
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 تقریر الفحص لمراجعي الحساباتو المختصرة القوائم المالیة األولیة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترتي الثالثة وال



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المختصرة القوائم المالیة األولیة
 م۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیة في 

 

 رقم الصفحة الفھرس
  

 ۱ المختصرةتقریر مراجعي الحسابات المستقلین على فحص القوائم المالیة األولیة 
 ۲ المختصرةقائمة المركز المالي 

 ۳ المختصرةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 ٤ المختصرةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة 

 ٥ المختصرةقائمة التدفقات النقدیة 
 ٤۰ - ٦ المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 

 

 

 

 

 

 

 













 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

٦ 

 الشركة وأنشطتھا الرئیسیة -۱
الشركة السعودیة للخدمات األرضیة ("الشركة") كانت مسجلة كشركة ذات مسئولیة محدودة في المملكة العربیة  ۱-۱

یولیو  ۱٤ھـ (الموافق ۱٤۲۹رجب  ۱۱بتاریخ  ٤۰۳۰۱۸۱۰۰٥السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 
م). تأسست الشركة من قبل شركة الخطوط الجویة العربیة السعودیة ("السعودیة")، مملوكة بنسبة ۲۰۰۸
م لتوحید قطاع الخدمات األرضیة السعودیة (جي إس إس) في المملكة ۲۰۰۸للحكومة، في عام  ۱۰۰%

 العربیة السعودیة.

، وقعت السعودیة اتفاقیة الشركاء ("االتفاقیة" أو "اتفاقیة الشركاء") مع كل من العطار م۲۰۱۰فبرایر  ۷في  ۱-۲
للمناولة األرضیة والعطار للسفر (یشار إلیھا مجتمعة بـ "العطار") والشركاء في الشركة الوطنیة لخدمات 

فاقیة فقد استحوذت الشركة المناولة وذلك لالستحواذ على أعمال خدمات المناولة األرضیة. بناًء على ھذه االت
على قطاع الخدمات األرضیة المساندة للخطوط السعودیة وأعمال المناولة األرضیة للعطار وتم إصدار نسبة 

من رأسمال الشركة الوطنیة لخدمات المناولة. إن الشركة الوطنیة لخدمات المناولة قد تمت تصفیتھا  ۱۰۰%
ئم المالیة. تمت الموافقة على المواد المعدلة في عقد التأسیس والتي وبناًء علیھ لم یتم توحیدھا في ھذه القوا

 ۲۹ھـ (الموافق ۱٤۳۲محرم  ۲۳تعكس التغیرات المذكورة أعاله من وزارة التجارة والصناعة وذلك في 
 ۱م). كما تم االتفاق بین الشركاء على أن یكون تاریخ سریان االستحواذ والتحویل أعاله في ۲۰۱۰دیسمبر 

م. تم تغییر االسم القانوني لشركة الخطوط السعودیة للخدمات األرضیة إلى الشركة السعودیة ۲۰۱۱ ینایر
ینایر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۳۲صفر  ۲۰في  ٤۰۳۰۱۸۱۰۰٥للخدمات األرضیة تحت نفس رقم التسجیل 

 م).۲۰۱۱

كة ذات مسئولیة محدودة م من شر۲۰۱٤أبریل  ۱۷ھـ الموافق ۱٤۳٥جمادى الثاني  ۱۷تحولت الشركة بتاریخ  ۱-۳
ھـ الموافق ۱٤۳٥جمادى الثاني  ۱۷/ ر بتاریخ ۱۷۱إلى شركة مساھمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 

م. ۲۰۱٤أبریل  ۱۷

 %۳۰لایر للسھم، وھو ما یمثل  ۱۰ملیون سھم بقیمة اسمیة  ٥٦٫٤وفقاً لقرار المساھمین في الشركة تم طرح  ٤-۱
 ۹ھـ) الى ۱٤۳٦شعبان  ۱٥م (الموافق ۲۰۱٥یونیو  ۳تتاب العام خالل الفترة من من رأس مال الشركة، لالك

ھـ) بعد الحصول على االعتمادات الالزمة من ھیئة السوق المالیة. ۱٤۳٦شعبان  ۲۱م (الموافق ۲۰۱٥یونیو 
 ھـ.۱٤۳٦رمضان  ۸م الموافق ۲۰۱٥یونیو  ۲٥بدأ تداول أسھم الشركة في سوق األوراق المالیة في 

یتمثل نشاط الشركة في تقدیم خدمات تنظیف الطائرات، نقل الركاب، خدمات األمتعة، المناولة األرضیة  ٥-۱
للخطوط السعودیة وكل شركات الطیران األخرى المحلیة واألجنبیة في جمیع المطارات في المملكة العربیة 

 السعودیة.

 یقع المركز الرئیسي للشركة في العنوان التالي: ٦-۱
 ة السعودیة للخدمات األرضیةالشرك

 ، حي النھضةمركز الحناكي لألعمال
 شارع األمیر سلطان

 ٤۸۱٥٤ص.ب 
 ۲۱٥۷۲جدة 

 المملكة العربیة السعودیة
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۷ 

 

 
 أسس اإلعداد -۲

 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲-۱

" التقریر المالي األولي"  ۳٤المحاسبة الدولي رقم  تم إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة المرفقة وفقاً لمعیار
المعتمد في المملكة العربیة السعودیة وغیرھا من المعاییر والتفسیرات الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین 

 ۳۱القانونیین. قامت الشركة بإعداد وعرض القوائم المالیة النظامیة للسنوات ما قبل وحتى السنة المنتھیة في 
م وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة ۲۰۱٦سمبر دی

السعودیة للمحاسبین القانونیین ومتطلبات نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة فیما یتعلق بإعداد 
معاییر المحاسبیة المتعارف علیھا بالمملكة وعرض القوائم المالیة. في ھذه القوائم المالیة، یشیر مصطلح "ال

 العربیة السعودیة إلى المعاییر المطبقة قبل تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.
 

ینایر  ۱تتطلب اللوائح واألنظمة المطبقة من الشركة إعداد وعرض القوائم المالیة للفترات المالیة إبتداًء من 
الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة وأي معاییر أو  م، وفقاً للمعاییر۲۰۱۷

تفسیرات أخرى تصدر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. وكجزء من ھذه المتطلبات، قامت الشركة 
 بإعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.

 
م، یتعین على الشركة ۲۰۱٦أكتوبر  ۱٦یة من خالل تعمیمھا الصادر بتاریخ وفقاً لمتطلبات ھیئة السوق المال

تطبیق نموذج التكلفة لقیاس الممتلكات واآلالت والمعدات واإلستثمارات العقاریة والموجودات غیر الملموسة 
تطبیق المعاییر  ءعند تبني المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة لفترة الثالث سنوات التي تبدأ من تاریخ بد

 الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.
 

"التقریر  ۳٤وحیث أن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة تم إعدادھا وفًقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
فقد  ،المالي األولي" وھي جزًءا من الفترة التي تغطیھا أول قوائم مالیة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

"تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة". إن  ۱تم تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
السیاسات المحاسبیة المتبعة في ھذه القوائم المالیة األولیة مماثلة لتلك المطبقة في القوائم المالیة األولیة للشركة 

م. وقد طبقت الشركة بشكل ثابت نفس السیاسات ۲۰۱۷ مارس ۳۱و ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ للفترة المنتھیة في
 المحاسبیة على جمیع الفترات المعروضة، كما لو كانت ھذه السیاسات ساریة دائماً.

 
شرحاً لتأثیر كیفیة التحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على حقوق الملكیة  ۱٤یتضمن اإلیضاح 
م؛ وكذلك بنود قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰كما في  المعلن عنھا سابقاً 

م، بما في ذلك طبیعة وأثر تغیرات ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیتین في  تسعةللشركة لفترتي الثالثة وال
 م.۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱السیاسات المحاسبیة الھامة في القوائم المالیة للشركة للسنة المنتھیة في 

 
یجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة إلى جانب القوائم المالیة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في 

م والمعدة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة، والقوائم ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
م والمعدة وفقا ۲۰۱۷ مارس ۳۱یونیو و ۳۰ السنة المنتھي فيع اربأالمالیة األولیة المختصرة للشركة عن 

 للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المطبقة على القوائم المالیة األولیة.
 

 أسس القیاس ۲-۲
تم إعداد القوائم المالیة األولیة على أساس التكلفة التاریخیة، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم 

 االستمراریة.
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۸ 

 

 
 أسس اإلعداد (تابع) -۲

 
 عملة العرض والنشاط ۲-۳

 تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة باللایر السعودي والتي تمثل عملة النشاط للشركة.
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ٤-۲
یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المعتمدة في المملكة العربیة 
السعودیة وغیرھا من المعاییر الصادرة الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، من اإلدارة استخدام بعض 

ت وعلى المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبیق السیاسا
واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات 

 المتعلقة بھا على أساس مستمر. وإن التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة یتم إظھار أثرھا مستقبلیاً. 
 
