعلقة بموجودات  
ومطلوبات ناشئة عن معاملة  

 واحدة

تطلب ھذه التعدیالت من الشركات إثبات الضریبة المؤجلة  ت
على المعامالت التي، عند اإلثبات األولي، مما ینشأ عنھ مبالغ  
والخاضعة   للخصم  الخاضعة  المؤقتة  الفروق  من  متساویة 

 للضریبة. 

 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۲۸ 

 
 اإلعالنات الصادرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد (یتبع)  . ٥
 

 
ساري للفترات 

السنویة التي تبدأ 
 في أو بعد

المعیار أو التعدیل أو 
 ملخص المتطلبات  التفسیر 

 م ۲۰۲۳ -ینایر  - ۱

المعیار الدولي للتقریر 
، "عقود التأمین"، ۱۷المالي 

بصیغتھ المعدلة في یونیو 
 م ۲۰۲۰

 

المالي   للتقریر  الدولي  المعیار  محل  المعیار  ھذا  ،  ٤یحل 
حالیا   یسمح  في  والذي  الممارسات  من  متنوعة  بمجموعة 

المحاسبة عن عقود التأمین. سیغیر المعیار الدولي للتقاریر 
جمیع   ۱۷المالیة   قبل  من  المحاسبة  طریقة  أساسي  بشكل 

مع  االستثمار  وعقود  التأمین  عقود  تصدر  التي  الكیانات 
 میزات المشاركة االختیاریة.

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  .٦
 
 التسویة والقیمة الدفتریة . أ

 
 م مما یلي:۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱تتكون الممتلكات واآلالت والمعدات كما في 

 

 أرض  

مباني وتحسینات  
على عقارات  

 مستأجرة 
 

 اإلجمالي  تحت اإلنشاء  سیارات  معدات 
       : التكلفة

ینایر   ۱الرصید في 
 ۷٥۸٫۱٥۷٫۲٥٦ ۳۸٫۲٤٤٫٦٥۱ ۱٤۷٫٥۳۱٫٦٦٥ ۱۸۷٫۳٥۱٫۲۱۳ ۳٥۱٫۲٤۳٫٦٦۹ ۳۳٫۷۸٦٫۰٥۸ م ۲۰۲۱

 ۳٦٫۱۷۲٫۹۷٤ ۳۱٫۹۱۷٫۳۲۲ ۲۳٫۲۸۳ ۳٫۱۷٦٫۰٦۸ ۱٫۰٥٦٫۳۰۱ --  إضافات  
 )۲۷٫۲٥۲٫۳۱۸( --  ) ۲٫۰۰۱٫٥٥۹( )۱۸٫۱۰٦٫۲۲۹( ) ۷٫۱٤٤٫٥۳۰( --  استبعادات
 ) ۱٫۰٦۳٫۸۳۹( ) ۱٫۰٦۳٫۸۳۹( --  --  --  --  مشطوب 

المحول من أعمال رأسمالیة  
 --  )٥٤٫۷۹٤٫٥٦۰( ۱٫٥٦۹٫٦۲۷ ۲۰٫۰٥۹٫۰۳۰ ۳۳٫۱٦٥٫۹۰۳ --  تحت التنفیذ
دیسمبر   ۳۱الرصید في 

 ۷٦٦٫۰۱٤٫۰۷۳ ۱٤٫۳۰۳٫٥۷٤ ۱٤۷٫۱۲۳٫۰۱٦ ۱۹۲٫٤۸۰٫۰۸۲ ۳۷۸٫۳۲۱٫۳٤۳ ۳۳٫۷۸٦٫۰٥۸ م ۲۰۲۱
       

       : االستھالك المتراكم
ینایر   ۱الرصید في 

 ۳۰۲٫۲٦۸٫٦۳۲ --  ٦٦٫۰۱۸٫۳۰٥ ۱۰۹٫٤۳۸٫۳۲۸ ۱۲٦٫۸۱۱٫۹۹۹ --  م ۲۰۲۱
 ۷۹٫٦۷۳٫٤۷۳ --  ۱٤٫۸٦۰٫۰۰۷ ۲۹٫۲۳۲٫۳۷۰ ۳٥٫٥۸۱٫۰۹٦ --  المحمل للسنة 

 )۲۳٫۹۳٤٫٥۰٥( --  ) ۲٫۰۰۱٫٥٥۹( )۱۷٫٦۷۳٫۸۷٥( ) ٤٫۲٥۹٫۰۷۱( --  استبعادات
دیسمبر   ۳۱الرصید في 

 ۳٥۸٫۰۰۷٫٦۰۰ --  ۷۸٫۸۷٦٫۷٥۳ ۱۲۰٫۹۹٦٫۸۲۳ ۱٥۸٫۱۳٤٫۰۲٤ --  م ۲۰۲۱
       

       : الدفتریةصافي القیمة 
 ٤۰۸٫۰۰٦٫٤۷۳ ۱٤٫۳۰۳٫٥۷٤ ٦۸٫۲٤٦٫۲٦۳ ۷۱٫٤۸۳٫۲٥۹ ۲۲۰٫۱۸۷٫۳۱۹ ۳۳٫۷۸٦٫۰٥۸ م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في 

     
 
 
 
 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۲۹ 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات (یتبع) .٦

 
 م مما یلي:۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱تتكون الممتلكات واآلالت والمعدات كما في 

 

 أرض  

مباني وتحسینات  
على عقارات  

 مستأجرة 
 

 اإلجمالي  تحت اإلنشاء  سیارات  معدات
       : التكلفة

ینایر   ۱الرصید في 
 ۷۷۱٫۱٦۱٫۰۰۳ ۹۲٫۸۱۲٫۷۹۸ ۱۲۲٫٦۳٥٫۳٦۹ ۲۱٤٫۰٦۹٫۳٥۲ ۳۰۷٫۸٥۷٫٤۲٦ ۳۳٫۷۸٦٫۰٥۸ (كما ورد سابقا)  م۲۰۲۰

 إعادة تصنیف
 --  --  ۲۹٫۰۷۷٫۲۹٥ )٤۳٫٤٥۸٫۷۹٦( ۱٤٫۳۸۱٫٥۰۱ --  ) ۲-أ   ٦(إیضاح 

ینایر   ۱الرصید في 
 ۷۷۱٫۱٦۱٫۰۰۳ ۹۲٫۸۱۲٫۷۹۸ ۱٥۱٫۷۱۲٫٦٦٤ ۱۷۰٫٦۱۰٫٥٥٦ ۳۲۲٫۲۳۸٫۹۲۷ ۳۳٫۷۸٦٫۰٥۸ م (معاد تصنیفھ) 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
 )۳٦٫٥۱۱٫۸۷٤( )۳٦٫٥۱۱٫۸۷٤( --  --  --  --  مشطوب 

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

دیسمبر   ۳۱الرصید في 
 ۷٥۸٫۱٥۷٫۲٥٦ ۳۸٫۲٤٤٫٦٥۱ ۱٤۷٫٥۳۱٫٦٦٥ ۱۸۷٫۳٥۱٫۲۱۳ ۳٥۱٫۲٤۳٫٦٦۹ ۳۳٫۷۸٦٫۰٥۸ م ۲۰۲۰

       
       : االستھالك المتراكم

ینایر   ۱الرصید في 
 ۲۱۱٫۰۰۰٫٤٦۳ --  ٤۰٫۷۰۲٫۰٥٤ ۱۱٦٫۹۸٥٫۳٦٦ ٥۳٫۳۱۳٫۰٤۳ --  (كما ورد سابقا)  م۲۰۲۰

 إعادة تصنیف
 --  --  ۲۹٫۰۷۷٫۲۹٥ )٤۳٫٤٥۸٫۷۹٦( ۱٤٫۳۸۱٫٥۰۱ -- ) ۲-أ   ٦(إیضاح 

ینایر   ۱الرصید في 
 ۲۱۱٫۰۰۰٫٤٦۳ -- ٦۹٫۷۷۹٫۳٤۹ ۷۳٫٥۲٦٫٥۷۰ ٦۷٫٦۹٤٫٥٤٤ -- م (معاد تصنیفھ) 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 --  ٦٦٫۰۱۸٫۳۰٥ ۱۰۹٫٤۳۸٫۳۲۸ ۱۲٦٫۸۱۱٫۹۹۹ --  م ۲۰۲۰

       
       : صافي القیمة الدفتریة

 ٤٥٥٫۸۸۸٫٦۲٤ ۳۸٫۲٤٤٫٦٥۱ ۸۱٫٥۱۳٫۳٦۰ ۷۷٫۹۱۲٫۸۸٥ ۲۲٤٫٤۳۱٫٦۷۰ ۳۳٫۷۸٦٫۰٥۸ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 

 ال توجد أي قیود على أي أصل أو أي أصل تم رھنھ كضمان ألي طرف.   . ۱-أ  ٦
 
إلى   . ۲-أ  ٦ المعدات  من  المتراكم)  واالستھالك  (التكلفة  المبالغ  بعض  تصنیف  المجموعة  مباني   والسیارات  أعادت 

وتحسینات على عقارات مستأجرة في الفترة المقارنة لتعكس فئة األصل بشكل مناسب وفقًا لسجل األصول الثابتة.  
لم تؤثر إعادة التصنیف ھذه على صافي القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات حیث تم استھالك األصول 

قائمة الربح أو الخسارة    قائمة المركز المالي الموحدة وثیر على  المعاد تصنیفھا بالكامل وبالتالي لم یكن ھناك أي تأ
 الموحدة.

 
،تمثلت البنود الرئیسیة التي تم استبعادھا في البنود المتعلقة بالمباني ومرافق الخدمة في صالة الطیران  السنة  خالل    . ۳-أ  ٦

اإلدارة في مساكن مدینة السعودیة وسكن الخاص في مطار الملك خالد الدولي بالریاض، وأثاث ومعدات موظفي  
 مخیمات.

 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۳۰ 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات (یتبع) . ٦
 

 األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ  .ب
 

تمثل األعمال تحت اإلنشاء أعمال البناء في صالة الفرسان في مطار الملك عبد العزیز الدولي (المطار الجدید)، ومغسلة  
 مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة وتعدیالت مبنى وحدة جدة ووحدة الریاض.  

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

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱   
    

 ۸۳٫۰٤۸٫٥۸۰ ۷۱٫۲۲۹٫٦٤۹  )۲٥تكلفة مبیعات (اإلیضاح 
 ۹٫٤۹٥٫۸٦٥ ۸٫٤٤۳٫۸۲٤  ) ۲۷مصروفات عمومیة وإداریة (اإلیضاح 

  ۷۹٫٦۷۳٫٤۷۳ ۹۲٫٥٤٤٫٤٤٥ 
 

 الموجودات غیر الملموسة  .۷
 

 تسویة الموجودات غیر الملموسة على النحو التالي:  
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   التكلفة 

 ٥٫۷۰٥٫۹۱٥ ٥٫۷۰٥٫۹۱٥ دیسمبر ۳۱ینایر و  ۱الرصید في 
   

   اإلطفاء المتراكم
 ۳٫۸٥۹٫۷۲٥ ٤٫٥۸۹٫۱۸۱ ینایر ۱الرصید في 

 ۷۲۹٫٤٥٦ ٦۸٦٫۰٥۰ )۲۷إطفاء (اإلیضاح 
 ٤٫٥۸۹٫۱۸۱ ٥٫۲۷٥٫۲۳۱ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

   
 ۱٫۱۱٦٫۷۳٤ ٤۳۰٫٦۸٤ القیم الدفتریة

 
 الملموسة في المصروفات العمومیة واإلداریة. تم إدراج إطفاء الموجودات غیر  

 
 عقارات استثماریة .۸
 
 عالقة في الدمام.  وتتمثل العقارات االستثماریة في جزء من مبنى شیدتھ المجموعة ویجري تأجیره لطرف ذ . أ

  
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۳۱ 

 
 العقارات االستثماریة (یتبع)  .۸

 
 التسویة والقیمة الدفتریة .ب
 

 دیسمبر ھي كما یلي:  ۳۱تسویة العقارات االستثماریة كما في 
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   التكلفة 

 ٤۲٫۸۷٦٫۸۹۰ ٤۳٫۰٥٤٫۹۳۱ ینایر ۱الرصید في 
 ۱۷۸٫۰٤۱ --  إضافة 

 ٤۳٫۰٥٤٫۹۳۱ ٤۳٫۰٥٤٫۹۳۱ دیسمبر  ۳۱الرصید في 
   

   االستھالك المتراكم 
 ٦٫٤۸۸٫٤۰٦ ۸٫٤٤۳٫۸۳۳ ینایر ۱الرصید في 

 ۱٫۹٥٥٫٤۲۷ ۱٫۹٥۸٫۸٤۱ )۲۷المحمل للسنة (اإلیضاح 
 ۸٫٤٤۳٫۸۳۳ ۱۰٫٤۰۲٫٦۷٤ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۳٤٫٦۱۱٫۰۹۸ ۳۲٫٦٥۲٫۲٥۷ دیسمبر ۳۱في  صافي القیمة الدفتریة
 

بھا  ، قامت الشركة بتعیین ُمثمن خارجي مستقل (لدیھ مؤھالت مھنیة مناسبة معترف  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
وخبرة حدیثة في موقع وفئة العقار الذي یتم تقییمھ) لتحدید القیمة العادلة للعقار االستثماري. بناًء على مقیمین عقارات 

 .م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱مستقلین ، فإن القیمة العادلة للعقار أكبر من تكلفة االستثمار العقاري كما في 
 

 مبلغ االستھالك  .ج
 

 العقارات االستثماریة في المصروفات العمومیة واإلداریة. تم إدراج استھالك 
 

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار والموجودات المؤجرة من الباطن  .۹
 

 موجودات حق االستخدام أ.  
 

 فیما یلي بیان تسویة القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام: 
 

 م ۲۰۲۱
عقد إیجار مبنى  

 تجاري 
 عقد إیجار  

 رضأ
 

 عقد إیجار سكني 
عقد إیجار  

 اإلجمالي سیارات
      : التكلفة

 ٦۷٤٫۷٦۸٫٤۸۰ ۱٤٫۷٦۳٫٤٥۰ ۱٤٥٫٤٤٥٫٦۱٤ ٥۹٫۸۱٤٫۳٦٦ ٤٥٤٫۷٤٥٫۰٥۰ م  ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 ٤٫۰٥۷٫۲۷۲ --  --  --  ٤٫۰٥۷٫۲۷۲ إضافات 

 )۹٫٦۷۱٫۰٦۹( --  --  --  )۹٫٦۷۱٫۰٦۹( تعدیالت عقود إیجار 
 )۲٫۷۱۲٫۱٤۱( --  --  --  )۲٫۷۱۲٫۱٤۱( إنھاء عقود

 ٦٦٦٫٤٤۲٫٥٤۲ ۱٤٫۷٦۳٫٤٥۰ ۱٤٥٫٤٤٥٫٦۱٤ ٥۹٫۸۱٤٫۳٦٦ ٤٤٦٫٤۱۹٫۱۱۲ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
      

      :االستھالك المتراكم
 ۱٦٥٫۲۳٥٫۰۳۲ ۷٫۳۸٦٫۷۸٤ ۱۹٫۸۸۸٫۱۲٤ ٥٫٥۱٥٫٦۷۲ ۱۳۲٫٤٤٤٫٤٥۲ م  ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

 ۸٥٫۲۳۷٫۰٥۹ ۳٫٦۹۳٫۳۹۲ ۱۱٫۱۲٥٫۸۷٤ ۲٫۷٥۷٫۸۳٥ ٦۷٫٦٥۹٫۹٥۸ للسنة المحمل 
 --  --  --  --  --  تعدیالت عقود إیجار 

 ) ۹۱۸٫٥٦٦( --  --  --  ) ۹۱۸٫٥٦٦( إنھاء عقود
 ۲٤۹٫٥٥۳٫٥۲٥ ۱۱٫۰۸۰٫۱۷٦ ۳۱٫۰۱۳٫۹۹۸ ۸٫۲۷۳٫٥۰۷ ۱۹۹٫۱۸٥٫۸٤٤ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

      : القیم الدفتریة
 ٤۱٦٫۸۸۹٫۰۱۷ ۳٫٦۸۳٫۲۷٤ ۱۱٤٫٤۳۱٫٦۱٦ ٥۱٫٥٤۰٫۸٥۹ ۲٤۷٫۲۳۳٫۲٦۸ م  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۳۲ 

 
 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار والموجودات المؤجرة من الباطن (یتبع)  .۹

 
 موجودات حق االستخدام (یتبع)  أ.  
 

 م ۲۰۲۰
عقد إیجار مبنى 

 عقد إیجار سكني 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 عقود

 ٦۷٤٫۷٦۸٫٤۸۰ ۱٤٫۷٦۳٫٤٥۰ ۱٤٥٫٤٤٥٫٦۱٤ ٥۹٫۸۱٤٫۳٦٦ ٤٥٤٫۷٤٥٫۰٥۰ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
      

      :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 للسنة المحمل 
 )٦٫۹۱۸٫۱۸٥( --  --  --  )٦٫۹۱۸٫۱۸٥( تعدیالت عقود إیجار 

 )۳٫٤۹٥٫۱۹۹( --  --  --  )۳٫٤۹٥٫۱۹۹( إنھاء عقود
 ۱٦٥٫۲۳٥٫۰۳۲ ۷٫۳۸٦٫۷۸٤ ۱۹٫۸۸۸٫۱۲٤ ٥٫٥۱٥٫٦۷۲ ۱۳۲٫٤٤٤٫٤٥۲ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 

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

 
  ۳۱بالریاض. (  ٥م بعقد متجر جدید لصالة الركاب  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تتعلق اإلضافات خالل السنة المنتھیة في   •

الریاض (۲۰۲۰دیسمبر   بمتجر صالة  متعلقة  السنة  اإلضافات خالل  الحرمین وكافتریات شركة ٥م:  ) وعقود 
 .دار زان) وعقود نزل بالریاض ۲في صالة الركاب االتصاالت السعودیة وصالة الترحیب 

 
ن من نھایة العقد من  از   رام بتخفیض عقد د ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تتعلق تعدیالت اإلیجار خالل السنة المنتھیة في   •

م: تتعلق تعدیالت عقود اإلیجار خالل السنة بتمدید مبنى وحدة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م. (۲۰۲۳م إلى  ۲۰۲٦سنة  
 .)سنوات ۳٫٦سنة إلى  ۲٫۲جدة من 

 
(فندق   ۲صالة  بعقد صالة الفرسان القاھرة    ۲۰۲۱ر  دیسمب  ۳۱إنھاء العقود خالل السنة المنتھیة في  تتعلق حاالت   •

شركة م: تتعلق حاالت اإلنھاء خالل السنة بعقود طیران أدیل وكافتیریا  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ترانزیت) والباحة. (
) المنتھیة في الربع ۰۸  -ي إن سي  وعقود الشركة السعودیة للتطویر العقاري (إس في سیتاالتصاالت السعودیة  

 م ونقل المطلوبات إلى الذمم الدائنة). ۲۰۲۰الثالث من سنة 
 

 تم توزیع استھالك السنة على النحو التالي: 
 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ اإلیضاح  
    

 ۷٦٫۱۷٦٫٦۲۳ ۷٥٫۹٤۱٫۲۹۲ ۲٥ تكلفة مبیعات 
 ۱۰٫٦۹۸٫۸۳۸ ۹٫۲۹٥٫۷٦۷ ۲۷ مصروفات عمومیة وإداریة 

  ۸٥٫۲۳۷٫۰٥۹ ۸٦٫۸۷٥٫٤٦۱ 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۳۳ 

 
 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار والموجودات المؤجرة من الباطن (یتبع)  .۹

 
 مطلوبات عقود اإلیجار  ب. 

 
 فیما یلي حركة مطلوبات عقود اإلیجار خالل السنة: 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ٥۳۳٫۸٦٦٫۱۷۸ ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ مطلوبات عقود اإلیجار في بدایة السنة 
 ۲٦٫۷۳٦٫۷٤۷ ٤٫۰٥۷٫۲۷۲ إضافات إلى مطلوبات عقود اإلیجار

 ۲٦٫۹۱۲٫۲۱۳ ۲۰٫۲۷٥٫۱۳۱ الزیادة في مطلوبات عقود اإلیجار بسبب التكلفة التمویلیة 
 ۳۳٫۱۱۹٫٥۱٤ ) ۹٫٦۳۱٫٥٦۱( تعدیالت عقود إیجار 

 )۲٫۸۲۷٫۳۷٤( ) ۱٫۸۳۳٫۰۸۲( إنھاء مطلوبات عقود إیجار
 ) ۳۷٫۷۲۱٫۳۷٥( ) ۱۱۸٫٤٥٤٫۲۸۱( مدفوعات عقود إیجار خالل السنة

 ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ ٤۷٤٫٤۹۹٫۳۸۲ مطلوبات عقود اإلیجار في نھایة السنة 
 )۱٦۷٫۸٥٦٫٦۹۱( ) ۱٤۳٫٦٥٥٫۰۷٦( یخصم: الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار 

 ٤۱۲٫۲۲۹٫۲۱۲ ۳۳۰٫۸٤٤٫۳۰٦ الجزء غیر المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار
 

 دیسمبر: ۳۱فیما یلي مطلوبات عقود اإلیجار كما في 
 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
    
 

الحد األدنى لمدفوعات  
 الفائدة  اإلیجار المستقبلیة 

القیمة الحالیة للحد  
األدنى لمدفوعات  

 اإلیجار 
 ۳۰۳٫۷٦۱٫۹۲۱ ٤۷٫٦۹٤٫٥۸٤ ۳٥۱٫٤٥٦٫٥۰٥ عقد إیجار مبنى تجاري

 ٤٥٫۸۱۳٫۹۰۳ ۳۲٫۹۳۱٫۸٤۳ ۷۸٫۷٤٥٫۷٤٦ إیجار أرض عقود 
    

 ۱۲٤٫۷۰۹٫۱۹۹ ٥۸٫٥۲۲٫۹۷٥ ۱۸۳٫۲۳۲٫۱۷٤ عقود إیجار سكني
 ۲۱٤٫۳٥۹ ۱۸٫۱۹۹ ۲۳۲٫٥٥۸ عقود إیجار سیارات

    
 ٤۷٤٫٤۹۹٫۳۸۲ ۱۳۹٫۱٦۷٫٦۰۱ ٦۱۳٫٦٦٦٫۹۸۳ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

    
    م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 
الحد األدنى لمدفوعات  

 الفائدة 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 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۳٤ 

 
 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار والموجودات المؤجرة من الباطن (یتبع)  .۹
 

 مطلوبات عقود اإلیجار (یتبع)  ب. 
 

 دیسمبر، یتم عرض مطلوبات عقود اإلیجار ضمن قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:  ۳۱في 
 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱٦۷٫۸٥٦٫٦۹۱ ۱٤۳٫٦٥٥٫۰۷٦ الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار
 ٤۱۲٫۲۲۹٫۲۱۲ ۳۳۰٫۸٤٤٫۳۰٦ الجزء غیر المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار

 ٤۷٤٫٤۹۹٫۳۸۲ ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ 
 

اإلیجار، كما في   األدنى من مدفوعات  للحد  الحالیة  القیمة  اإلیجار مع  لمدفوعات  األدنى  الحد  أعمار  یلي   ۳۱فیما 
 م: ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر 

 
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 
 

الحد األدنى 
 لمدفوعات اإلیجار 

القیمة الحالیة 
 للمدفوعات 

الحد األدنى  
 لمدفوعات اإلیجار

القیمة الحالیة  
 للمدفوعات 

     
 ۱٦۷٫۸٥٦٫٦۹۱ ۱۷۰٫۰۱۰٫۹٦۸ ۱٤۳٫٦٥٥٫۰۷٦ ۱٥۳٫٤٤۳٫۷۸۱ أقل من سنة واحدة 

 ۲٥٦٫٦۷۷٫۷۸۰ ۲۸۹٫۲۱۰٫۰۰۲ ۲۰۰٫٥۹۰٫۹۲۰ ۲۲۲٫۲۳۸٫٥٤٦ سنة إلى خمسة سنوات 
 ۱٥٥٫٥٥۱٫٤۳۲ ۲۷٤٫۰٥۹٫۹۸۹ ۱۳۰٫۲٥۳٫۳۸٦ ۲۳۷٫۹۸٤٫٦٥٦ أكثر من خمس سنوات  

 ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ ۷۳۳٫۲۸۰٫۹٥۹ ٤۷٤٫٤۹۹٫۳۸۲ ٦۱۳٫٦٦٦٫۹۸۳ اإلجمالي 
 --  )۱٥۳٫۱۹٥٫۰٥٦( --  ) ۱۳۹٫۱٦۷٫٦۰۱( یخصم: أعباء تمویلیة

 ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ ٤۷٤٫٤۹۹٫۳۸۲ ٤۷٤٫٤۹۹٫۳۸۲ الرصید في نھایة السنة 
 

رة من الباطن  ج.   الموجودات المؤجَّ
 

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

 باطن والذي صنفتھ اإلدارة كعقد إیجار تشغیلي.الدمام بعقد إیجار من ال
 

 فیما یلي الحركة في موجودات مؤجرة من الباطن على مدى السنة: 
 
    م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 

 ۲٥٫۳۸٥٫۱٥۷ ۲۳٫٤۸۲٫۹۹٥ صافي الموجودات المؤجرة من الباطن في بدایة السنة 
 ۷۲٥٫۳۱۰ ٥۹۱٫٥۱۰ زیادة بسبب إیرادات تمویلیة

 )۲٫٦۲۷٫٤۷۲( --  إیجار مستلمة خالل السنة مدفوعات عقود 
 ۲۳٫٤۸۲٫۹۹٥ ۲٤٫۰۷٤٫٥۰٥ صافي الموجودات المؤجرة من الباطن في نھایة السنة 

 ) ۱٤٫۱۹۰٫۸۲۲( ) ۱۷٫٦۰۰٫۰۷۰( یخصم: الجزء المتداول من صافي الموجودات المؤجرة من الباطن 
 ۹٫۲۹۲٫۱۷۳ ٦٫٤۷٤٫٤۳٥ الجزء غیر المتداول من صافي الموجودات المؤجرة من الباطن 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۳٥ 

 
 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار والموجودات المؤجرة من الباطن (یتبع)  .۹

 
 الموجودات المؤجرة من الباطن (یتبع)  ج. 