 األحكام )أ

معلومات حول المجاالت الھامة لألحكام عند تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي لھا تأثیراً جوھریاً  فیما یلي
 على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة، وتم إدراجھا كما یلي:

 (ج) حیث تمارس المجموعة تأثیراً على الشركة المستثمر فیھا۳إیضاح  -أ
 تصنیف عقود اإلیجار (ح)۳إیضاح  -ب

 
 االفتراضات والتقدیرات غیر المؤكدة )ب

فیما یلي معلومات حول االفتراضات والتقدیرات غیر المؤكدة التي لھا تأثیراً جوھریاً على المبالغ المدرجة 
 في القوائم المالیة.

 ) االنخفاض في الموجودات المالیة وغیر المالیةي(۳إیضاح  -أ
 (م) قیاس الزامات المنافع المحددة۳إیضاح  -ب
 (و) األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات۳إیضاح  -ج
 (ز) األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للموجودات غیر الملموسة۳إیضاح  -د

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة -۳

تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في القوائم المالیة األولیة 
، باستثناء تطبیق ال استثناءات ذات الصلة أو اإلعفاءات المتاحة كما ھو منصوص علیھ في المعیار الدولي المختصرة

التسویات الناتجة عن التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة . یتم اإلفصاح عن تفاصیل ۱للتقاریر المالیة رقم 
 . ۱٤في اإلیضاح رقم 

 
 اندماج األعمال )أ(

یتم المحاسبة عن اندماج األعمال (باستثناء الشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة) باستخدام طریقة االستحواذ 
عند نقل السیطرة للشركة. ویتم قیاس تكلفة االستحواذ بالقیمة العادلة للموجودات المقتناة. یتم إجراء فحص ألي 

ل الستحواذ في قائمة األرباح أو الخسائر. یتم تسجیانخفاض في الشھرة سنویاً. یتم االعتراف بالربح من عملیة ا
 تكالیف المعاملة كمصروف عند تكبدھا، اال إذا كان ذلك یتعلق بإصدار سندات دین أو أسھم.
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۹ 

 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)     -۳
 

 دمج األعمال تحت السیطرة المشتركة )ب(
و األعمال تحت السیطرة المشتركة باستخدام محاسبة یتم المحاسبة عن دمج األعمال بما في ذلك المنشآت أ

القیمة الدفتریة وتقاس بالقیمة الدفتریة. یتم إثبات الموجودات والمطلوبات المقتناة بالقیمة الدفتریة كما تم تحویلھا 
كة رمن دفاتر الشركة األم. یتم إدراج بنود حقوق الملكیة للمنشآت المستحوذ لنفس البنود ضمن حقوق ملكیة الش

 ویتم إثبات أي ربح / (خسارة) ناتجة مباشرة ضمن حقوق الملكیة.
 

 إستثمار في شركة محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة )ج(
إن حصص الشركة في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة تتضمن الحصص في المشروعات 

 المشتركة.
 

السیطرة المشتركة وبحیث یكون للمجموعة حقوق في المشروع المشترك ھو ترتیب بحیث یكون للمجموعة 
 صافي أصول الترتیب، بدالً من أن یكون لھا حقوق في األصول والتزام تجاه المطلوبات.

 
یتم احتساب االستثمارات في المشروعات المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة وتسجل مبدئیا بسعر التكلفة 

استثمار الشركة الشھرة المحددة عند االستحواذ، بعد خصم أي خسائر  بما في ذلك تكلفة المعاملة. یتضمن
ت حصة الشركة من الدخل والمصروفا المختصرةمتراكمة لالنخفاض في القیمة. تتضمن القوائم المالیة األولیة 

 والحركة في حقوق الملكیة للشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة بعد التسویات لتتوافق السیاسات
 المحاسبیة مع السیاسات التي تتبعھا الشركة من تاریخ بدء التأثیر الھام حتى تاریخ انتھاء ھذا التأثیر الھام.

 
عندما تزید حصة الشركة من الخسائر عن حصتھا في الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، یتم تخفیض 

ائر ویلة األجل إلى صفر، ویتم التوقف عن إثبات الخسالقیمة الدفتریة لتلك الحصة، بما في ذلك أي استثمارات ط
 اإلضافیة باستثناء الحد الذي تتكبد فیھ الشركة التزامات قانونیة وتعاقدیة.

 
 العمالت األجنبیة )د(

یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى عملة نشاط الشركة على أساس أسعار الصرف السائدة 
المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة في السوق بتاریخ تلك 

بتاریخ قائمة المركز المالي فیتم تحویلھا لتعكس ما یعادلھا بعملة النشاط الرئیسیة للشركة وفقاً ألسعار الصرف 
یة. یتم ة في قائمة الدخل للفترة الجارالسائدة بذلك التاریخ. تقید الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبی

تحویل المعامالت غیر النقدیة التي تقاس بالتكلفة التاریخیة والمقومة بعملة أجنبیة بسعر الصرف في تاریخ 
 المعاملة.

 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۱۰ 

 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)     -۳

 
 األدوات المالیة )ه(

 التالیة:تقوم الشركة بتصنیف الموجودات المالیة إلى الفئات 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة -
 موجودات مالیة محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق -
 قروض وذمم مدینة -
 

 تقوم الشركة بتصنیف المطلوبات المالیة ضمن مطلوبات مالیة أخرى.
 

 اإلثبات وإلغاء اإلثبات –الموجودات والمطلوبات المالیة 
الشركة في البدایة باالعتراف بالقروض والذمم المدینة في تاریخ اصدارھا. یتم إثبات جمیع الموجودات تقوم 

 .والمطلوبات المالیة األخرى مبدئیا في تاریخ المتاجرة عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة
 

وم قوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل أو تقتقوم الشركة بإلغاء إثبات الموجودات المالیة عندما تنتھي الح
بتحویل الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة في معاملة یتم فیھا تحویل جمیع المخاطر والمنافع المرتبطة 
بملكیة األصل المالي بشكل جوھري، أو أنھا ال تقوم بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكیة وال 

بالسیطرة على األصل المحول. یتم االعتراف بأي ملكیة في األصل المالي المحول الذي قامت الشركة  تحتفظ
 بإنشاؤه أو اإلبقاء علیھ كأصل أو التزام منفصل.

 
 .تقوم الشركة بإلغاء إثبات المطلوبات المالیة عند الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغائھا أو انتھاء صالحیتھا

 
مقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط یتم اجراء 

إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الشركة نیة لتسویتھا بعند وجود حق نظامي ملزم 
 على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في وقت واحد.

 
 القیاس –ات المالیة الموجود

 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

یتم تصنیف الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة إذا تم تصنیفھا كمحتفظ بھا 
م قیاس و الخسارة عند تكبدھا. یتللمتاجرة. یتم إثبات تكالیف المعامالت المرتبطة بھا مباشرة في قائمة الربح أ

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة ویتم إثبات بالتغیرات فیھا، بما في ذلك أي 
 فوائد أو توزیعات أرباح.

 
 موجودات مالیة محتفظ بھا بتاریخ االستحقاق

إلیھا أیة تكالیف منسوبة مباشرة للمعاملة. الحقاً لإلثبات یتم قیاس ھذه الموجودات مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا 
 المبدئي، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۱۱ 

 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)     -۳

 
 األدوات المالیة (تابع)  ه)(

 
 قروض وذمم مدینة

العادلة مضافا إلیھا أیة تكالیف مباشرة للمعاملة. الحقاً لإلثبات المبدئي، یتم قیاس ھذه الموجودات مبدئیا بالقیمة 
 یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

 
 القیاس-المطلوبات المالیة 

عاملة. الحقاً للمیتم قیاس ھذه المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیھا أیة تكالیف منسوبة مباشرة 
 لإلثبات المبدئي، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

 
 الممتلكات والمعدات )و(

 
 اإلثبات والقیاس

 .في القیمة مةالمتراك یتم قیاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض
 

الشراء والتكالیف المباشرة إلحضار األصل للموقع في حالتھ الالزمة لتشغیلھ بالطریقة تتضمن التكلفة سعر 
التي تریدھا اإلدارة. تتضمن تكلفة الموجودات التي یتم إنشاؤھا ذاتیا، تكلفة المواد والعمالة المباشرة أي تكالیف 

 .صلأخرى تنسب مباشرة إلى تحویل الموجودات إلى الحالة المطلوبة الستخدام اال
عندما یكون للبنود الھامة من الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم احتسابھا كبنود منفصلة (مكونات 

 .رئیسیة) للممتلكات والمعدات
یتم تحدید األرباح والخسائر عند استبعاد أي بند من الممتلكات، آالت ومعدات بمقارنة المحصل من االستبعاد 

 لألصل ویتم إثباتھ بالصافي ضمن اإلیرادات األخرى في قائمة األرباح والخسائر.بالقیمة الدفتریة 
 

 التكالیف الالحقة
إن تكلفة استبدال أي بند من الممتلكات، آالت ومعدات یتم إثباتھا ضمن القیمة الدفتریة لألصل إذا كان من 

 لمنافع بشكل موثوق. ویتم الغاءالمحتمل تدفق منافع اقتصادیة من ذلك األصل للشركة، ویمكن قیاس تلك ا
اثبات القیمة الدفتریة للجزء المستبدل. إن التكلفة الیومیة لخدمة الممتلكات، اآلالت والمعدات یتم اثباتھا ضمن 

 األرباح والخسائر عند تكبدھا.
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)     -۳

 
 الممتلكات والمعدات (تابع)  و)(

 
 االستھالك

یمثل ااإلستھالك التوزیع المنھجي للمبلغ القابل لإلستھالك لألصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لھ. یمثل 
المبلغ القابل لالستھالك تکلفة األصل أو مبلغ آخر محل التکلفة بعد خصم القیمة المتبقیة. یتم إثبات اإلستھالك 

مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل بند من الممتلكات في قائمة الربح و الخسارة بطریقة القسط الثابت على 
 والمعدات.