 
 دیسمبر، یتم عرض موجودات عقود اإلیجار من الباطن ضمن قائمة المركز المالي الموحدة على النحو التالي:   ۳۱في  

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱٤٫۱۹۰٫۸۲۲ ۱۷٫٦۰۰٫۰۷۰ الجزء المتداول من الموجودات المؤجرة من الباطن
 ۹٫۲۹۲٫۱۷۳ ٦٫٤۷٤٫٤۳٥ الجزء غیر المتداول من الموجودات المؤجرة من الباطن 

 ۲٤٫۰۷٤٫٥۰٥ ۲۳٫٤۸۲٫۹۹٥ 
 

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 
 

الحد األدنى 
لمدفوعات  

 اإلیجار 
القیمة الحالیة 

 للمدفوعات 

الحد األدنى  
لمدفوعات 

 اإلیجار
القیمة الحالیة  

 للمدفوعات 
     

 ۱٤٫۱۹۰٫۸۲۲ ۱٤٫٥٦۸٫۹۰۰ ۱۷٫٦۰۰٫۰۷۰ ۱۸٫۱۱۸٫۱۸۲ أقل من سنة واحدة 
 ۹٫۲۹۲٫۱۷۳ ۱۱٫٦۷٥٫٤۷٥ ٦٫٤۷٤٫٤۳٥ ۸٫۳۳۹٫٦۲٥ سنة إلى خمسة سنوات 

 ۲۳٫٤۸۲٫۹۹٥ ۲٦٫۲٤٤٫۳۷٥ ۲٤٫۰۷٤٫٥۰٥ ۲٦٫٤٥۷٫۸۰۷ اإلجمالي 
 --  )۲٫۷٦۱٫۳۸۰( --  ) ۲٫۳۸۳٫۳۰۲( یخصم: أعباء تمویلیة

 ۲۳٫٤۸۲٫۹۹٥ ۲۳٫٤۸۲٫۹۹٥ ۲٤٫۰۷٤٫٥۰٥ ۲٤٫۰۷٤٫٥۰٥ الرصید في نھایة السنة 
 

 دیسمبر:  ۳۱فیما یلي الذمم المدینة لعقود اإلیجار كما في 
 

 م ۲۰۲۱
    
الحد األدنى  

لمدفوعات اإلیجار 
 الفائدة  المستقبلیة

القیمة الحالیة للحد  
األدنى لمدفوعات  

 اإلیجار 
  ۳۱عقد إیجار مبنى تجاري كما في 

 ۲٤٫۰۷٤٫٥۰٥ ۲٫۳۸۳٫۳۰۲ ۲٦٫٤٥۷٫۸۰۷ م ۲۰۲۱دیسمبر 
 

 م ۲۰۲۰
    
الحد األدنى   

لمدفوعات اإلیجار 
 الفائدة المستقبلیة 

القیمة الحالیة للحد  
األدنى لمدفوعات  

 اإلیجار
  ۳۱عقد إیجار مبنى تجاري كما في 

 ۲۳٫٤۸۲٫۹۹٥ ۲٫۷٦۱٫۳۸۰ ۲٦٫۲٤٤٫۳۷٥ م ۲۰۲۰دیسمبر 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۳٦ 

 
 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار والموجودات المؤجرة من الباطن (یتبع)  .۹

 
 عقد اإلیجار التشغیلي د.  

 
عقاراتھا االستثماریة. صنفت اإلدارة ھذه العقود على أنھا عقود إیجار تشغیلیة ألنھا ال تنقل بشكل تؤجر المجموعة  

 جوھري جمیع المخاطر والمكافآت الناتجة عن ملكیة الموجودات.
 

  ملیون لایر   ۲٫۱م بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كانت اإلیرادات اإلیجاریة المثبتة من قبل اإلدارة خالل السنة المنتھیة في  
 ملیون لایر سعودي).    ۳٫۱م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سعودي (

 
یتعین  التي  المخصومة  غیر  اإلیجار  مدفوعات  یوضح  اإلیجار  مدفوعات  الستحقاق  تحلیًال  التالي  الجدول  یعرض 

 استالمھا بعد تاریخ التقریر.
  

  م ۲۰۲۱
  

 ۸٫٤۱٦٫۰۰۰ أقل من سنة واحدة 
 ٤۲٫۰۸۰٫۰۰۰ سنة إلى خمسة سنوات 

 ۱٦٫۸۳۲٫۰۰۰ أكثر من خمس سنوات  
 ٦۷٫۳۲۸٫۰۰۰ 

 
  م ۲۰۲۰

  
 --  أقل من سنة واحدة 

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

 ۱٥۱٫٦٥٤٫٥٦۸ 
 
 المبلغ المثبت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  .  ۳
 

  م ۲۰۲۱
  

 ۲۰٫۲۷٥٫۰٥۸ عقود إیجارالفائدة على مطلوبات 
   ٥۹۱٫٥۱۰ إیرادات من تأجیر موجودات حق استخدام من الباطن 

 ۸٫۰۱٥٫۷۹۲ مصروفات إیجار متعلقة بعقد إیجار قصیر األجل 
 --  إیجارات خاصة بعقود إیجار موجودات منخفضة القیمة

 
  م ۲۰۲۰

  
 ۲٦٫۹۱۲٫۲۱۳ الفائدة على مطلوبات عقود إیجار

 ۷۲٥٫۳۱۰ تأجیر موجودات حق استخدام من الباطن إیرادات من 
 ۱٤٫٤۳۱٫٦۷۸ مصروفات إیجار متعلقة بعقد إیجار قصیر األجل 

 --  إیجارات خاصة بعقود إیجار موجودات منخفضة القیمة
 

 الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  .۱۰
 

 االستثمار في الشركة الزمیلة  أ.  
 

نسبة    المجموعة  ذات  ٤۰تمتلك  (شركة  واإلدارة  الحرة  األسواق  وإدارة  لتشغیل  الفرنسیة  السعودیة  الشركة  في   ٪
دیسمبر   ۳۱مسؤولیة محدودة)، وھي شركة تأسست في المملكة العربیة السعودیة، خالل السنة السابقة المنتھیة في  

 ب عنھ بطریقة حقوق الملكیة.م، وقامت المجموعة بتخفیض استثمارھا في استثمار محاس ۲۰۲۰



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۳۷ 

 
 الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (یتبع)  .۱۰

 
 دیسمبر: ۳۱فیما یلي الحركة في االستثمار في الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة للسنة المنتھیة في   ب. 

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱۱٫٥۸۸٫۳٤٥ --  رصید افتتاحي
 )۸٫۳٦۱٫٦۱۱( --  الخسارةحصة في صافي 

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

 --  --  رصید اإلقفال
 

 م: ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱فیما یلي ملخص المعلومات المالیة للشركة المستثمر فیھا كما في  ج. 
 

لم تصدر الشركة الزمیلة قوائم مالیة مراجعة بعد، وبالتالي، تستند القوائم المالیة أدناه وحصة الخسارة للسنة المنتھیة 
 .  اإلداریةم، إلى مسودة القوائم المالیة  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 
 الحصة في صافي الموجودات

    م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ۱۷٫۲۸۹٫۱۷۷ ۱۰٬٥٥۷٬٤۸٥ موجودات غیر متداولة

 ٥۸٫۸۹۳٫۲۲۲ ۹۲٬٤۷۰٬٦۲۷ موجودات متداولة
 ۷٦٫۱۸۲٫۳۹۹ ۱۰۳٬۰۲۸٬۱۱۲ إجمالي الموجودات 

   
 ۲٫۰۲٦٫۳۰۰ ۲٬٥۲۱٬۷۹۹ مطلوبات غیر متداولة

 ٦۷٫۰۹۳٫٦٥۷ ۸۹٬٦۲۷٬۹۹۸ المطلوبات المتداولة 
 ٦۹٫۱۱۹٫۹٥۷ ۹۲٬۱٤۹٬۷۹۷ إجمالي المطلوبات

   
 ۷٫۰٦۲٫٤٤۲ ۱۰٬۸۷۸٬۳۱٥ صافي الموجودات 

 
 --  --  حصة المجموعة في صافي الموجودات

 
 --  --  القیمة الدفتریة لالستثمار 

 
   الحصة في الربح / (الخسارة) 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۹۸٫۰۷٥٫۲۳۳ ۱٦٥٫۱۲۳٫٤۹۲ اإلیرادات
 ) ۲۰٫۹۰٤٫۰۲۷( ۳٫۷۳۰٫۰٦٦ صافي الربح / (الخسارة) للسنة  

 --  --  تعدیل آخر
 ) ۲۰٫۹۰٤٫۰۲۷( ۳٫۷۳۰٫۰٦٦ للسنة  ةصافي الربح / (الخسارة) المعدل 

 ) ۲٥۲٫۰۰۹( --  الخسارة الشاملة األخرى 
   

 )۸٫۳٦۱٫٦۱۱( --  ٪)٤۰حصة المجموعة في خسارة السنة (
 )۳٫۱۲٥٫۹۳۰( --  خسارة االنخفاض في القیمة

 ) ۱۰۰٫۸۰٤( --  ٪) ٤۰في الخسارة الشاملة األخرى ( المجموعةحصة 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۳۸ 

   
 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة  .۱۱

 
 م ھي كما یلي:۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة كما في 

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱  
    

 ۱۷٫٤۹۷٫۲۲۳ ٤٫۲۳۰٫۰۰۰  ودائع تأمین على ضمانات وسندات
 

 المخزون .۱۲
 

 م مما یلي: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یتكون المخزون كما في  أ.    
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۸۲٫۰٥۸٫٥٤۲ ٥۳٫٥٦۳٫٥۱٤ بنود تجزئة 
 ۲۷٫۰۸٤٫۰۳۷ ۱۹٫۸۷۱٫۳۰۸ بنود تموینیة

 ۸٫٥۰۰٫۰۹۷ ۸٫۳۳۱٫٤٥٦ قطع غیار
 ۱۲٫۳۳۱٫۷۳۱ ۱۰٫٥۱۷٫٦۰٥ تغلیف ومواد أخرى

 ۹۲٫۲۸۳٫۸۸۳ ۱۲۹٫۹۷٤٫٤۰۷ 
   

 ) ۱٤٫۰۱۰٫۹۷٥( ) ۲٥٫٦۷۲٫۳۰٥( مخصص مخزون متقادم
 ٦٦٫٦۱۱٫٥۷۸ ۱۱٥٫۹٦۳٫٤۳۲ 

 
 م كما یلي:۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱كانت الحركة في مخصص المخزون المتقادم كما في ب.   

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱۱٫۰۸۷٫۸٦۷ ۱٤٫۰۱۰٫۹۷٥ الرصید في بدایة السنة
 ۲٫۹۲۳٫۱۰۸ ۱۱٫٦٦۱٫۳۳۰ المحمل للسنة

 ۱٤٫۰۱۰٫۹۷٥ ۲٥٫٦۷۲٫۳۰٥ الرصید في نھایة السنة
 

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

 
 الذمم المدینة التجاریة واألخرى  .۱۳

 
 م مما یلي:۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱أ.     تتكون الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى كما في 

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ اإلیضاح 
    

 ٦۸۸٫۸۳۸٫٦۹۲ ٥۸۲٫۸۱٦٫۲۹۰ ج  ۲۳ أطراف ذات عالقة   –ذمم مدینة تجاریة 
 ۲۰۰٫٤٦۳٫٦۷۱ ۲۰۸٫٥۷۷٫۷٦۹  أطراف أخرى –ذمم مدینة تجاریة 

  ۷۹۱٫۳۹٤٫۰٥۹ ۸۸۹٫۳۰۲٫۳٦۳ 
    

 ) ۸۸٫۷۰٥٫۸٤۷( ) ۱۲٦٫٥۹٦٫۷۳۲( ج  ۱۳ یخصم: مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة
  ٦٦٤٫۷۹۷٫۳۲۷ ۸۰۰٫٥۹٦٫٥۱٦ 

 
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

۳۹ 

 
 الذمم المدینة التجاریة واألخرى (یتبع)  .۱۳

 
 الذمم المدینة التجاریة المفصح عنھا أعاله مصنفة كقروض وذمم مدینة تجاریة ویتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة.  -
 لیس لدى المجموعة أي ضمان على الذمم المدینة وھي غیر مؤمنة. -
حكومیة وشبھ حكومیة    منشآت٪ من الذمم المدینة التجاریة مستحقة من  ۷۹م، كانت نسبة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في   -

 ٪). ۸۲م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(
 

 فیما یلي تحلیل بلغت أعمار الذمم المدینة التجاریة:  ب.
 
 
 

 حتى ثالثة شھور 

أكثر من ثالثة 
أشھر وحتى ستة 

 اإلجمالي أكثر من ستة أشھر أشھر
     

 ۷۹۱٫۳۹٤٫۰٥۹ ۲٥۰٫۳۷۰٫۷۰٦ ٤۲٫٤۰۳٫٥۳۰ ٤۹۸٫٦۱۹٫۸۲۳ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
     

 ۸۸۹٫۳۰۲٫۳٦۳ ٤٤۹٫۹۰٦٫۹۳۸ ۱٦۹٫۱۹٤٫۳٤٤ ۲۷۰٫۲۰۱٫۰۸۱ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 

  ۳۱فیما یلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة مقابل الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى في   ج.
 م: ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر 

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ٥۱٫٦۲٥٫۷٥۳ ۸۸٫۷۰٥٫۸٤۷ الرصید في بدایة السنة 
 ۳۹٫۰۳۳٫۸٦٥ ۳۷٫۸۹٤٫۰٤۳ المحمل للسنة

 )۱٫۸۳٥٫٤٦۹( --  المعكوس خالل السنة
 ) ۱۱۸٫۳۰۲( ) ۳٫۱٥۸( مبالغ مشطوبة خالل السنة 

 ۸۸٫۷۰٥٫۸٤۷ ۱۲٦٫٥۹٦٫۷۳۲ الرصید في نھایة السنة
 

 األخرىالمدفوعات مقدما والموجودات المتداولة  .۱٤
 

 م مما یلي: ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تتكون المدفوعات مقدما والموجودات المتداولة األخرى كما في  
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ٤٤٫۲٥٥٫۱۱٥ ٤۲٫۲۸۸٫۱۰۱ إلى موردین  ةدفعات مقدم
 ۱۷٫۹۱۳٫۱٥۷ ۳۹٫۹۸۸٫۲٤٥ مدفوعات مقدما 

 ۱۲٫۳٤۲٫۸۸٥ ۳۰٫۸۰۳٫۷۷۳ ذمم مدینة غیر مفوترة 
 ۷٫۹٤٦٫۱۲۸ ۲٫٦٤٥٫٤٤٤ ضریبة القیمة المضافة على المشتریات 

 ۸٫۰۰٥٫۳۳۷ ۱۹٫۳۹۸٫۲۲۲ تأمینات نقدیة لدى البنوك
 ۳۹٤٫۰۱٥ ۱٫۳٥۳٫۰۸۹ سلف للموظفین

 ۱۳٦٫٤۷٦٫۸۷٤ ۹۰٫۸٥٦٫٦۳۷ 
 

دیسمبر   ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تمثل الذمم المدینة غیر المدفوعة الفواتیر التي لم یوافق علیھا العمالء بعد. كما في  
 م، كان عمر أرصدة الذمم المدینة التي لم یتم إصدار فواتیر بھا أقل من سنة واحدة. ۲۰۲۰

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٤۰ 

 
 النقد وما في حكمھ .۱٥

 
 م مما یلي: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یتكون النقد وما في حكمھ في 

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۲٥۷٫۱۸۹٫٥۱٦ ۱۷٥٫۸۸٦٫۱٥۷ حسابات جاریة -نقد لدى البنوك 
 ۲٦٤٫۳۸۳ ٥۷٦٫۲۱۰ النقد في الصندوق

 ۱۷٦٫٤٦۲٫۳٦۷ ۲٥۷٫٤٥۳٫۸۹۹ 
 

تمثل القیمة الدفتریة لألرصدة البنكیة (المدرجة أعاله) أقصى تعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار أي  
 األرصدة البنكیة في تاریخ التقریر المالي.ضمانات وتعزیزات ائتمانیة أخرى. عالوة على ذلك، لم تتأثر أي من 

 
. ویتم التحكم شركة الخطوط السعودیة للتموینلدى المجموعة حساب في بنك إتش إس بي سي مصر. الحساب باسم  

ملیون جنیھ  ۱٫۹م مبلغ قدره ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في الحساب بالكامل من قبل المجموعة. بلغ رصید الحساب كما في 
 ملیون جنیھ مصري).  ۱٫۳م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱مصري (

 
 قرض قصیر األجل .۱٦

 
ملیون لایر سعودي    ۳۰۰م، أبرمت المجموعة اتفاقیة تسھیل متجدد بمبلغ  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  

مع البنك السعودي البریطاني (ساب) لتلبیة متطلبات رأس المال العامل. القرض محمل بعمولة بأسعار تجاریة. خالل  
م، قامت المجموعة بتسویة القرض وال یوجد أي رصید قائم فیما یتعلق بالقرض  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱السنة المنتھیة في  

 قصیر األجل. 
 

 م على النحو التالي: ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كان االقتراض قصیر األجل في  
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ --  قرض قصیر األجل 
 

 المالرأس  .۱۷
 

لایر سعودي مقسم إلى    ۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰م، بلغ رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  
ملیون لایر سعودي مكون    ۸۲۰م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱لایر سعودي. (  ۱۰سھم متساوي قیمة كل منھا    ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 لایر سعودي). ۱۰ملیون حصة، قیمة كل منھا  ۸۲من 
 

 دیسمبر، كان الشركاء ونسب حصصھم في رأس مال المجموعة كما یلي: ۳۱في  أ. 
 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الشركاء كما في 
 

 نسبة الملكیة  المبلغ عدد األسھم أسماء الشركاء
    

 ٪۳٥٬۷۰ ۲۹۲٫۷٤۰٫۰۰۰ ۲۹٫۲۷٤٫۰۰۰ المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة السعودیة
 ٪۹٬٤۰ ۷۷٫۱۱۲٫٥٦۰ ۷٫۷۱۱٫۲٥٦ للسیاحة والتنمیة مجموعة عبد المحسن الحكیر 
 ٪٥٤٬۹۰ ٤٥۰٫۱٤۷٫٤٤۰ ٤٥٫۰۱٤٫۷٤٤ المساھمین من االكتتاب العام

 ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰٪ 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٤۱ 

 
 رأس المال (یتبع)  .۱۷

 
 م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱الشركاء كما في 

 
 نسبة الملكیة المبلغ عدد األسھم  أسماء الشركاء

    
 ٪ ۳٥٬۷۰ ۲۹۲٫۷٤۰٫۰۰۰ 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 ٪ 
 

المنتھیة في   السنة  المحدودة) أسھمھ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل  التموین اإلستراتیجي  المساھمین (شركة  م، باع أحد 
 للجمھور العام. وتم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة ذات الصلة. 

 
ا من وقت آلخر، ویحق لھم الحصول على صوت واحد  ھعند اإلعالن عنیحق للشركاء الحصول على توزیعات أرباح  
 لكل سھم في االجتماعات العامة للمجموعة.  

 
 االحتیاطي النظامي  .۱۸

 
م،  ۲۰۱۷أبریل    ۱۷بموجب النظام األساسي للمجموعة والذي تم الموافقة علیھا من قبل الجمعیة العمومیة بتاریخ  

٪ من ربحھا كل سنة كاحتیاطي  ۱۰ونظام الشركات السعودي الجدید، فإن على المجموعة تحویل ما ال یقل عن  
 ٪ من رأس المال.  ۳۰نظامي حتى یبلغ ذلك االحتیاطي 

 
م، قامت المجموعة بتحویل الفائض من االحتیاطي النظامي الذي تجاوز  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱المنتھیة في خالل السنة  

ملیون لایر سعودي إلى حساب الخسائر المتراكمة. وتمت الموافقة على    ۱۰۷٬۸٪ من احتیاطیھا النظامي والبالغ  ۳۰
سبتمبر    ۳۱ة االحتیاطي النظامي كما في  م. فیما یلي حرك۲۰۲۱مایو    ٤التحویل من قبل الجمعیة العمومیة بتاریخ  

 م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۱
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۳٥۳٫۸۳٥٫۸۷۹   ۳٥۳٫۸۳٥٫۸۷۹ الرصید في بدایة السنة 
 --  ) ۱۰۷٫۸۳٥٫۸۷۹( تحویل إلى الخسائر المتراكمة 

 ۳٥۳٫۸۳٥٫۸۷۹ ۲٤٦٫۰۰۰٫۰۰۰ الرصید في نھایة السنة
 

 توزیعات األرباح  .۱۹
 
 م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الحركة في توزیعات األرباح الدائنة للسنة المنتھیة في فیما یلي  
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱٫٤۲۲٫۷٥۹ ۱٫۲٦۰٫۹۸٥ الرصید في بدایة السنة 
 ۱۱۲٫۹۳٤٫٤۸۹ --  المعلن خالل السنة 

 )۱۱۳٫۰۹٦٫۲٦۳( ) ۸۰٫۰٥٥( المدفوع خالل السنة 
   

 ۱٫۲٦۰٫۹۸٥ ۱٫۱۸۰٫۹۳۰ الرصید في نھایة السنة 
 
 م حتى تاریخ التقریر.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لم یتم اإلعالن عن توزیعات أرباح خالل السنة المنتھیة في  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٤۲ 

 
 منافع الموظفین  .۲۰

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ اإلیضاحات  
    

 ۱٥٥٫۰۸٦٫۹۳۱ ۱٤۸٫۱۹۷٫٦۷٤ أ  ۲۰ القیمة الحالیة اللتزامات خطة المنافع المحددة 
 ۱۰٫٥۲۰٫۱۰۰ ۷٫٥۰۰٫۰۰۰ ب  ۲۰ طویلة األجل -مكافآت مستحقة 

   ۱٥٥٫٦۹۷٫٦۷٤ ۱٦٥٫٦۰۷٫۰۳۱ 
 
 التزامات المنافع المحددة   . أ
 

 تدیر المجموعة خطة مكافأة نھایة خدمة غیر ممولة معتمدة لموظفیھا وفقا لمتطلبات نظام العمل السعودي.
 

م لضمان كفایة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱أجرت المجموعة ممارسة اكتواریة مستقلة اعتباًرا من  
باستخدام طریقة  السعودي  العمل  المنصوص علیھا في نظام  للقواعد  للموظفین وفقًا  الخدمة  نھایة  مخصص مكافأة 

 : منافع الموظفین۱۹االئتمان المتوقعة كما ھو مطلوب بموجب معاییر المحاسبة الدولیة 
 

 الحركة في مطلوبات المنافع المحددة )۱
 

 الجدول التالي تسویة من الرصید االفتتاحي إلى الرصید الختامي لمنافع نھایة الخدمة للموظفین.یوضح 
 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱۷۲٫۷۱۹٫۱۱۲ ۱٥٥٫۰۸٦٫۹۳۱ ینایر ۱الرصید في 
   تكلفة الخدمة الحالیة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  

 ۱۷٫۲٦۷٫٥۸۱ ۹٫۱۰۰٫۲٦۳ تكلفة خدمة
 ۳٫٤۷۸٫٥۷۳ ۲٫۷٤٤٫۳۷۷ تكلفة تمویلیة 

 ۱۱٫۸٤٤٫٦٤۰ ۲۰٫۷٤٦٫۱٥٤ 
   المدرج في الدخل الشامل اآلخر 

   
 )٤٫۳۷۳٫۰۹۹( ) ۱۱٫۱۸٤٫۳۹٤( االفتراضات المالیة  -
 ۲٫۲۲٦٫٤٦۳ ۱۲٫۷۹۷٫۹۹٤ بناًء على الخبرةتعدیل  -

 )۲٫۱٤٦٫٦۳٦( ۱٫٦۱۳٫٦۰۰ خسارة / (ربح) إكتواري
   

   أخرى 
 ) ۳٦٫۲۳۱٫٦۹۹( ) ۲۰٫۳٤۷٫٤۹۷( منافع مدفوعة

 ۱٥٥٫۰۸٦٫۹۳۱ ۱٤۸٫۱۹۷٫٦۷٤ دیسمبر ۳۱الرصید كما في  
 

 االفتراضات اإلكتواریة )۲
 

 تاریخ التقریر (مدرجة بالمتوسطات المرجحة):فیما یلي االفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة في 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ٪ ۱٬۹۲ ٪۲٬۰۰ معدل الخصم ٪ 
 ٪ ۱٬۹۲ ٪۱٬۰۰ نمو الرواتب المستقبلیة ٪

 سنة  ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد 
 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٤۳ 

 
 منافع الموظفین (یتبع)  .۲۰

 
 التزامات المنافع المحددة (یتبع)  أ. 

 
بالوفیات المستقبلیة إلى اإلحصاءات المنشورة وجداول الوفیات. كان المتوسط المرجح  تستند االفتراضات التي تتعلق 
 سنة). ٤٫۸۱م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سنة ( ٤٫۷۹لمدة التزامات المنافع المحددة  

 
 تحلیل الحساسیة  )۳

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

 اإلكتواریة ذات الصلة بالتزام خطة المنافع المحددة بمقدار المبالغ المبینة أدناه:
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 النقص الزیادة النقص  الزیادة  
     

 ۱٦۲٫۹۲۲٫۷۹٥ )۱٤۸٫۰۰٦٫۳٥٤( ۱٥٥٫٦٤۳٫۳۰۹ ) ۱٤۱٫٤٦۱٫۹۸٥( ٪ حركة) ۱معدل الخصم ( 
 )۱٤۷٫۱٦۳٫۳۳۲( ۱٦۳٫٦۹۳٫۳٤۷ ) ۱٤۰٫٥۸٥٫۷۰٦( ۱٥٦٫٤٦٤٫٦۸۹ ٪ حركة)۱نمو الرواتب المستقبلیة (

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

 تقدیرا مقاربا لحساسیة االفتراضات المعروضة. 
 