 
 إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات للفترات الحالیة والفترات المقارنة ھي كما یلي:

 
 سنوات 

 ۱۰-٥ تحسینات على مباني مستأجرة
 ۱۰-۷ معدات مطارات

 ٥ سیارات
 ۱۰-٤ أثاث و تجھیزات و معدات

 ٤ أجھزة حاسب آلي
 

 تتم مراجعة طرق اإلستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في نھایة كل سنة مالیة وتعدیلھا عند الحاجة.
 

 الموجودات غیر الملموسة والشھرة )ز(
 

 الشھرة
 یتم قیاس الشھرة الناتجة من دمج األعمال بالتكلفة بعد خصم خسائر اإلنخفاض المتراكمة في القیمة.

 
 الموجودات غیر الملموسة

تتمثل الموجودات غیر الملموسة األخرى في العقود والعالقات مع العمالء التي تم الحصول علیھا من قبل 
الشركة، ولھا أعمار إنتاجیة محددة. یتم قیاسھا بالتكلفة مخصوماً منھا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر متراكمة 

 .لالنخفاض في القیمة
 

 النفقات الالحقة
تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في الموجودات المحددة 
ذات الصلة. یتم إثبات جمیع النفقات األخرى، بما في ذلك الشھرة المولدة داخلیا، في قائمة الربح والخسارة 

 عند تكبدھا.
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
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 ابع)السیاسات المحاسبیة الھامة (ت     -۳

 
 الموجودات غیر الملموسة والشھرة (تابع)   ز)(       

 
 اإلطفاء

یتم احتساب اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة 
 .المقدرة ویتم إثبات اإلطفاء في قائمة الربح والخسارة، وال یتم إطفاء الشھرة

 
 اإلنتاجیة المقدرة للفترات الحالیة وفترات المقارنة ھي كما یلي:إن األعمار 

 سنوات 
 ٥-۳ عقود مع العمالء

 ۲۰ عالقات مع العمالء
 

 تتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في نھایة كل سنة مالیة وتعدیلھا عند الحاجة.
 

 عقود اإلیجار )ح(
األطراف األخرى على أنھا عقود إیجار عندما یعتمد الترتیب على استخدام أصل أو یتم تصنیف االتفاقیات مع 

موجودات محددة، ویشمل الترتیب حق استخدام ذلك األصل. إن تقییم ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد 
یب، بناًء على تإیجار یتم في بدایة الترتیب، قبل تاریخ الترتیب وتاریخ التزام الطرفین بالشروط الرئیسیة للتر

كل الحقائق والظروف. یتم إعادة تقییم ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار بعد بدء الترتیب إذا كان 
ھناك تغییر في الشروط التعاقدیة، إال في حالة أن یكون التغییر لتجدید أو تمدید الترتیب، أو أن یكون ھناك 

ترتیب یعتمد على أصل محدد، أو یكون ھناك تغییر جوھري في تغییر في تحدید ما إذا كان الوفاء بشروط ال
 األصل.

 
 عقود اإلیجار التشغیلي

یتم تصنیف عقد اإلیجار كإیجار تشغیلي إذا لم یتم بتحویل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة األصل أو 
التشغیلي على قائمة الربح الموجودات الخاضعة لترتیبات اإلیجار. تحمل الدفعات بموجب عقود اإلیجار 

والخسارة والدخل الشامل اآلخر على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. عندما یتم إنھاء عقد اإلیجار 
التشغیلي قبل إنھاء فترة اإلیجار، یتم إثبات أي دفعات یتم دفعھا للمؤجر كغرامة كمصروف في الفترة التي یتم 

 فیھا إنھاء العقد.
 

 یجاردفعات اإل
یتم اإلثبات المدفوعات بموجب عقود اإلیجار التشغیلي في قائمة الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت 
على مدى فترة اإلیجار. یتم إثبات حوافز اإلیجار المستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصاریف اإلیجار على 

 مدى فترة اإلیجار.
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)
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 تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة (     -۳

 
 المخزون )ط(

یتمثل المخزون في قطع الغیار واللوازم األخرى. یتم قیاس المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق 
أیھما أقل. صافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع المقدر في سیاق العمل المعتاد مخصوماً منھا التكالیف 

 یتم إثبات القیمة الدفتریة للمخزون كمصروف عند بیع المخزون.المقدرة الستكمال البیع ومصاریف البیع. 
 

تكلفة قطع الغیار واللوازم تعتمد على مبدأ المتوسط المرجح. یتم إدراج التكالیف األخرى ضمن تكلفة قطع 
 الغیار واللوازم فقط إلى الحد الذي یتم تكبده لنقلھا إلى موقعھا وحالتھا الحالیة.

 
 مخصص خسائر المخزون

قوم الشركة بإدراج مخصص لخسائر المخزون بسبب عوامل مثل التقادم واألعطال الفنیة واألضرار المادیة ت
وما إلى ذلك. ویشمل تقدیر ھذه الخسائر النظر في عوامل تشمل على سبیل المثال ال الحصر، إدخال نماذج 

 وف السوق الحالیة والناشئة.أو تكنولوجیا جدیدة من قبل الشركة المصنعة، اتجاھات ما بعد البیع، وظر
 

 االنخفاض في القیمة )ي(
 

 الموجودات المالیة غیر المشتقة
یتم تقییم الموجودات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل 

على انخفاض موضوعي على انخفاض قیمتھا. تنخفض قیمة االصل المالي إذا كان ھناك دلیل موضوعي 
القیمة كنتیجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات المبدئي لألصل، وأن ھناك حدث أو أحداث خسارة كان لھ تأثیر 

 .على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لذلك األصل التي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق
 

مل عدم السداد أو التأخیر من قبل إن الدلیل الموضوعي على انخفاض قیمة الموجودات المالیة یمكن أن یش
المدین، وإعادة ھیكلة المبلغ المستحق للشركة بشروط ال تقبلھا الشركة على خالف ذلك، والمؤشرات التي 
 تشیر إلى دخول المدین أو المصدر مرحلة اإلفالس والتغیرات السلبیة في حالة الدفع للمقترضین أو المصدرین.

 
 لتكلفة المطفأةالمطلوبات المالیة المقاسة با

أي دلیل على انخفاض قیمة الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة (القروض  االعتبار تأخذ الشركة في
والذمم المدینة) للموجودات بشكل منفرد ومجمع. یتم تقییم جمیع الموجودات الھامة بشكل فردي لتحدید 

ذا كان یتم تجمیعھا لتحدید ما إ بشكل منفرد قیمتھا تنخفضلم االنخفاض المحدد في القیمة. إن الموجودات التي 
ھناك انخفاض متكبد ولم یتم تحدیده. إن الموجودات غیر الھامة بحد ذاتھا یتم تقییمھا بصورة جماعیة لتحدید 

 .انخفاض القیمة من خالل تجمیع الموجودات ذات المخاطر المتماثلة
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
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 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۱٥ 

 

 
 )السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع     -۳

 
 ) اإلنخفاض في القیمة (تابع)(ي

 
 المطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة (تابع)

عند تقییم االنخفاض الجماعي، تستخدم الشركة الخبرات السابقة الحتمالیة التخلف عن السداد، وتوقیت 
 كانت الظروف االقتصادیةاالسترداد ومبالغ الخسائر المتكبدة، وتعدیلھا بناء على تقدیر اإلدارة حول ما إذا 

 واالئتمانیة الحالیة لتوقع إذا ما كانت الخسائر الفعلیة أكبر أو أقل مما تم توقعھ بناًء على الخبرات السابقة.
 

یتم احتساب خسارة االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة على أساس الفرق بین القیمة 
ة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. یتم الدفتریة والقیمة الحالی

إثبات الخسائر في قائمة الدخل ویتم إظھارھا في حساب مخصص مقابل القروض والذمم المدینة. عند وجود 
ي االنخفاض النقص فحدث بعد إثبات االنخفاض في القیمة یؤدي إلی نقص مبلغ االنخفاض في القیمة، یتم عکس 

 في القیمة من خالل قائمة الربح والخسارة.
 