 طویلة األجل -مكافآت مستحقة  .ب
 

م ھي  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المكافآت طویلة األجل المستحقة خالل السنة المنتھیة في  الحركة في  
 كما یلي:

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ٤٫۰۳۱٫۲۰۲ ۱۰٫٥۲۰٫۱۰۰ ینایر ۱الرصید في 
 ۱۰٫٥۰۰٫۰۰۰ --  المستحق خالل السنة 

 )۳٫۳۱۷٫٥۷۷( --  منافع مدفوعة
 ) ٦۹۳٫٥۲٥( ) ۳٫۰۲۰٫۱۰۰( عكس

 ۷٫٥۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫٥۲۰٫۱۰۰ 
 

 الزكاة وضریبة الدخل المستحقة  .۲۱
 

 م مما یلي:۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱تتكون الزكاة وضریبة الدخل المستحقة كما في 
 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱۸٫٦٤٥٫۹۱۳ ۲۰٫۰۷٥٫٤۰۹ الزكاة المستحقة   
 )۷٫۱۲۷٫۱۹۸( ) ۷٫۱۲۷٫۱۹۸( دخل (مسترد)

 ۱۲٫۹٤۸٫۲۱۱ ۱۱٫٥۱۸٫۷۱٥ 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٤٤ 

 
 الزكاة وضریبة الدخل المستحقة (یتبع)  .۲۱

 
 مخصص الزكاة وضریبة الدخل  . أ
 
 م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في المستحقة فیما یلي ملخص الحركة   )۱
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱  
   

 ۲۹٫٦۹٦٫۲۹۳ ۱۸٫٦٤٥٫۹۱۳ الرصید في بدایة السنة 
 ۱۸٫٦٤٥٫۹۱۳ ۲۰٫۰۷٥٫٤۰۹ المحمل للسنة 

 ) ۲۱۸٫۳۳۲( ) ۳٦۲٫۸۲۱( تعدیل یتعلق بالسنوات السابقة 
 ) ۲۹٫٤۷۷٫۹٦۱( ) ۱۸٫۲۸۳٫۰۹۲( مدفوعات خالل السنة 

 ۱۸٫٦٤٥٫۹۱۳ ۲۰٫۰۷٥٫٤۰۹ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 

 م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱فیما یلي الحركة في ضریبة الدخل للسنة المنتھیة في  )۲
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱  
   

 ٤٫٤۸٥٫۸۸٥ ) ۷٫۱۲۷٫۱۹۸( الرصید في بدایة السنة 
 --  --  المحمل للسنة 

 ٤۱۷٫۲۸۸ --  تعدیل یتعلق بالسنة السابقة
 ) ۱۲٫۰۳۰٫۳۷۱( --  مدفوعات خالل السنة 

 )۷٫۱۲۷٫۱۹۸( ) ۷٫۱۲۷٫۱۹۸( دیسمبر ۳۱الرصید في 
 
 دیسمبر ھو كما یلي: ۳۱المحمل للسنة المنتھیة في  )۳
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱۸٫٦٤٥٫۹۱۳ ۲۰٫۰۷٥٫٤۰۹ الزكاة المحملة للسنة 
 ) ۲۱۸٫۳۳۲( ) ۳٦۲٫۸۲۱( تسویة زكاة السنة السابقة 

 ۱۹٫۷۱۲٫٥۸۸ ۱۸٫٤۲۷٫٥۸۱ 
   

 --  --  المحمل لضریبة الدخل للسنة 
 ٤۱۷٫۲۸۸ --  تعدیل ضریبة الدخل للسنة السابقة

  -- ٤۱۷٫۲۸۸ 
   

 ۱۸٫۸٤٤٫۸٦۹ ۱۹٫۷۱۲٫٥۸۸ للسنة  المحملةإجمالي الزكاة وضریبة الدخل 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٤٥ 

 
 الزكاة وضریبة الدخل المستحقة (یتبع)  .۲۱

 
 مكونات الزكاة  .ب
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱  
   

 ۱٫۰۲۷٫۹۳۹٫۳۰۰ ۸٦۸٫٦۸۲٫۸٦٦ موجودات غیر متداولة
 ٥۷۷٫۸۳٦٫۲٤۳ ٤۸٦٫٥٤۱٫۹۸۰ مطلوبات غیر متداولة

 ۸٦۰٫۰۷٦٫۸۸٥ ۸۷۲٫٥۱۸٫۷٤٤ الملكیةإجمالي حقوق 
 )۳۱٥٫۸٤۱٫٥۳۰( ۳۳٫۷٦۸٫۰٤۷ الربح / (الخسارة) قبل الزكاة وضریبة الدخل 

 
 الربوط الزكویة  . ج
 

م. وقد تلقت استفسارات من الھیئة  ۲۰۱۸م إلى ۲۰۰۹قدمت المجموعة إقرارات الزكاة وضریبة الدخل للسنوات من 
م. أصدرت الھیئة ربطا للسنوات من  ۲۰۲۰م إلى  ۲۰۰۹ردوًدا للسنوات من  فیما یتعلق بجمیع ھذه السنوات وقدمت  

إلى  ۲۰۱٥ في  ۲۰۱۸م  المجموعة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۲۲م  قدمت  وقد  إضافیة  زكویة وضریبیة  بغرامات  للمطالبة  م 
لربط اعتراضھا على ربط الھیئة. بعد تقدیم االعتراض، عقدت الھیئة جلسة استماع مع ممثلي المجموعة لمناقشة نقاط ا

 ً ربطا الھیئة  أصدرت  الضریبیة. معدالً   واالعتراض.  للجان  العامة  األمانة  إلى  القضیة  بتصعید  المجموعة  قامت   .
غرامات زكویة وضریبیة إضافیة. وقدمت المجموعة اعتراضھا  بم  ۲۰۲۰م و  ۲۰۱۹أصدرت الھیئة ربطاً للسنوات  

الھیئة بعد جلسة االستماع األولیة.  بالنسبة لإلقرار    على ربط الھیئة وھي بصدد تقدیم المعلومات المطلوبة من قبل
م، أصدرت الھیئة ربطا بمطالبة بزكاة وضریبة إضافیة مع غرامة تأخیر، وسددت ۲۰۰۸الزكوي والضریبي لسنة  

م. ونظرا ألن المجموعة  ۲۰۱۰أكتوبر    ۱۱المجموعة المبلغ المعترض علیھ وقدمت اعتراضا بموجب خطاب بتاریخ  
إشعار من الھیئة بشأن اعتراضھا، فقد صعدت المجموعة االعتراض إلى األمانة العامة للجان الضریبیة لم تتلق أي  

 م. ۲۰۲۱في ینایر 
 

أبریل    ۳۰م. وحصلت المجموعة على شھادة زكاة حتى  ۲۰۲۰قدمت المجموعة إقرارات الزكاة وضریبة الدخل لسنة  
 م. ۲۰۲۲

 
 الذمم الدائنة التجاریة واألخرى  .۲۲

 
 م مما یلي:۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في   التجاریة واألخرىالدائنة م تتكون الذم

 

 اإلیضاح 
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
    

 ۲۲۹٫٥۷۰٫٥٤۲ ۱۸٥٫۷۱٤٫۷٦٥  أطراف أخرى -ذمم دائنة تجاریة 
 ۲٦٫۱۲٤٫٥٥٦ ۲٦٫۷۸۷٫۹۰۸ ج  ۲۳ أطراف ذات عالقة  -ذمم دائنة تجاریة 

 ۱۳۲٫۷٥٥٫۹۸۹ ۲۰۱٫۲۸۳٫٤٦۸  وأرصدة دائنة أخرى  مستحقةمصروفات 
 ۱٫۲٦۰٫۹۸٥ ۱٫۱۸۰٫۹۳۰ ۱۹ توزیعات أرباح مستحقة

  ٤۱٤٫۹٦۷٫۰۷۱ ۳۸۹٫۷۱۲٫۰۷۲ 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٤٦ 

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة .۲۳

 
اإلدارة   أ.  الشقیقة ومجلس  المجموعة والشركات  العالقة من شركاء  اعتماد  تتكون األطراف ذات  یتم  العلیا.  واإلدارة 

شروط وأحكام ھذه المعامالت بأسعار متفق علیھا من قبل إدارة المجموعة. وتشمل المعامالت بشكل رئیسي بیع السلع 
 والخدمات.

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

 نقدا.
 
 وخالل السنة تعاملت المجموعة مع األطراف ذات العالقة التالیة:  
  

 العالقة االسم 
  

 شریك المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة السعودیة
 شركة تابعة شقیقة  طیران السعودیة الخاص 

 شركة تابعة شقیقة  األسطول الملكي السعودي 
 شركة تابعة شقیقة  الطیران الشركة السعودیة لھندسة وصناعة 

 شركة تابعة شقیقة  أكادیمیة األمیر سلطان للطیران 
 شركة تابعة شقیقة  فالي أدیل 

 شركة تابعة شقیقة  شركة السالم للطائرات
 شركة تابعة شقیقة  الشركة السعودیة للخدمات األرضیة

 زمیلةشركة  الشركة السعودیة الفرنسیة لتشغیل وإدارة األسواق الحرة 
 شركة تابعة شقیقة  شركة الخطوط السعودیة لتنمیة وتطویر العقار 

 شركة تابعة شقیقة  شركة الحكیر المساھمة 
 شركة تابعة شقیقة  شركة نیورست ھولدنج اس ال 

 شركة تابعة شقیقة  شركة الخطوط السعودیة للشحن 
 

 معامالت مع موظفي اإلدارة العلیا ب. 
 

 اإلدارة الرئیسیین مما یلي:تتكون تعویضات موظفي 
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ٦٫٤۷۷٫۹٦٥ ۸٫۹۳۹٫۹۲۲ منافع موظفین قصیرة األجل
 ۲٤۸٫٥۹۹ ۱٤۹٫۸٥۰ منافع ما بعد التوظیف 

 ٤۳۸٫۰۹٤ ٦۸۲٫۹٦۰ مكافأة إنھاء الخدمة
 ۹٫۷۷۲٫۷۳۲ ۷٫۱٦٤٫٦٥۸ 

 
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٤۷ 

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تابع)  .۲۳

 
 فیما یلي معامالت األطراف ذات العالقة الھامة واألرصدة الناشئة عنھا: ج. 

 
 )]: ۱۳بیع البضائع والخدمات [المدرج تحت ذمم مدینة تجاریة وأخرى (اإلیضاح  )۱

 

 
 قیم المعامالت  

 أرصدة اإلقفال  للسنة 

 العالقة 
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۰
      

العامة للخطوط الجویة  المؤسسة 
 ٥۸٥٫۷٦٥٫٥۷۳ ٤۷۲٫٥٥۳٫۰٦۲ ۷٦۸٫۱۱۰٫۲۷۸ ۹٦۰٫٥٦٥٫۷٥۷ شریك العربیة السعودیة

      

 طیران السعودیة الخاص 
شركة تابعة 

 ۱۷٫۸۰٦٫۹۲٦ ۱۷٫۱٥۱٫۹٦۰ ۲٦٫۹٦۳٫۱٤۳ ۳۲٫٤۷٤٫۲۱۹ شقیقة 
      

 األسطول الملكي السعودي 
شركة تابعة 

 ٤۱٫۳۸۲٫۰٦۱ ٤۹٫۱۲۲٫۲۱۰ ۲٥٫۳۹٦٫٥۷۸ ۲۸٫۱۲۳٫٦٦٦ شقیقة 
      

الشركة السعودیة لھندسة  
 وصناعة الطیران 

شركة تابعة 
 ٥٫۳٦٤٫٥٦٦ ۸٫٦۲۲٫۸۰۸ ۱٫٤۷۷٫۱۸۹ ۳٫۲٦٤٫۹٦۹ شقیقة 

      

 أكادیمیة األمیر سلطان للطیران 
شركة تابعة 

 ۳۸٫۱۷۱ ٤۹٫۹۰۱ --  ۱۱٫۷۳۰ شقیقة 
      

 فالي أدیل 
شركة تابعة 

 ٤۹٥٫۹۹٥ ۱٫٤٦٤٫۸٦٤ ۷۹۸٫۹۷۲ ٥٫۷۱۰٫۰۲۳ شقیقة 
      

 شركة السالم للطائرات
شركة تابعة 

 ۲۲۰٫۹٤۱ ۸۰٤٫٥٦٥ ۸۱۸٫۳۱٥ ٥۸۳٫٦۲٤ شقیقة 
      

الشركة السعودیة للخدمات  
 األرضیة

شركة تابعة 
 ۱٦٫٥٦۷٫۷٤۰ ۱۸٫٤۱۷٫۸۸٤ ۲٤٫٤٦۳٫۱۱۱ ۲۷٫۰۳٤٫۳۹٤ شقیقة 

      

 شركة الخطوط السعودیة للشحن 
شركة تابعة 

 ۱۱٫۱٥۹٫۳٦۲ ۸٫۷۳۷٫۸٦۰ ۷٫۹۲۹٫۱٦۹ ۷٫٦٤۹٫٤۲٦ شقیقة 
      

 شركة الحكیر المساھمة 
شركة تابعة 

 ) ٥۸٫۸۳۱( --  ۱٦٫۰۹٦ ٥٦٫۳۷٦ شقیقة 
      

الشركة السعودیة الفرنسیة  
 ۹٫۱٦٥٫٥۷٤ ٤٫۸۱۱٫۷۸۷ ۱٫۸۸۰٫۱۸۸ ۲٫۹٥۸٫۲۱۸ شركة زمیلة لتشغیل وإدارة األسواق الحرة 

      
شركة الخطوط السعودیة لتنمیة 

 وتطویر العقار 
شركة تابعة 

 ۹۳۰٫٦۱٤ ۱٫۰۷۹٫۳۸۹ ٥۲۹٫۹۱۰ ۱٤۸٫۷۷٤ شقیقة 
      

 ٦۸۸٫۸۳۸٫٦۹۲ ٥۸۲٫۸۱٦٫۲۹۰    اإلجمالي 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٤۸ 

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تابع)  .۲۳

 
 واألرصدة الناشئة عنھا: (یتبع) فیما یلي معامالت األطراف ذات العالقة الھامة  ج. 

 
 )] ۲۲شراء البضائع واإلیجارات والخدمات المقدمة [المدرج في الذمم الدائنة التجاریة واألخرى (اإلیضاح  )۲

 

 
 قیم المعامالت  

 أرصدة اإلقفال  للسنة

 العالقة 
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۰
      

لتنمیة شركة الخطوط السعودیة 
 ۲۲٫۱۱۰٫٥۷٥ ۲۳٫۷۸۸٫٤٤۹ ۱۲٫٦۱۷٫٤۸۷ ٤٫۷۲۷٫٤۷۱ شركة تابعة شقیقة  وتطویر العقار 

      
المؤسسة العامة للخطوط الجویة  

 ۸۱۰٫٦٦٤ ٤٥۰٫۲۹۳ ٥٫٤۰٦٫۹۱۳ ٥٦۰٫٤۱٦ شریك العربیة السعودیة
      

الشركة السعودیة لھندسة  
 ۸٤۳٫٤۲٥ ۱٫۰۹۱٫۲۸٥ ۲٤۷٫۸٦۱ ۲٤۷٫۸٦۱ شركة تابعة شقیقة  وصناعة الطیران 

      
 ۱٫۱۹۱٫۷۹٦ ۷٥۸٫۹٥۹ ۱٫٦۷۳٫۷٦۸ ۱٦۹٫۰۳٥ شركة تابعة شقیقة  شركة الخطوط السعودیة للشحن 

      
الشركة السعودیة للخدمات  

 ۸۱۹٫٤٥۳ ٤۸۱٫۳۰٦ ۲٫۳٥٥٫٦۸٦ ۲٫۰۳۱٫٤٦۹ شركة تابعة شقیقة  األرضیة
      

 ۱۸۷٫۲۰۷ ۲۱۷٫٦۱٦ ۸۲٫۸۲۱ --  شقیقة شركة تابعة  شركة الحكیر المساھمة 
      

 ۱٦۱٫٤۳٦ --  ۳٫۰۳۰٫۰٦٦ ۱۸۲٫٥۰٤ شركة تابعة شقیقة  شركة نیورست ھولدنج اس ال 
      

 ۲٦٫۱۲٤٫٥٥٦ ۲٦٫۷۸۷٫۹۰۸    اإلجمالي
 

 اإلیرادات  .۲٤
    

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱
   

 ٥٦۹٫۹۱٤٫۳٦٥ ۷۹۷٫٤۲۰٫۳۲٥ التموین الجوي
 ۱۹۹٫٤۳۳٫۱۸۳ ۲٥۰٫٤٤٥٫۸٦٥  غیر خطوط الطیران 

 ۷۲٫٥۷۷٫۳۸۷ ۱۰۹٫۲۳۱٫۷٥٤ صالة األعمال  
 ٦٤٫٦٦۷٫٦۷۲ ٤۳٫۱۳۸٫۰٥۸ إیرادات مبیعات التجزئة 

   
   إیرادات تشغیلیة أخرى

 ۱۷٫۸٥۷٫۰۰٥ ۱۱٫۲۷٦٫۰۰٤ مبیعات مرافق المخیم (تغذیة وسكن الموظفین) 
 ۲٫۱۲٤٫۰۳۰ ۹۹٥٫۸٦٤ إیرادات المشتریات الحصریة والخدمات للموردین

  ۱٫۲۱۲٫٥۰۷٫۸۷۰ ۹۲٦٫٥۷۳٫٦٤۲ 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٤۹ 

 
 تكلفة المبیعات  .۲٥

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ اإلیضاح 
    

 ۳۲۸٫٦٦٥٫۲۱۹ ۳٤٥٫۳۲٥٫۲٥۲  تكلفة مواد وبضائع 
 ۲۲۰٫۹۱۸٫۹٥۲ ۲۳٥٫۸۹۹٫۹٥٦  تكالیف موظفین 

 ۸۳٫۰٤۸٫٥۸۰ ۷۱٫۲۲۹٫٦٤۹ ج ٦ استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
 ۷٦٫۱۷٦٫٦۲۳ ۷٥٫۹٤۱٫۲۹۲ أ  ۹ موجودات حق استخداماستھالك 

 ۲۷٫٤۷۳٫۷۱۸ ۱۷٫٦۸۳٫۲٦۲  إیجارات وصیانة وحدات اإلنتاج 
    

    تكالیف تشغیلیة أخرى: 
 ۳۲٫۳٥٤٫۰۱۰ ۳۲٫٤۹۹٫۹۹۹  تكلفة القوى العاملة والنقل

 ۲٤٫٦۱۳٫۱۱۸ ۲۸٫۸۹۲٫۲۷۲  مستلزمات وبنود قابلة للتوسع
 ۲۰٫٦۳٥٫٥۳٥ ۲۰٫٦۸۰٫۱۱۹  اتصاالت ومنافع 

 ۷۰٫٤٥٤٫۰٦٦ ٥۲٫٥۱۰٫۹۰۷  تكالیف تشغیلیة أخرى
  ۸۸۰٫٦٦۲٫۷۰۸ ۸۸٤٫۳۳۹٫۸۲۱ 
 

 م: مبلغ ال شيء).۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي من المخزون ( ۱٫٤قامت المجموعة خالل السنة بشطب 
 

 اإلیرادات األخرى .۲٦
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱٫٥۱۹٫۹٤۷ ۲٫٥۷۱٫۲۳۹ إیرادات أتعاب إدارة 
 ۲٫٤۰۰٫۰۰۰ ۲٫٤۰۰٫۰۰۰ إیرادات ھدایا طبیة 

 --  ۷٤٫۲۳٤ ربح صرف عمالت أجنبیة
 ۱٫۱۱۷٫۱٥۹ ۱٫۳۹۱٫٤۹۲ أخرى 

 ٦٫٤۳٦٫۹٥٫ ٦٥۰۳۷٫۱۰٦ 
 

 المصروفات العمومیة واإلداریة  .۲۷
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ اإلیضاح 
    

 ۱٤٤٫۳۲۸٫٦٦۰ ۱۲۸٫٤۱۲٫۸۳۷  تكالیف موظفین 
 ۱۷٫۷۱۸٫۲۱٦ ۲۰٫۰۳۲٫۱۲۱  اتفاقیة خدمةأتعاب 

 ۱۲٫٦٥۱٫۸٦۷ ۱۲٫۷۷۱٫۷۳۳  أتعاب مھنیة وفنیة 
 ۱۰٫٦۹۸٫۸۳۸ ۹٫۲۹٥٫۷٦۷ أ  ۹ استھالك موجودات حق استخدام

 ۹٫٤۹٥٫۸٦٥ ۸٫٤٤۳٫۸۲٤ ج ٦ استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
 ۷٫٤۰۰٫٦٤۳ ۷٫۰٤۷٫۷٦۲  منافع عامة

 ۱٥٫٤٥٥٫۹۱۳ ٥٫۰٦۸٫٦٦٤  تسویق وترویج  
 ۳٫٦۷۹٫۷٦٤ ۳٫۷۹۸٫۷٥۰  أتعاب مجلس اإلدارة

 ٤٫۱٦۷٫٦٥۹ ۳٫٦۱۲٫۱۷۳  تأمین  
 ۳٫۷٤۷٫۷۹٤ ۳٫٤٤٥٫۹٦۷  سفر

 ۱٫۹٥٥٫٤۲۷ ۱٫۹٥۸٫۸٤۱ ۸ استھالك عقارات استثماریة 
 ۷۲۹٫٤٥٦ ٦۸٦٫۰٥۰ ۷ إطفاء موجودات غیر ملموسة 

 ۲٫۷۷٤٫۷۰۲ ۲۸۰٫۷۸۸  إصالحات وصیانة  
 ۱۳٦٫۹۲۲ ۱۲۱٫۹۲۹  ومطبوعات قرطاسیة 

 ۲۱٫۳۸۹٫۱۰۸ ۳۱٫۳٥۳٫۳۰۱  أخرى 
  ۲۳٦٫۳۳۰٫٥۰۷ ۲٥٦٫۳۳۰٫۸۳٤ 

 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٥۰ 

  
 المصروفات األخرى  .۲۸

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ٥٥۲٫۱۰٦ ۹۳۳٫٤۹۲  عموالت بنوك 
 ٦۹۸٫۹۱٥ --  خسائر صرف عمالت أجنبیة

 ۲۷٥٫۸۸۲ ۲٫۷٦۷٫۳٥۰ خسارة من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۳٫۷۰۰٫۸٤۲ ۱٫٥۲٦٫۹۰۳ 

 
 اإلیرادات التمویلیة  .۲۹

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۷۲٥٫۳۱۰ ٥۹۱٫٥۱۰ إیرادات تمویلیة على موجودات عقد إیجار من الباطن 
   

 التكالیف التمویلیة .۳۰
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ اإلیضاح 
    

 ۲٦٫۹۱۲٫۲۱۳ ۲۰٫۲۷٥٫۱۳۱ ب ۹ فوائد من مطلوبات عقود إیجار                                       
 ۳٫٤۷۸٫٥۷۳ ۲٫۷٤٤٫۳۷۷ ب  ۲۰ فائدة على مكافأة نھایة الخدمة للموظفین            

 ٤٫۰۰۳٫۳۰۷ ٤٫۱٦۰٫٦۹۰  فائدة على قروض قصیرة األجل 
  ۲۷٫۱۸۰٫۱۹۸ ۳٤٫۳۹٤٫۰۹۳ 

 
 السھمربحیة  .۳۱

 
 ربحیة / (خسارة) السھم األساسیة أ. 
 

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

 
 الربح العائد للمساھمین العادیین (األساسي) .۱
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 )۳۳٤٫٦۸٦٫۳۹۹( ۱٤٫۰٥٥٫٤٥۹ ربح / (خسارة) السنة 
 

 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (األساسي) .۲
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

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

 األساسیة  -ربحیة السھم . ۳
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ) ٤٬۰۸( ۰٬۱۷ ربحیة / (خسارة) السھم
 

 ربحیة السھم المخفضة ب.
 

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



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٥۱ 

 
 القطاعات التشغیلیة .۳۲

 
 معلومات عن القطاعات المقرر عنھا  أ. 
 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 

 التموین والمرافق التجزئة  رحالت الطیران  
إجمالي القطاعات  

 اإلجمالي المركز الرئیسي النفقات العامة المقرر عنھا 
        

 ۱٫۲۱۲٫٥۰۷٫۸۷۰ -- -- ۱٫۲۱۲٫٥۰۷٫۸۷۰ ۲۳۱٫۳٥٤٫۷۸٦ ٤۳٫۱۳۸٫۰٥۹ ۹۳۸٫۰۱٥٫۰۲٥ إیرادات خارجیة 
 ۱۹۳٫۷۷۰٫۷۷٤ -- -- ۱۹۳٫۷۷۰٫۷۷٤ ۷٦٫۸۰۷٫۲۱۷ -- ۱۱٦٫۹٦۳٫٥٥۷ إیرادات بین القطاعات 

 ۱٫٤۰٦٫۲۷۸٫٦٤٤ -- -- ۱٫٤۰٦٫۲۷۸٫٦٤٤ ۳۰۸٫۱٦۲٫۰۰۳ ٤۳٫۱۳۸٫۰٥۹ ۱٫۰٥٤٫۹۷۸٫٥۸۲ إیرادات قطاعیة 
         

ربح / (خسارة) القطاع قبل الزكاة 
 ۳۳٫۷٦۸٫۰٤۷ -- (۲۱۳٫٤۰۱٫٤۰۰) ۲٤۷٫۱٦۹٫٤٤۷ ۳۲٫۳٤۰٫۱۸٥ (۳٦٫۱۳۸٫٤۱۹) ۲٥۰٫۹٦۷٫٦۸۱ والضریبة 

        
 ۱٦۷٫٥٥٥٫٤۲۳ -- ۳۹٫٦۳۷٫۱۷٦ ۱۲۷٫۹۱۸٫۲٤۷ ۹٫٦۷۲٫۷٤٥ ۹٫۲۲۹٫٦٥٥ ۱۰۹٫۰۱٥٫۸٤۷ استھالك وإطفاء 

         
        الموجودات:

 ۱٫٤۳۲٫۷۲٦٫۱٥۷ -- -- ۱٫٤۳۲٫۷۲٦٫۱٥۷ ۱۷۹٫۱۰۲٫۷٤۳ ۱۲٥٫۱٤۰٫٦٦٦ ۱٫۱۲۸٫٤۸۲٫۷٤۸ موجودات قطاعیة
 ٤۹۷٫۹۰٤٫۹۲٥ ٤۹۷٫۹۰٤٫۹۲٥ -- -- -- -- -- موجودات أخرى

 ۱٫۹۳۰٫٦۳۱٫۰۸۲ ٤۹۷٫۹۰٤٫۹۲٥ -- ۱٫٤۳۲٫۷۲٦٫۱٥۷ ۱۷۹٫۱۰۲٫۷٤۳ ۱۲٥٫۱٤۰٫٦٦٦ ۱٫۱۲۸٫٤۸۲٫۷٤۸ اإلجمالي
         

        المطلوبات: 
 ٦۷۰٫۱۷٤٫۷۰۱ -- -- ٦۷۰٫۱۷٤٫۷۰۱ ۷۰٫٥٦۰٫۸٥۳ ٦۲٫۱۲۸٫۲۸۸ ٥۳۷٫٤۸٥٫٥٦۰ مطلوبات قطاعیة
 ۳۸۷٫۹۳۷٫٦۳۷ ۳۸۷٫۹۳۷٫٦۳۷ -- -- -- -- --  مطلوبات أخرى

 ٥۳۷٫٤۸٥٫٥٦۰ ٦۲٫۱۲۸٫۲۸۸ ۷۰٫٥٦۰٫۸٥۳ ٦۷۰٫۱۷٤٫۷۰۱ -- ۳۸۷٫۹۳۷٫٦۳۷ ۱٫۰٥۸٫۱۱۲٫۳۳۸ 
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٥۲ 

 
 قطاعات التشغیل (یتبع)  .۳۲

 
 معلومات عن القطاعات المقرر عنھا (یتبع)  أ. 
 