 الموجودات غیر المالیة
یتم مراجعة الموجودات غیر المالیة بتاریخ كل تقریر (باستثناء المخزون) فیما إذا كان ھناك مؤشر النخفاض 

 ویاً.ویتم فحص الشھرة سنالقیمة وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. 
 

لغرض فحص االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات معا الى أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج 
تدفقات نقدیة داخلة من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلیة 

لشھرة الناتجة من دمج األعمال یتم توزیعھا لوحدات تولید النقد أو للموجودات األخرى أو وحدات تولید النقد. ا
 مجموعات وحدات تولید النقد المتوقع أن تستفید من دمج األعمال.

 
القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحدة تولید النقد ھي القیمة في االستخدام والقیمة العادلة أیھما أعلى بعد 

یمة في االستخدام على تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة، بعد تخفیضھا إلى خصم تكالیف البیع. تعتمد الق
معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود  باستخدامقیمتھا الحالیة 

 والمخاطر المتعلقة باألصل أو وحدة تولید النقد.
 

القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد القیمة القابلة یتم اثبات خسارة االنخفاض في 
لالسترداد. یتم اثبات خسارة االنخفاض في القیمة في الربح أو الخسارة. یتم توزیع خسارة الھبوط مبدئیاً 

دفتریة لألصول قیم اللتخفیض القیمة الدفتریة للشھرة التي تم توزیعھا لوحدة تولید النقد، ومن ثم لتخفیض ال
 األخرى في وحدة تولید النقد على أساس تناسبي.

 
ال یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة فیما یتعلق بالشھرة. فیما یتعلق باألصول األخرى، یتم عكس خسارة 

یدھا، بعد دعنده القیمة الدفتریة لألصل القیمة الدفتریة التي تم تحال تتجاوز الھبوط في القیمة الى الحد الذي 
 خصم االستھالك واإلطفاء، في حال لم یتم اثبات خسارة االنخفاض في القیمة.
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 النقد وما في حكمھ )ك(

یتكون النقد وما في حكمھ من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع قصیرة األجل عالیة السیولة ذات 
 .األصلي ثالثة أشھر أو أقل (ان وجدت) والمتوفرة للشركة دون أي قیوداالستحقاق 

 
 التقاریر القطاعیة )ل(

قطاع التشغیل ھو عنصر ممیز في الشركة یرتبط بأنشطتھا في تقدیم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر 
شركة إدارة ال علىبناًء وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. یتم تحدید قطاعات التشغیل 

وھیكل التقاریر الداخلیة لدیھا. تتمثل أنشطة الشركة في تقدیم خدمات المناولة للخطوط الجویة في المملكة 
 لنفس وتخضعالعربیة السعودیة. بالتالي، فإن إدارة الشركة تعتقد أن أعمال الشركة تقع ضمن نفس القطاع 

 .والعوائدالمخاطر 
 

 منافع الموظفین )م(
 

 الموظفین قصیرة األجلمنافع 
یتم احتساب مزایا الموظفین قصیرة األجل كمصروفات عند تقدیم الخدمة المتعلقة بھا. یتم االعتراف بااللتزام 
للمبلغ المتوقع دفعھ، إذا كان لدى الشركة التزام قانوني حالي أو تعاقدي لدفع ذلك المبلغ نتیجة للخدمة السابقة 

 ف، یتم تقدیر قیمة االلتزام بشكل موثوق.التي تم تقدیمھا من قبل الموظ
 

 منافع الموظفین طویلة األجل
 

 خطة المنافع المحددة )۱
یتم احتساب التزام الشركة بموجب خطة منافع نھایة الخدمة للموظفین كخطة منافع محددة غیر ممولة 
من خالل تقدیر قیمة المنافع المستقبلیة التي اكتسبھا الموظفون في الفترات الحالیة والسابقة ومن خالل 

تواري المحددة من قبل خبیر اك خصم تلك القیمة للوصول الى القیمة الحالیة. یتم احتساب التزامات المنافع
مؤھل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. تدرج إعادة تقییم صافي مطلوبات المنافع المحددة التي 
تتضمن أرباح وخسائر اكتواریة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تحدد الشركة صافي مصروفات الفوائد 

ة من خال تطبیق معدل الخصم المستخدم لقیاس التزام على صافي مطلوبات المنافع المحددة عن الفتر
المنافع المحددة في بدایة الفترة السنویة اللتزام المنافع المحددة، مع األخذ في اإلعتبار أي تغییرات في 
صافي التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتیجة لسداد تلك المنافع. یتم إدراج صافي مصروفات الفوائد 

خرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة ضمن مصروفات الموظفین في قائمة الربح أو والمصاریف األ
 الخسارة.

 
 منافع الموظفین طویلة األجل األخرى )۲

إن صافي التزام الشركة فیما یتعلق بمنافع الموظفین طویلة األجل األخرى ھو مبلغ المنافع المستقبلیة 
ترات الحالیة والسابقة. ویتم خصم ھذه المنافع لتحدید التي حصل علیھا الموظفین مقابل خدمتھم في الف

 الخسارة في الفترة التي تنشأ فیھا. وأقیمتھا الحالیة. یتم إثبات إعادة القیاس في قائمة الربح 
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 منافع الموظفین (تابع)  م)(

 
 منافع إنھاء الخدمة )۳

دون إمكانیة االنسحاب  –تدرج استحقاقات إنھاء الخدمة كمصروف عندما تلتزم الشركة بشكل واضح 
ببرنامج تفصیلي رسمي إما بإنھاء خدمة الموظف قبل تاریخ التقاعد أو دفع استحقاقات إنھاء الخدمة  –

امت الشركة كعرض من الشركة لتشجیع ترك العمل طوعاً. وتسجل مزایا إنھاء الخدمة كمصروف إذا ق
بإعداد العرض لترك العمل طوعاً وكان من المحتمل أن یتم قبول العرض ومن الممكن تقدیر عدد حاالت 

شھرا بعد فترة التقریر، یتم  ۱۲مستحقة الدفع أكثر من  المنافعالقبول بطریقة یعتمد علیھا. إذا كانت 
 خصمھا إلى قیمتھا الحالیة.

 المخصصات )ن(
ترتب على الشركة نتیجة ألحداث سابقة إلتزام قانوني حالي أو ضمني یمكن  یتم اإلعتراف بالمخصص إذا

تقدیره بشكل موثوق، مع إحتمال وجود ضرورة إقتصادیة لسداد ذلك اإللتزام. یتم تحدید المخصصات عن 
ة یطریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل ما قبل الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحال

 للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الخاصة بذلك اإللتزام. یتم اإلعتراف بالخصم ضمن تكالیف التمویل.
 
 تحقق اإلیرادات )س(

الناتجة عن االنشطة العادیة للشركة عندما تؤدي تلك  االقتصادیةتتمثل اإلیرادات في إجمالي التدفق للمنافع 
التدفقات إلى زیادة في حقوق الملكیة، باستثناء الزیادات المتعلقة بالمساھمات من مساھمي حقوق الملكیة. یتم 

 و لشروط الدفع المحددة تعاقدیاً.قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل أ
 

 خدمات المناولة األرضیة للطائرات )۱
تباشر الشركة نشاطھا من خالل تنظیف الطائرات، التعامل مع الركاب واألمتعة، وخدمات المناولة 
األرضیة لشركات طیران محلیة ودولیة. یتم إثبات اإلیرادات من ھذه الخدمات في الفترة التي تقدم بھا 

 ھذه الخدمات.

 إیرادات من خدمات أخرى )۲
العرضیة عن خدمات المناولة األرضیة عندما یتم تقدیم ھذه تتحقق اإلیرادات من الخدمات األخرى 

 الخدمات ذات الصلة، ویتم تصنیفھا على أنھا جزء من إیرادات ھذه األنشطة التشغیلیة األساسیة.
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 إیرادات وتكالیف التمویل )ع(

التمویل في توزیعات األرباح، والفوائد على الودائع قصیرة األجل و المكاسب المحققة / غیر  ایراداتتتمثل 
ت روض و الموجوداالمحققة من التقییم العادل لإلستثمارات المحتفظ بھا للبیع و إلغاء الخصومات على الق

 المالیة األخرى.
ر (باستثناء الذمم المدینة التجاریة) و خسائتتضمن التكالیف التمویلیة خسائر االنخفاض للموجودات المالیة 

العمالت األجنبیة. یتم اإلعتراف بتكالیف ااالقتراض التي ال تتعلق مباشرة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج أصل 
 مؤھل ضمن الربح او الخسارة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

 في تاریخ وجود حق للشركة في استالم المدفوعات.باح ضمن قائمة األرباح والخسائر توزیعات األر یتم اثبات
 
 الزكاة  )ف(

تخض����ع الش����ركة للزكاة وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربیة الس����عودیة ("الھیئة"). ویتم 
تحمیل الزكاة المس��تحقة على الش��ركة على قائمة الربح او الخس��ارة. ویتم احتس��اب مطلوبات الزكاة وض��ریبة 

ل اإلض���افیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على س���نوات س���ابقة من قبل الھیئة في الفترة التي یتم فیھا الدخ
 إصدار الربوط النھائیة

 
تقوم الش������ركة باحتس������اب الض������ریبة المس������تقطعة على المعامالت مع األطراف األجنبیة ذات العالقة وعلى 

وض����ریبة الدخل والتي ال یتم توزیعات األرباح المدفوعة للش����ركاء األجانب وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة 
امات للطرف األجنبي وتقوم الشركة اثباتھا كمصروف (مالم تكون الشركة ملزمة تعاقدیا بتحملھا) كونھا التز

 باستقطاعھا نیابة عنھ.
 