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 
 

 التموین والمرافق التجزئة رحالت الطیران  
إجمالي القطاعات  

 اإلجمالي المركز الرئیسي النفقات العامة المقرر عنھا
        

 ۹۲٦٫٥۷۳٫٦٤۲ -- -- ۹۲٦٫٥۷۳٫٦٤۲ ۲۰۹٫۸۹۰٫۷۳٦ ٦٤٫٦۱۰٫۱۸۲ ٦٥۲٫۰۷۲٫۷۲٤ إیرادات خارجیة 
 ۱۷٤٫۹٤٦٫۲۸٦ -- -- ۱۷٤٫۹٤٦٫۲۸٦ ۸۰٫۰٦۲٫۰۲۲ ) ۸٫۳۰٦( ۹٤٫۸۹۲٫٥۷۰ إیرادات بین القطاعات 

 ۱٫۱۰۱٫٥۱۹٫۹۲۸ -- -- ۱٫۱۰۱٫٥۱۹٫۹۲۸ ۲۸۹٫۹٥۲٫۷٥۸ ٦٤٫٦۰۱٫۸۷٦ ۷٤٦٫۹٦٥٫۲۹٤ إیرادات قطاعیة 
         

(خسارة) القطاع قبل الزكاة ربح / 
 (۳۱٥٫۸٤۱٫٥۳۰) -- (۲٤۲٫۹۹۹٫٥٥٥) (۷۲٫۸٤۱٫۹۷٥) (٤٦٫۹۸۸٫۹۰۲) (٦٤٫۳۹٦٫۱٥۹) ۳۸٫٥٤۳٫۰۸٦ والضریبة 

        
 ۱۸۲٫۱۰٤٫٤۷۹ -- ٤٤٫۲۲۸٫۱۷۹ ۱۳۷٫۸۷٦٫۳۰۰ ۱٥٫۰٤٦٫۸٤۷ ۱۲٫۹۳٦٫۹۲۹ ۱۰۹٫۸۹۲٫٥۲٤ استھالك وإطفاء 

         
 (۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰) -- -- (۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰) (۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰) -- -- خسارة االنخفاض في القیمة  

        
        الموجودات:

 ۱٫۷۱۲٫۰۳۰٫۹۲۲ -- -- ۱٫۷۱۲٫۰۳۰٫۹۲۲ ۲۱٤٫۰۱۸٫۱۷۳ ۱٤۹٫٥۳٦٫۳۸٥ ۱٫۳٤۸٫٤۷٦٫۳٦٤ موجودات قطاعیة
 ٥۹٤٫۹٦۹٫٦۸٤ ٥۹٤٫۹٦۹٫٦۸٤ -- -- -- -- -- موجودات أخرى

 ۲٫۳۰۷٫۰۰۰٫٦۰٦ ٥۹٤٫۹٦۹٫٦۸٤ -- ۱٫۷۱۲٫۰۳۰٫۹۲۲ ۲۱٤٫۰۱۸٫۱۷۳ ۱٤۹٫٥۳٦٫۳۸٥ ۱٫۳٤۸٫٤۷٦٫۳٦٤ اإلجمالي
         

        المطلوبات: 
 ۹۱٦٫٤۳۱٫٤۳۳ -- -- ۹۱٦٫٤۳۱٫٤۳۳ ۹٦٫٤۸۹٫۷۰٤ ۸٤٫۹٤۷٫٤٥۱ ۷۳٤٫۹۹٤٫۲۷۸ مطلوبات قطاعیة
 ٥۳۰٫٤۹۲٫۲۸۸ ٥۳۰٫٤۹۲٫۲۸۸ -- -- -- -- --  مطلوبات أخرى

 ۷۳٤٫۹۹٤٫۲۷۸ ۸٤٫۹٤۷٫٤٥۱ ۹٦٫٤۸۹٫۷۰٤ ۹۱٦٫٤۳۱٫٤۳۳ -- ٥۳۰٫٤۹۲٫۲۸۸ ۱٫٤٤٦٫۹۲۳٫۷۲۱ 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٥۳ 

 
 قطاعات التشغیل (یتبع)  .۳۲

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

 
 . اإلیرادات ۱

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱٫۱۰۱٫٥۱۹٫۹۲۸ ۱٫٤۰٦٫۲۷۸٫٦٤٤ إجمالي إیرادات القطاعات التابعة
 (۱۷٤٫۹٤٦٫۲۸٦) (۱۹۳٫۷۷۰٫۷۷٤) استبعاد اإلیرادات بین القطاعات

 ۹۲٦٫٥۷۳٫٦٤۲ ۱٫۲۱۲٫٥۰۷٫۸۷۰ إجمالي اإلیرادات 
 

 . الربح۲
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 (۷۲٫۸٤۱٫۹۷٥) ۲٤۷٫۱٦۹٫٤٤۷ القطاعات التابعة(خسارة) إجمالي ربح / 
 (۲٤۲٫۹۹۹٫٥٥٥) (۲۱۳٫٤۰۱٫٤۰۰) النفقات العامة

 (۳۱٥٫۸٤۱٫٥۳۰) ۳۳٫۷٦۸٫۰٤۷ إجمالي الربح / (الخسارة) 
 

 . الموجودات۳
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱٫۷۱۲٫۰۳۰٫۹۲۲ ۱٫٤۳۲٫۷۲٦٫۱٥۷ إجمالي الموجودات للقطاعات التابعة
 ٥۹٤٫۹٦۹٫٦۸٤ ٤۹۷٫۹۰٤٫۹۲٥ المركز الرئیسي

 ۲٫۳۰۷٫۰۰۰٫٦۰٦ ۱٫۹۳۰٫٦۳۱٫۰۸۲ إجمالي الموجودات 
 

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

 
 . المطلوبات ٤
 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۹۱٦٫٤۳۱٫٤۳۳ ٦۷۰٫۱۷٤٫۷۰۱ إجمالي المطلوبات للقطاعات التابعة
 ٥۳۰٫٤۹۲٫۲۸۸ ۳۸۷٫۹۳۷٫٦۳۷ المركز الرئیسي

 ۱٫٤٤٦٫۹۲۳٫۷۲۱ ۱٫۰٥۸٫۱۱۲٫۳۳۸ إجمالي المطلوبات 
 

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

  
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 القوائم المالیة الموحدة إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٥٤ 

 
 قطاعات التشغیل (یتبع)  .۳۲

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

 
 المعلومات الجغرافیة .٥
 

 اإلیرادات 
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
   

 ۹۱۰٫۷۷٤٫۰۲٤ ۱٫۱۸۰٫۱٥۸٫٤۳۱ المملكة العربیة السعودیة 
 ۱٥٫۷۹۹٫٦۱۸ ۳۲٫۳٤۹٫٤۳۹ القاھرة -مصر 

 ۹۲٦٫٥۷۳٫٦٤۲ ۱٫۲۱۲٫٥۰۷٫۸۷۰ إجمالي اإلیرادات 
 

 أكبر عمیل ج.  
 

٪) من  ٥۸م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱٪ ( ٦۹تمثل اإلیرادات من عمیل واحد للمجموعة في قطاع الخطوط الجویة حوالي  
 إجمالي إیرادات المجموعة. 

  
 إدارة رأس المال .۳۳

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

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

 
لصلة.  تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال في سیاق الظروف االقتصادیة وخصائص المخاطر للموجودات ذات ا

للحفاظ على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، قد تلجأ المجموعة، على سبیل المثال، إلى قروض قصیرة األجل أو قروض 
طویلة األجل. لم یكن ھناك تغیر في األھداف وال السیاسات أو العملیات إلدارة رأس المال خالل السنوات المنتھیة في 

 م. ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
   

الظروف   في  التغیرات  ضوء  في  علیھ  التعدیل  وإدخال  الموظف  المال  رأس  على  العائد  بمراقبة  المجموعة  تقوم 
 االقتصادیة. 

 
 كما تراقب المجموعة أیضا رأس المال باستخدام نسبة الدیون إلى حقوق الملكیة.

    
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱٫٤٤٦٫۹۲۳٫۷۲۱ ۱٫۰٥۸٫۱۱۲٫۳۳۸ إجمالي المطلوبات
 )۲٥۷٫٤٥۳٫۸۹۹( ) ۱۷٦٫٤٦۲٫۳٦۷( یخصم: النقد وما في حكمھ 

 ۱٫۱۸۹٫٤٦۹٫۸۲۲ ۸۸۱٫٦٤۹٫۹۷۱ صافي الدین 
   

 ۸٦۰٫۰۷٦٫۸۸٥ ۸۷۲٫٥۱۸٫۷٤٤ إجمالي حقوق الملكیة
   

 ٪ ۱۳۸ ٪۱۰۱ نسبة صافي الدین إلى إجمالي حقوق الملكیة
 

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 القوائم المالیة الموحدة إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٥٥ 

 
 خسائر االنخفاض في القیمة .۳٤

 
المبلغ القابل لالسترداد على طریقة "قیمة االستخدام" وتم تحدیده على مستوى وحدات تولید النقد كما ھو  اعتمد تقدیر 

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

 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  
م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱شيء لایر سعودي (في نھایة السنة؛ أثبتت الشركة خسائر انخفاض في القیمة تراكمیة بمبلغ ال  

۲۲٬۹ .( 
  

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

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

 
إن القیمة القابلة لالسترداد لألصل غیر المالي أو الوحدة المولدة للنقد ھي القیمة األكثر استخداما أو قیمتھا العادلة بعد 
خصم تكالیف البیع، أیھما أعلى. یعتمد تحدید القیمة المتبقیة لالستخدام على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة بخطة 

سنوات والمخفضة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدالت النمو ومعدالت الخصم (المفصح    ٥معتمدة من قبل اإلدارة لمدة  
 ه).عنھا كافتراضات رئیسیة في الجدول أدنا

 
 االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحدید قیمة االستخدام: 

 
تم إعداد توقعات التدفق النقدي باستخدام الربح قبل الفائدة والزكاة واالستھالك واإلطفاء في المیزانیة التقدیریة، مع  

 األخذ في االعتبار التجارب السابقة، والعوامل التالیة: 
 
والربح   )۱( المقدرة  السنوات اإلیرادات  لمدة  التقدیریة  المیزانیة  في  والضریبة واالستھالك واإلطفاء  الفائدة  قبل 

 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. 
 

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

 
 فیما یلي االفتراضات الرئیسیة المستخدمة لتحدید المبالغ القابلة لالسترداد:  

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 
   

 ٪ ۸۸٪ إلى  ۲۳ ٪٤۳٫٦ اإلجمالي المقدرھامش 
 ٪ ٤٤٪ إلى ۳ ٪۱۳٫٥ معدل نمو اإلیرادات السنویة المركبة

ھوامش الربح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء في المیزانیة 
 ٪ ٤۳٪ إلى  ۱۰- ٪۱۰٫۹٪ إلى ۱٫۲ التقدیریة

 ٪ ۱۰٬۱۸ ٪۹٬۹٤ معدل الخصم 
 ٪ ۲٬٦٤ ٪۲٬۸۰ معدل النمو النھائي 

 
 یعتبر حساب قیمة االستخدام أكثر حساسیة لالفتراضات الرئیسیة المستخدمة التالیة: 

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

 
 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 القوائم المالیة الموحدة إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٥٦ 

 
 خسائر االنخفاض في القیمة (یتبع) .۳٤

 
 تحلیل الحساسیة 

 
 االفتراضات الرئیسیة.فیما یلي توضیح لآلثار المترتبة على التغییرات في 

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 النقص الزیادة النقص  الزیادة  
     

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

 
 القیم العادلة وإدارة المخاطر  -األدوات المالیة  .۳٥

 
 قیاس القیم العادلة أ.  

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

 الدفتریة تقریبا.
 

 إدارة المخاطر المالیة  ب. 
 

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

 
یركز برنامج إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة على إدارة السیولة القویة ومراقبة متغیرات السوق المتنوعة ذات  

 الصلة، وبالتالي السعي باستمرار إلى تقلیص التأثیرات العكسیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة. 
 

ة لضمان إدارة المخاطر ومراقبتھا على مستوى المجموعة. ویركز برنامج إدارة  وضع مجلس اإلدارة ھیاكل مناسب
المخاطر المالیة الكلیة للمجموعة على تقلبات األسواق المالیة وطریقة الزبائن في السداد ویحاول التقلیل من التأثیرات 

 السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة. 
 

ر المالیة، وكذلك السیاسات التي تغطي مجاالت محددة مثل مخاطر االئتمان واستثمار مبادئ اإلدارة العامة للمخاط
 السیولة الزائدة موجودة وموثقة رسمیا. 

 
 إطار إدارة المخاطر 

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

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

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

 زائدة موجودة وموثقة رسمیا. السیولة ال 
 

 مخاطر االئتمان
 

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

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



 شركة الخطوط السعودية للتموين 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )المبالغ باللاير السعودي( 

57 

 
 القيم العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  -األدوات المالية  .35

 
 مخاطر االئتمان )يتبع( 

 
 ر:جمالي الحد األقصى لمخاطر االئتمان الذي تتعرض له المجموعة في تاريخ التقريفيما يلي إ

 
 ديسمبر 31 

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
   الموجودات المالية

 688.838.692 582.816.290 المستحق من أطراف ذات عالقة 
 200.463.671 208.577.769 ذمم مدينة تجارية
 257.189.516 175.886.157 أرصدة لدى البنوك 

 12.342.885 30.803.773 ذمم مدينة غير مفوترة 
 8.005.337 19.398.222 البنوك تأمينات نقدية لدى

 23.482.995 24.074.505 موجودات مؤجرة من الباطن
 17.497.223 4.230.000 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 1.045.786.716 1.207.820.319 

 
 إن مخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة لدى البنوك محدودة نظرا لما يلي:

 

على أساس تصنيف   A1إلى    A3رصدة النقدية لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية جيدة تتراوح من  يتم االحتفاظ باأل •
األرصدة البنكية محتفظ بها لدى بنوك في  + على أساس تصنيف فيتش االئتماني. جميع  BBBمودي االئتماني و  

 المملكة العربية السعودية والقاهرة.
 ت من عمالئها. ال تحصل المجموعة حاليا على ضمانات / تأمينا •

 
 مخاطر التركز 

٪( من إجمالي الذمم المدينة  78م:  2020ديسمبر    31٪ )71عمالء حوالي    5م، يمثل أكبر  2021ديسمبر    31كما في  
 مة. التجارية القائ

 
 مخاطر السيولة 

يالت االئتمانية  تتضمن اإلدارة الرشيدة لمخاطر السيولة الحفاظ على وجود نقد كافي، وتوافر التمويل بمبالغ كافية للتسه
الملتزم بها. تحافظ المجموعة على المرونة في التمويل من خالل الحفاظ على توفر النقد وما يعادله. لدى المجموعة  

م على تسهيالت اقتراض قصيرة  2020ديسمبر    31ث حصلت المجموعة خالل السنة المنتهية في  تسهيالت ائتمانية حي
راقب مخاطر نقص األموال من خالل مراجعة التوقعات النقدية قصيرة األجل  مليون لاير سعودي وت  300األجل بقيمة  

بتسوية تسهيل االقتراض بشكل مستمر ومن خالل عمل توقعات نقدية متوسطة األجل. ومع ذلك، قامت المجموعة  
 م.2021قصير األجل في ديسمبر 

 
 التعرض لمخاطر السيولة 

لل المتبقية  التعاقدية  االستحقاقات  يلي  وبدون  فيما  إجمالية  مبالغ  هي  المبالغ  إن  التقرير.  تاريخ  في  المالية  مطلوبات 
التصفية ومطلوب اتفاقيات  تأثير  تعاقدية وتستثنى  فوائد  الزكاة والضريبة وضريبة  خصومات، وتشمل مدفوعات  ات 

 القيمة المضافة. 
 
 احدةأكثر من سنة و  أقل من سنة واحدة   اإلجمالي القيمة الدفترية م 2021ديسمبر  31

     
     المطلوبات  

 --  .071.967414 .071.967414 .071.967414 ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 460.223.202 153.443.781 613.666.983 474.499.382 مطلوبات عقود إيجار 

 



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 القوائم المالیة الموحدة إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٥۸ 

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

 
 أكثر من سنة واحدة أقل من سنة واحدة   اإلجمالي القیمة الدفتریة  م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

     
     مطلوبات  

 --  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 

 ٥٦۳٬۲٦۹٬۹۹۱ ۱۷۰٬۰۱۰٬۹٦۸ ۷۳۳٬۲۸۰٬۹٥۹ ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ مطلوبات عقود إیجار 
 

المخصومة  تمثل التدفقات الداخلة / (التدفقات الخارجة) المفصح عنھا في الجدول أعاله التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر  
 المتعلقة بالمطلوبات المالیة والتي ال یتم إغالقھا عادة قبل االستحقاق التعاقدي. 

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

ال تملك المجموعة أي موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو بالقیمة العادلة من خالل  
م. یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة للموجودات ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الدخل الشامل اآلخر في  

 م.  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المالیة والمطلوبات المالیة في 
 

   موجودات مالیة مصنفة بالتكلفة المطفأة 
   

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ : القیمة الدفتریة
   

 ۸۰۰٫٥۹٦٫٥۱٦ ٦٦٤٫۷۹۷٫۳۲۷ ذمم مدینة تجاریة وأخرى
   

 ۲٥۷٫۱۸۹٫٥۱٦ ۱۷٥٫۸۸٦٫۱٥۷ أرصدة لدى البنوك 
   

 ۲۰٫۳٤۸٫۲۲۲ ٥۰٫۲۰۱٫۹۹٥ ذمم مدینة أخرى 
   

 ۲۳٫٤۸۲٫۹۹٥ ۲٤٫۰۷٤٫٥۰٥ موجودات مؤجرة بعقود من الباطن
   

 ۱۷٫٤۹۷٫۲۲۳ ٤٫۲۳۰٫۰۰۰ موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة 
   
 ۹۱۹٫۱۸۹٫۹۸٤ ۱٫۱۱۹٫۱۱٤٫٤۷۲ 

 
 مطلوبات مالیة بالتكلفة المطفأة 

   
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ : القیمة الدفتریة

   
 ۳۸۹٫۷۱۲٫۰۷۲ ٤۱٤٫۹٦۷٫۰۷۱ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ --  قرض قصیر األجل 
 ٥۸۰٫۰۸٥٫۹۰۳ ٤۷٤٫٤۹۹٫۳۸۲ مطلوبات عقود إیجار 

   
 ۸۸۹٫٤٦٦٫٤٥۳ ۱٫۲٦۹٫۷۹۷٫۹۷٥ 
 

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

  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 القوائم المالیة الموحدة إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٥۹ 

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

 
 مخاطر السوق 

 
المالیة للتذبذب نتیجة التغیر في  تتمثل مخاطر السوق في تعرض القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات  

 أسعار السوق. 
 

 مخاطر أسعار العموالت
تتمثل مخاطر أسعار العموالت في مخاطر تغیر القیمة العادلة أو قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة 

م فإن المجموعة غیر  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م و۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱التغیر في أسعار العموالت السائدة بالسوق. كما في  
معرضة لمخاطر أسعار عموالت جوھریة نظراً ألن العمولة الخاصة المتعلقة بموجوداتھا ومطلوباتھا ھي ذات معدالت 

 ثابتة.
 

 مخاطر العمالت
كل  مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة لمعامالتھا بش

أساسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي والجنیھ المصري والیورو والجنیھ االسترلیني والدرھم اإلماراتي والفرنك 
السویسیري. لدى المجموعة موردین أجانب وتعمل في القاھرة وبالتالي تتعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبیة. 

 على القوائم المالیة الموحدة بناًء على ذلك. تقوم المجموعة بمراقبة ھذه التذبذب وإدارة أثرھا  
 

 فیما یلي التعرض المصنف حسب العمالت األجنبیة المنفصلة: 
 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 

 الذمم الدائنة التجاریة: 
   

 ۲٦۳٫۰۹۱ ۱٫۳۰۳٫۱٥۹ دوالر أمریكي 
 ۱٥٫۸۹۱٫٦۱۲ ۱۰٫۷۱۹٫٦۷٥ جنیھ مصري

 ٥۲۷٫۰۱۳ ۱٫۳۹۰٫۲۱۸ یورو 
 ۸٦۸٫۲۰۸ ۸۱٥٫٤۹٤ جنیھ استرلیني 
 ۳۱۸٫٥۸۲ ٦۲٫۳۱۷ درھم إماراتي 

 ۷٫۷۳۸ ۱۳٫۱٦٥ فرنك سویسري
 

 فیما یلي التعرض المصنف حسب العمالت األجنبیة المنفصلة: 
 
 السعر الفوري  متوسط السعر  
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 

     العملة األجنبیة لكل لایر سعودي  
     

 ۳٬۷٥۳ ۳٬۷٥۰ ۳٬۷٥۰ ۳٬۷٥۲ دوالر أمریكي 
 ۰٬۲۳۸ ۰٬۲٤۰ ۰٬۲۳۱ ۰٬۲۳۹ جنیھ مصري

 ٤٬٥۸٦ ٤٬۲٦٦ ٤٬٤٥۹ ٤٬٤۲٦ یورو 
 ٥٬۱۲٤ ٥٬۰۷٦ ٤٬۹۱۳ ٥٬۱۰۰ جنیھ استرلیني 

 ٤٬۲٤۱ ٤٬۱۱۲ ٤٬۲۰٥ ٤٬۱۷۷ فرنك سویسري
 ۱٬۰۲۱ ۱٬۰۲۱ ۱٬۰۲۱ ۱٬۰۲۱ درھم إماراتي 

 
  



 شركة الخطوط السعودیة للتموین 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 القوائم المالیة الموحدة إیضاحات حول 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (المبالغ باللایر السعودي) 

٦۰ 

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

 
 تحلیل الحساسیة

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

 ملیون لایر سعودي). ۰٫٤م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۰٫۰۲الزكاة وضریبة الدخل للسنة بمبلغ 
 

 مخاطر أسعار األسھم
المجموعة غیر معرضة لمخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر حقوق الملكیة ومخاطر السلع حیث أن المجموعة ال  

 تستثمر في تداول األوراق المالیة أو السلع.  
 

 مخاطر التدفق النقدي وأسعار الفوائد 
ت النقدیة التشغیلیة المرتبطة نظرا ألن المجموعة لیس لدیھا موجودات محملة بفائدة كبیرة، فإن دخل المجموعة والتدفقا

 بھا مستقلة بشكل كبیر عن التغیرات في أسعار الفائدة في السوق. 
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .۳٦
 

 دیسمبر، لدى المجموعة االلتزامات واالرتباطات المحتملة: ۳۱كما في 
 

 
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
   

 ۹۱٫۰۰٤٫۱٦۰ ٦۷٫۸٦۹٫۷۹۸ التزامات رأسمالیة
   

 ٦۳٫۲۷٤٫۲۷۳ ٦۰٫۸۲۳٫۹۰٦ خطاب ضمان
 

تم إصدار خطابات الضمان من قبل بنك بالنیابة عن المجموعة للمورد وبتعھدات لتلبیة أي التزامات مالیة للمورد في  
في   كما  البنك.  لدى  نقد  المجموعة وضع  من  یتطلب  وھذا  السداد،  عن  التخلف  قامت  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱حالة  م، 

 المجموعة بدفع كامل المبلغ مقابل خطابات ضمان، وبالتالي ال توجد أي أعباء تمویل أخرى مستحقة الدفع. 
 

م للضمان  ۲۰۲۱كان لدى المجموعة تسھیالت ائتمانیة معدلة لدى البنك السعودي البریطاني (ساب) اعتبارا من ینایر  
 ملیون لایر سعودي. ۳۷٫۲مورد بمبلغ منذ عام حتى تاریخھ یبلغ المصرفي الصادر نیابة عن المجموعة إلى 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  .۳۷

 
كما في تاریخ التقریر المالي، ترى إدارة المجموعة أن القیم الدفتریة للموجودات المالیة للمجموعة وصافي االستثمار 

 في عقد اإلیجار التمویلي تفارب قیمھا العادلة. 
 

دارة المجموعة بتحدید السیاسات واإلجراءات المتعلقة لكل من قیاس القیمة العادلة المتكرر وقیاس القیمة العادلة  تقوم ا
 غیر المتكرر.

 
 األحداث الالحقة .۳۸

 
لم تكن ھناك أحداث الحقة مھمة منذ نھایة الفترة تتطلب أي إفصاحات أو تعدیالت في ھذه القوائم المالیة الموحدة،  

"، اللذان یبینان التطورات الناشئة والتأثیر ۱۹تأثیر جائحة كوفید    -"األمور الھامة    ۳باستثناء ما ھو مبین في اإلیضاح  
 . ۱۹ -ذي الصلة على المجموعة بسبب كوفید 

  