 المصروفات )ص(
 

 مصروفات التشغیل
تتمثل مصروفات التشغیل في جمیع المصروفات العائدة مباشرة ألنشطة التشغیل الرئیسیة للشركة بما في ذلك 

 االستھالك لألصول الثابتة، تكالیف الموظفین المباشرة واإلیجار إلخ.
 

 عمومیة وإداریةمصروفات 
یتم تصنیف جمیع المصاریف األخرى باستثناء تكالیف اإلیرادات وتكالیف التمویل كمصروفات عمومیة 
وإداریة. یتم توزیع المصاریف المشتركة بین تكلفة اإلیرادات والمصاریف العمومیة واإلداریة، عند اللزوم، 

 ركة.على أساس معقول فیما یتعلق بطبیعة وظروف المصاریف المشت
 

 رباحأتوزیعات  )ق(
تقید توزیعات األرباح في القوائم المالیة في الفترة التي تتم الموافقة علیھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین. 

 یتم اثبات توزیعات األرباح األولیة كالتزام في الفترة التي تتم الموافقة علیھا من قبل مجلس اإلدارة.
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 دمج األعمال -٤

 
 م:۲۰۱۱، استحوذت الشركة خالل سنة ۱إلیھ في إیضاح كما ھو مشار  )أ

 
 قطاع المساندة والخدمات األرضیة للخطوط السعودیة )۱(

 
م، دخلت الشركة مع السعودیة في اتفاقیة بیع وشراء ألعمال قطاع المساندة والخدمات ۲۰۱۰فبرایر  ۷في 

 األرضیة للخطوط السعودیة.
 

م یة المستقلة واألسھعودیة، كما وردت في الدراسة المنتھالستتلخص الموجودات والمطلوبات المحولة من 
 المصدرة مقابل التحویل فیما یلي:

 
 

 
للسعودیة، وتمتلك السعودیة نسبة  %۱۰۰بنسبة  المساندة والخدمات األرضیة كان مملوك سابقاً قطاع 

من الشركة في تاریخ اتفاقیة البیع والشراء المبرمة، فبالتالي تمتلك وتسیطر السعودیة على قطاع  %۷٥
 حواذ.عد االستالمساندة والخدمات األرضیة قبل صفقة االستحواذ. وسوف تستمر سیطرتھا على الشركة ب

 
غرض تنفیذ عملیة الدمج فإن ، إذا تم إنشاء منشأة جدیدة (مثل حالة الشركة) ب۳وفقاً للمعیار الدولي رقم 

ة المستحوذة. بما أن السعودیة ھي أكبر مساھم أة الموجودة قبل عملیة دمج األعمال تعتبر ھي المنشالمنشأ
ة، فقد أع المادة االقتصادیة من وجھة نظر المنشمن حیث الحجم والقیمة التجاریة وتشمل الصفقة طاب

ة المستحوذة لھذه الصفقة واعتمدت طریقة القیمة الدفتریة. ووفقاً لذلك، أاعترفت اإلدارة بالسعودیة بالمنش
یتم تسجیل صافي الموجودات المحولة من السعودیة بالقیمة الدفتریة بدون شھرة ویتم إثبات الموجودات 

ونتیجة لذلك، تم عرض الزیادة في المقابل المحول ضمن حقوق من ھذه الصفقة. غیر الملموسة كجزء 
 الملكیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألف لایر سعودي 
  

 ۱۳۰٫۱۰٦ (القیمة الدفتریة) صافي الموجودات المحددة
  

 )٦٦٥٫۱٥۲( قیمة الشراء في شكل أسھم مصدرة
  

 )٥۳٥٫۰٤٦( الزیادة في المقابل المحول
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 دمج األعمال (تابع) -٤
 

 الشركة الوطنیة لخدمات المناولة المحدودة )۲(
م، دخلت الشركة في اتفاقیة بیع وشراء مع الشركاء في الشركة الوطنیة لخدمات ۲۰۱۰فبرایر  ۷في 

المحدودة لالستحواذ على كامل حقوق الشركة الوطنیة لخدمات المناولة المحدودة مقابل أسھم في المناولة 
الشركة (المقابل المحول) بما أن الشركة السعودیة للخدمات األرضیة ھي مساھم رئیسي في الشركة 

ویل ت الشركة تحالوطنیة لخدمات المناولة المحدودة ووفقاً التفاقیة نقل العملیات (االتفاقیة) فقد قرر
األنشطة التجاریة للشركة الوطنیة لخدمات المناولة المحدودة للشركة السعودیة للخدمات األرضیة. وبناء 

م فقد تم تحویل الموجودات والمطلوبات والعملیات الخاصة بالشركة ۲۰۱۱ینایر  ۱على ذلك، كما في 
 الوطنیة لخدمات المناولة للشركة السعودیة للخدمات األرضیة.

 
 ألف لایر سعودي 
  

 ۱۱۰٫۳۹٦ بالقیمة العادلة صافي الموجودات المحددة
 ٥۱۹٫۱٦٤ )٥شھرة (إیضاح 

 ٥٤٥٫٤٤۱ )٥موجودات غیر ملموسـة (إیضاح 
 ۱٫۱۷٥٫۰۰۱ إجمالي الموجـودات
 ۱٫۱۷٥٫۰۰۱ القیمة العادلة للمبلغ

 
 العطار للسفر –العطار للمناولة األرضیة  )۳(

دخلت الشركة في اتفاقیة بیع وشراء لالستحواذ على قطاع خدمات المناولة م، ۲۰۱۰فبرایر  ۷في 
 األرضیة للعطار مقابل أسھم في الشركة.

الموجودات والمطلوبات والموجودات الغیر ملموسة والشھرة المسجلة في الدفاتر المحاسبیة للشركة 
 متضمنة قیمة الشراء تتلخص كاآلتي:

 ألف لایر سعودي 
  

 ۲۹٫۱۳٥ الموجودات المحددةصافي 
 ٦۳٫٦٥۲ )٥شھرة (إیضاح 

 ۷٦٫۲۱۳ )٥موجودات غیر ملموسـة (إیضاح 
 ۱٦۹٫۰۰۰ إجمالي الموجـودات
 ۱٦۹٫۰۰۰ القیمة العادلة للمبلغ

 
م دراسة مستقلة على تخصیص سعر الشراء من قبل شركة مھنیة وتعتبر القیمة ۲۰۱۱أجریت في سنة 

العادلة لألسھم المصدرة من الشركة لكل من الشركة الوطنیة لخدمات المناولة والعطار مساویة للقیمة 
مات المناولة العادلة ألعمال المناولة األرضیة التي تم الحصول علیھا لكل من الشركة الوطنیة لخد

 والعطار. 
 

 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۲۱ 

 

 
 موجودات غیر ملموسة -٥

 
 تسویة للقیمة الدفتریة

 اإلجمالي عالقات مع العمالء عقود مع العمالء الشھرة 
 (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) 

     التكلفة:
 ۳۱ ،۲۰۱٦ینایر  ۱ الرصید في

سبتمبر  ۳۰م و۲۰۱٦دیسمبر 
 ۱٫۲۰٤٫٤٦۹٫٦٥۹ ٤٦۸٫٤۷٥٫۰۰۰ ۱٥۳٫۱۷۹٫۰۰۰ ٥۸۲٫۸۱٥٫٦٥۹ م۲۰۱۷

     
     اإلطفاء المتراكم:

 ۲۷۰٫۲۹۷٫۷٥۰ ۱۱۷٫۱۱۸٫۷٥۰ ۱٥۳٫۱۷۹٫۰۰۰ -- م۲۰۱٦ینایر  ۱الرصید في 
 ۲۳٫٤۲۳٫۷٥۰ ۲۳٫٤۲۳٫۷٥۰ -- -- اإلطفاء للسنة
 ۲۹۳٫۷۲۱٫٥۰۰ ۱٤۰٫٥٤۲٫٥۰۰ ۱٥۳٫۱۷۹٫۰۰۰ -- م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في 

     
 ۱۷٫٥٦۷٫۸۱۳ ۱۷٫٥٦۷٫۸۱۳ -- -- للفترةاإلطفاء 

 ۳۱۱٫۲۸۹٫۳۱۳ ۱٥۸٫۱۱۰٫۳۱۳ ۱٥۳٫۱۷۹٫۰۰۰ -- م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰الرصید في 
     

     القیمة الدفتریة:
م (غیر ۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰كما في 
 ۸۹۳٫۱۸۰٫۳٤٦ ۳۱۰٫۳٦٤٫٦۸۷ -- ٥۸۲٫۸۱٥٫٦٥۹ مراجعة)
م ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في 

 ۹۱۰,۷٤۸,۱٥۹ ۳۲۷,۹۳۲,٥۰۰ -- ٥۸۲,۸۱٥,٦٥۹ (مراجعة)
 
 بطریقة حقوق الملكیة مستثمر فیھاإستثمار في شركة  -٦

ھي شركة مشتركة تمتلك فیھا  ("ساس") لخدمات المطارات وخدمات النقل المساندة األمد السعوديشركة  )أ(
لخدمات المطارات وخدمات النقل  األمد السعوديمن أسھم الملكیة. تعد شركة  ٪٥۰الشركة سیطرة مشتركة و

المساندة واحدة من موردي الشركة االستراتیجیین وھي تعمل بشكل رئیسي في توفیر خدمات النقل للركاب 
 وطاقمھا في المملكة العربیة السعودیة.

كة . وبناء علیھ، قامت الشرشركة ساسكمركبة منفصلة ولھا حقوق في صافي موجودات  شركة ساسیتم ھیكلة 
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰كما في  ساسكمشروع مشترك. إن االستثمار في شركة  ساسنیف حصتھا في شركة بتص

 ھو كما یلي:
 القیمة الدفتریة نسبة الملكیة الفعلیة % بلد التأسیس اإلسم

  
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۷
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۷
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
 (لایر سعودي) سعودي)(لایر  (لایر سعودي) (لایر سعودي)  

شركة األمد 
السعودي لخدمات 
المطارات والنقل 
 الجوي المساندة 

المملكة العربیة 
 ۹۸,۳۳۷,۱۱٥ ۱۱٥٫۷۷۹٫۹۸۰ %٥۰ %٥۰ السعودیة



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۲۲ 

 

 
 (تابع) ستثمار في شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیةإ -٦

 
 :بطریقة حقوق الملكیة مستثمر فیھافي شركة  االستثمارفیما یلي ملخص الحركة في  )ب(
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰  
 (لایر سعودي) (لایر سعودي) 
   

 ۷٦,۲۰۱,۰٦۳ ۹۸,۳۳۷,۱۱٥ الرصید في بدایة الفترة
 ۲۲,۱۳٦,۰٥۲ ۱۷,٤٤۲,۸٦٥* الحصة في صافي الربح*

 ۹۸,۳۳۷,۱۱٥ ۱۱٥,۷۷۹,۹۸۰ الرصید في نھایة الفترة
 

 ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترتي الثالثة والعلى حسابات اإلدارة للمشروع المشترك  بناءً * إن ھذه األرقام 
 .م۲۰۱۷ سبتمبر

 
 تجاریة ذمم مدینة -۷

 من اآلتي: التجاریة تتكون الذمم المدینة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷سبتمبر ۳۰ 
 (لایر سعودي) (لایر سعودي) 

ذمم مدینة تجاریة مستحقة من أطراف ذات عالقة (إیضاح 
 ۸۸۸,۲۹۲,۳۷۰ ۸۳۳,۲٥۹,۳۰۰ أ) -۱۱

 ۳۰۱,۷٥۹,۰۸۷ ۳۹٦,٥۷٦,۱۰٦ أرصدة تجاریة مدینة أخرى
 ۱,۲۲۹,۸۳٥,٤۰٦ ۱,۱۹۰,۰٥۱,٤٥۷ 

 (۱۱۸,۳۳۱,۳۸۲) (٦۸,۳٦٦,۱۷٦) یخصم: مخصص خسائر االنخفاض
   
 ۱,۱٦۱,٤٦۹,۲۳۰ ۱,۰۷۱,۷۲۰,۰۷٥ 
 

 :االنخفاضفیما یلي الحركة في خسائر 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷سبتمبر ۳۰ 
 (لایر سعودي) (لایر سعودي) 
   

 ۸۹,۲۷٥,٥۷٦ ۱۱۸,۳۳۱,۳۸۲ الرصید االفتتاحي
 ۲۹,۰٥٥,۸۰٦ ۸۹,٦۲۰,٥۱۳ المحمل للفترة / للسنة

 -- (۱۳۹,٥۸٥,۷۱۹) المشطوب خالل الفترة / السنة
 ۱۱۸,۳۳۱,۳۸۲ ٦۸,۳٦٦,۱۷٦ رصید اإلقفال

 
 تم توزیع خسائر االنخفاض كما یلي:

 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰ 
 (لایر سعودي) (لایر سعودي) 
   

 ۹۳,۳۰۱,۸۱۹ ۲۳,۰٤۷,۹۳٦ الذمم المدینة من العمالء غیر الجوھریین بشكل مجمع 
 ۲٥,۰۲۹,٥٦۳ ٤٥,۳۱۸,۲٤۰ الذمم المدینة الھامة بشكل فردي-انخفاض

 ٦۸,۳٦٦,۱۷٦ ۱۱۸,۳۳۱,۳۸۲ 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۲۳ 

 

 
 رأس المال -۸

 لایر سعودي ۱٫۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰م بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع ۲۰۱۷سبتمبر ۳۰كما في 
م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱( سھم ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰مقسم على  لایر سعودي) ۱٫۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(

 .مدفوعة بالكامل لایر سعودي ۱۰ سھمقیمة كل  )سھم ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰
 ٤۸۸،۸۰۰،۰۰۰ت الشركة عن توزیعات أرباح بمبلغ م، أعلن۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰في  ةأشھر المنتھی تسعةالخالل فترة 

الجمعیة من  اعتمادھاتم والتي سعودي) من األرباح المبقاة  لایر ۳٤۰،۲۸۰،۰۰۰م: ۲۰۱٦سبتمبر ۳۰لایر سعودي (
 .العامة غیر العادیة

 
 النظامي االحتیاطي -۹

من صافي دخلھا إلى  ٪۱۰وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتعین على المجموعة سنوًیا تحویل 
من رأس المال. ھذا االحتیاطي غیر متاح حالیا للتوزیع  ٪۳۰نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي النظامي  احتیاطي

 على المساھمین في الشركة.
 

 السھمربحیة  -۱۰
م ۲۰۱٦سبتمبر ۳۰و م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰في  تینأشھر المنتھی تسعةلفترتي الثالثة والیتم احتساب ربحیة السھم 

ال  .األسھم العادیة للشركة خالل الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد  للفترة العائد لمساھمي الشركةبتقسیم الدخل 
باإلضافة إلى ذلك، لم یتم احتساب أي ربح منفصل للسھم من  ینطبق على الشركة احتساب ربحیة األسھم المخفضة.

 .الفترتین المعروضتین خالللعدم وجود عملیات متوقفة  العملیات المستمرة نظراً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۲٤ 

 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۱

ضمن مفھوم األطراف تدخل الشركة في إطار أعمالھا المعتادة في معامالت مع منشآت أخرى، تندرج تلك المنشآت 
 فق علیھاوفقاً لشروط مت . یتم تنفیذ تلك المعامالت۲٤ذات العالقة المنصوص علیھ في معیار المحاسبة الدولي رقم 

 مع األطراف ذات العالقة.
 الذمم المدینة:مدرج ضمن  –أطراف ذات عالقة مستحق من  )أ(

 المعامالت مع
طبیعة 
 العالقة

 طبیعة 
 الرصید الختامي يأشھر المنتھیة ف تسعةلفترة ال قیمة المعامالت المعامالت

   
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۷
  سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱٦
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۷
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
 (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي)   
       

شركة الخطوط الجویة 
 العربیة السعودیة

الشركة 
 األم 

 خدمات مقدمة
۹٦٦٫۸۹٦٫۰۰۲ ۱٫۰۰۳٫٥۱۷٫۱۷٥ ٥۸۷٫۰۸۸٫٥٤۲ ۷۲۱,۳٥۲,٦۸۲ 

       
الخدمات الجویة 

 الوطنیة
شركة 
 منتسبة

 خدمات مقدمة
۲۰۰٫٥۳۷٫۸۲۷ 

 
۱۸۸٫٤٦۳٫۳٦٤ ۱۳۰٫۹٥۱٫۹۰۹ 

           
۷۸,۳۲۷,۳۱۰ 

       
شركة الخطوط 

السعودیة للشحن 
 المحدودة 

شركة 
 منتسبة

 خدمات مقدمة

۱۳٫۰۳۷٫۹٦۲ ۱٦٫۷٥۲٫۷٥۰ ۲۸٫۸۷۸٫٥۳٦ ۲۲,۳۸۱,۳۹۰ 
       

الشركة السعودیة 
لھندسة وصناعة 

 الطیران
شركة 
 منتسبة

 
 خدمات مقدمة

۲٦۸٫٤۸۰ 

 
 
 

۹٤٫۷۱۰ ۹۰٫٦۲۳ -- 
       

شركة الخطوط الجویة 
 السعودیة للتموین

شركة 
 منتسبة

 
 ۱۰۳٫۹۸۰ خدمات مقدمة

 
۷۷٫۱۰٥ ۲۸٦٫۹۰٥ 

                 
۱۷۱,۳۰۰ 

       
طیران السعودیة 

 الخاص
شركة 
 منتسبة

 
 ۱۳٫۲۸۳٫۲۷٦ خدمات مقدمة

 
۲٥٫۰٤٤٫٤۰۰ ٥٦٫۱٤۲٫۷۹۸ 

           
٤۹,۰۰٥,۹٥۹ 

       
خدمات األسطول 

 الملكي
شركة 
 منتسبة

 خدمات مقدمة
۲۳٫٤۹۹٫٤۷۲ 

 
۱۱٫۹٥٦٫۰۸۷ ۲۹٫۸۱٦٫٤۸۷ ۱۷,۰٥۱,۹۷۹ 

       
الشركة الوطنیة 

للمساندة األرضیة 
 للطیران

شركة 
 منتسبة

 
 مقدمةخدمات 

۱٦٫۰٤۰ -- ۳٫٥۰۰ ۱,۷٥۰ 
       
     ۸۳۳٫۲٥۹٫۳۰۰ ۸۸۸,۲۹۲,۳۷۰ 

 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۲٥ 

 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)  -۱۱

 
 مدرج ضمن مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى:  –مستحق من أطراف ذات عالقة  )ب(

 المعامالت مع
 طبیعة
 العالقة

طبیعة 
 الرصید الختامي يأشھر المنتھیة ف تسعةالقیمة المعامالت لفترة  المعامالت

   
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۷
  سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱٦
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۷
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
 (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي)   
       

شركة الخطوط 
الجویة العربیة 

 الشركة األم  السعودیة

تكالیف 
إعارة 

 ۱۸۷,٥٤٥,۰۱٦ ۲۸٥,٦۹۰,۹۸۱ ۳٤۷,۳۳٦,۹۰٦ ۲۱۱,٤٦۸,۰٤۳ موظفین
       

الشركة السعودیة 
لھندسة وصناعة 

 شركة منتسبة الطیران

مصروف 
إیجار 

 ۹۹٦,۰٦٥ -- ۱,۰٦۷,۷۷۹ ۱,۰٦۷,۷۷۹  محمل  
       

شركة األمد 
السعودي لخدمات 

المطارات 
وخدمات النقل 

 المساندة
مشروع 
 مشترك

خدمات 
موظفین 

 ۱٤,٦۷٥,۲۰۸ ۱۸,۲٦۲,٤۳۹ ۲,۲٥۸,۷۸۲ ۲,۳٥۳,۹٤۲ تشغیلو
       

 شركة منتسبة عطار للسیاحة
تكالیف 
 ٥۸۳,٥۱۹ ٥۸۳,٥۱۹ -- -- موظفین

       

شركة مطار 
 الریاض

 /مقدم خدمة
عضو مجلس 

 -- ۱٦۳,۷٤۸ -- -- إیجار مقدم اإلدارة
       
شركة مید غلف  

 للتأمین 
 /مقدم خدمة

مجلس  عضو
 اإلدارة

تأمین طبي 
 ۱۹,۷٦۱,۷٤٥ -- -- -- مقدم 

     ۳۰٤,۷۰۰,٦۸۷ ۲۲۳,٥٦۱,٥٥۳ 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۲٦ 

 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)  -۱۱

 
 :األخرى مدرج ضمن الذمم الدائنة –مستحق ألطراف ذات عالقة  )ج(

 

 المعامالت مع
 طبیعة
 العالقة

طبیعة 
 الرصید الختامي يأشھر المنتھیة ف تسعةقیمة المعامالت لفترة ال المعامالت

   
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۷
  سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱٦
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۷
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
 (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي)   
       

شركة الخطوط 
الجویة العربیة 

 الشركة األم السعودیة
خدمات 
 ۱٥,۰۹۱,۰٥۹ ۱٥,۷۰۸,۸۸۳ ۱٤,۳۲۰,۸۱۸ مستلمة

           
۱۳,۸۸۲,٦۳۱ 

       
شركة الخطوط 

الجویة السعودیة 
 شركة منتسبة للتموین

خدمات 
 -- -- ۳۹,٤٥۳,۳۸۹ ۳۱,۸٥۱,۰٤۷ مستلمة

       
الشركة السعودیة 
لھندسة وصناعة 

 شركة منتسبة الطیران
خدمات 
 ٦,۱۷٦,۷۷٤ ۱۹,۳٦٥,٦٥۸ ٦۱,۹۷٥,٤۱٥ ٦۰,۷٥۰,۰۰۰ مستلمة

       
شركة األمد 

السعودي 
لخدمات 

المطارات 
وخدمات النقل 

 المساندة
مشروع 
 مشترك

خدمات 
 ۳,٥٦۰,۸٥٦ ٥,۳۰٤,۰۲۹ ٥,۱۲۳,۳۷۹ مستلمة

             
۲,۰٤۱,۰۰۱ 

       

شركة مطار 
 الریاض

 /مقدم خدمة
عضو مجلس 

 اإلدارة
خدمات 
 -- ۱,۱٤۰,۸٤۸ -- ۱٤,۰٦٤,۸۹۹ مستلمة

       
شركة الخطوط 

السعودیة للشحن 
 شركة منتسبة المحدودة

خدمات 
 ۱۳۲,۲۰۳ ۲۲۳,۲۷۹ ۱۰۳,۰۷٥ ۱۲۰,٤٥۲ مستلمة

       

شركة مید غلف 
 للـتأمین

 /مقدم خدمة
عضو مجلس 

 اإلدارة
خدمات 
 -- -- ۲۰,۰۲٥,۸۲۰ ۳۹,۷۱٥,۰۳۳ مستلمة

       
الشركة السعودیة 
 شركة منتسبة للتطویر العقاري

خدمات 
 -- -- ۱,۲٤۹,۷۸۷ ۷٦۱,۷۲٤ مستلمة

       
     ۳۹,۳۸۱,۷۰۰ ۲۲,۲۳۲,٦۰۹ 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۲۷ 

 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)  -۱۱

 :مم الدائنة االخرىالذمدرج ضمن  –مستحق ألطراف ذات عالقة  )د(

 المعامالت مع
طبیعة  طبیعة العالقة

 الرصید الختامي أشھر المنتھیة في تسعةقیمة المعامالت لفترة ال المعامالت

   
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۷
  سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱٦
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۷
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
 (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي)   

شركة الخطوط 
الجویة العربیة 

 الشركة األم السعودیة

معاشات 
موظفین 
 ۱٤۱,٦۳٤,٤۲۲ ۱۸۰,۳٤٦,۷۷۱ ٦٥,٤۷٤,۲۱٥ ۳٥,۲۳۸,۹٥۷ متقاعدین

شركة األمد 
السعودي لخدمات 

المطارات 
وخدمات النقل 

 المساندة
مشروع 
 مشترك

خدمات 
 ۳۲,٤۲۰,٤۷٤ ۳۲,۱٤۱,٥۸۹ ۱٦,۹۰۳,٤۲۷ ۲۲,٥۹٥,۱۲۳ مستلمة

شركة الخطوط 
الجویة السعودیة 

 شركة منتسبة  للتموین
خدمات 
 ۱۳,۳۱٤,۰٦۳ ۱۸,۳۹۰,۳۳٤ -- -- مستلمة

الشركة السعودیة 
لھندسة وصناعة 

 شركة منتسبة الطیران
خدمات 
 ۸,۳۰۲,٥۰۳ -- -- -- مستلمة

خدمات الطیران 
 شركة منتسبة  الوطني

مطالبات 
 ٦۰۰,۰۰۰ ٦۰۰,۰۰۰ ٦۰۰,۰۰۰ -- نفقات

شركة الخطوط 
السعودیة للشحن 

 شركة منتسبة  المحدودة
خدمات 
 ۸٦,۳۲۸ ۱۱٥,۷۰٤ -- -- مستلمة

طیران السعودیة 
 شركة منتسبة الخاص

خدمات 
 ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ -- مستلمة

خدمات األسطول 
 شركة منتسبة الملكي

خدمات 
 ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ -- مستلمة

       
شركة مطار 

 الریاض
 /ةمقدم خدم

عضو مجلس 
 -- ۷,۰٥۷,۷٦٥ -- -- إیجار مقدم اإلدارة

شركة مید غلف 
 للـتأمین

 /ةمقدم خدم
عضو مجلس 

 اإلدارة
مصروفات 

 -- --   -- -- تأمین
       

السعودیة للتطویر 
 شركة منتسبة العقاري

مصروفات 
 -- ۷٦۱,۷۲٤ -- -- إیجار 

       
     ۲٤٥,٤۱۳,۸۸۷ ۲۰۲,۳٥۷,۷۹۰ 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۲۸ 

 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة (تابع)  -۱۱

 
 المكافآت  )ه(

 مبلغ المعاملة طبیعة المعاملة اإلسم

  
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۷
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱٦
 سعودي) (لایر (لایر سعودي)  
    

 ٥,۹۱٤,۲۱٦ ۸,۸۳٦,۲۲۸ مكافآت موظفي اإلدارة العلیا
 ۳,٤٦۰,۱٦۸ ۳,٥۲۸,۲٦٦ االجتماعاتأتعاب حضور  أعضاء مجلس اإلدارة

    
  ۱۲,۳٦٤,٤۹٤ ۹,۳۷٤,۳۸٤ 
 

 فیما یلي تفاصیل مكافآت موظفي اإلدارة العلیا:
 

 مبلغ المعاملة اإلسم

 
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۷
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱٦
 (لایر سعودي) (لایر سعودي) 
   

 ٥,٦۱۹,۹٤٥ ۸٫٥۸۸٫٤۰۳ مكافآت قصیرة األجل
 ۲۹٤,۲۷۱ ۲٤۷٫۸۲٥ مكافآت نھایة الخدمة

   
 ۸٫۸۳٦٫۲۲۸ ٥٫۹۱٤٫۲۱٦ 

 
 محتملة التزامات -۱۲

م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (۱۸٫۰۹الشركة، في سیاق األعمال االعتیادیة، ضمانات بنكیة بلغت  تقدم
النقل الجوي الدولي والھیئة العامة  اتحادإلى وزارة المالیة، شركة الخطوط السعودیة،  )ملیون لایر سعودي ۲۰٫۳۳

للطیران المدني ("الھیئة العامة")، فیما یتعلق بتأشیرة الحج، تذاكر، مبیعات التذاكر، إیجارات على التوالي. قام بنك 
 الشركة بتسجیل أرصدة مقابل ھذه الضمانات.

 
ملیون لایر  ۷٫۸۱فقد بلغت االلتزامات بموجب عقود اإلیجار غیر القابلة لإللغاء م، ۲۰۱۷سبتمبر ۳۰في كما 

ملیون لایر سعودي  ۱۰٥٫٦۱إن االلتزامات البالغة  ).ملیون لایر سعودي ۱۰٫۰۹م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱سعودي (
ملیون لایر سعودي) المتعلقة بالمصروفات الرأسمالیة قد تم التعھد بھا ولكن لم یتم  ۳۷٫۱٦م: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(

 بعد دفعھا. 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۲۹ 

 

 
 منافع الموظفین -۱۳

 
فقد تم إعداد تقییم اللتزامات نھایة الخدمة من قبل خبراء اكتواریون ) م( ۳كما ھو مبین في السیاسات المحاسبیة  -أ

 م.۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱االفتراضات الرئیسیة كما في  باستخداممستقلون 
 
 

 االفتراضات الرئیسیة
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱۷
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ٪٥ ٪٥ معدل الخصم
 ٪٦ ٪٦ معدل زیادة الرواتب مستقبلیاً / معدل الزیادة المتوقع للرواتب

 ٪۰٫۱ ٪۰٫۱ معدل الوفیات
 ٪۱۳ ٪۱۳ معدل دوران العمل / معدل االستقاالت

  ٦۰  ٦۰ سن التقاعد
 

 قائمةخسائر اكتواریة في الرباح أو إثبات األحیث یتم  ۱۹المحاسبة الدولي رقم لمعیار  تم احتساب ھذا التقییم وفقاً 
 الدخل الشامل.

 
المحملة لقائمة الربح أو الخسارة مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  ، فإن۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱قییم كما في بناء على الت -ب

 كما یلي:ھي 
 سبتمبر ۳۰ 

 م۲۰۱۷
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۱٦
   

 ٤٤,۱۹۷,۸٥٦ ۳۸,۷۳۳,٤۹۹ تكلفة الخدمة الحالیة
 ۳,٦۰۹,۸۳۳ ۱۳,۸۲۳,٥٤۳ تكلفة الفائدة

 ٥۲,٥٥۷,۰٤۲ ٤۷,۸۰۷,٦۸۹ 
 

م. ۲۰۱۷سبتمبر  ۳۰في  تینأشھر المنتھی تسعةوال ھناك تغییر في االفتراضات االکتواریة لفترة الثالثة یكنلم 
 م: ال شيء).۲۰۱٦سبتمبر ۳۰وبالتالي فال توجد أرباح / خسائر اکتواریة للفترة (

 
 الحركة في صافي االلتزامات المثبتة. -ج
 سبتمبر ۳۰ 

 م۲۰۱۷
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
   

 ۳۳۲,۱۲۱,۸٦۰ ۳۸۳,۲۲۹,۷٤۹ القیمة الحالیة لإللتزام في بدایة الفترة
 ٦٤,۰٥۹,۲۸۰ ٥۲,٥٥۷,۰٤۲ مصروفات

 (۳۱۹,۲۲۸) -- (أرباح) / خسائر اكتواریة ناتجة عن االلتزام
 (۱۲,٦۳۲,۱٦۳) (۱٤,۲۹٥,۷٤۹) منافع مدفوعة خالل الفترة / السنة

   القیمة الحالیة لاللتزام
 ٤۲۱,٤۹۱,۰٤۲ ۳۸۳,۲۲۹,۷٤۹ 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۳۰ 

 

 
 معاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةأثر تطبیق ال -۱٤

ھي أول قوائم  م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰، فإن ھذه القوائم المالیة األولیة للفترة المنتھیة في ۱-۲كما ھو مبین في اإلیضاح 
 إلعداد التقاریر المالیة.معدة وفقاً للمعاییر الدولیة 

 
 ۳۰منتھیة في للفترة ال األولیة عند إعداد القوائم المالیة ۳تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة في إیضاح رقم 

لشركة لفقد تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحیة  المختصرةاألولیة  . عند اعداد ھذه القوائم المالیة م۲۰۱۷سبتمبر 
 والذي یمثل تاریخ التحول للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. م۲۰۱٦ ینایر ۱كما في 

 
ھا سابقاً ة بتعدیل بعض المبالغ المقرر عنللمعاییر الدولیة، قامت الشرك عند إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحیة وفقاً 

المحاسبة المتعارف علیھا المستخدمة بواسطة الھیئة السعودیة للمحاسبین وفقاً لمعاییر  ةضمن القوائم المالیة المعد
ودیة للمحاسبین طة الھیئة السعالمتعارف علیھا بواس. وفیما یلي توضیح لكیفیة التحول من معاییر المحاسبة القانونیین
 . یرھا على المركز المالي و األداء المالي للشركةوتأث للتقاریر المالیة  إلى المعاییر الدولیة القانونیین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۳۱ 

 

 
 الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع)أثر تطبیق المعاییر    -۱٤

 التسویة لقائمة المركز المالي ۱-۱٤

 
 
 
 
 

 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰كما في  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في   
 

 اإلیضاح

 معاییر الھیئة
 السعودیة
 للمحاسبین
 القانونیین

 أثر التحول إلى
المعاییر الدولیة 
 للتقاریر المالیة

 المعاییر الدولیة
 المالیةللتقاریر 

 معاییر الھیئة
 السعودیة
 للمحاسبین
 القانونیین

تأثیر التحول للمعاییر 
 الدولیة للتقاریر المالیة

المعاییر الدولیة 
 للتقاریر المالیة

 (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي)  
        الموجودات

 ٤۷۳,٦۱۱,۳۲٤ -- ٤۷۳,٦۱۱,۳۲٤ ٤۷۹,٥۷۲,٥۰۰ -- ٤۷۹,٥۷۲,٥۰۰  ممتلكات، آالت ومعدات
 ۹۱٦,٦۰٤,۰۹٦ -- ۹۱٦,٦۰٤,۰۹٦ ۹۱۰,۷٤۸,۱٥۹ -- ۹۱۰,۷٤۸,۱٥۹  موجودات غیر ملموسة وشھرة

 ۹٤,۲۰۱,۰٦۳ -- ۹٤,۲۰۱,۰٦۳ ۹۸,۳۳۷,۱۱٥ -- ۹۸,۳۳۷,۱۱٥  شركات مستثمر فیھا بحقوق الملكیة
 ۱٦,٥٤۰,۰٥۷ ۱٦,٥٤۰,۰٥۷ -- ۱٦,۳٦٦,۱٥٤ ۱٦,۳٦٦,۱٥٤ -- أ-۱٤ مدفوعات مقدمھ وأرصدة مدینة أخرى

 إجمالي الموجودات غیر المتداولة
 ۱,٤۸۸,٦٥۷,۷۷٤ ۱٦,۳٦٦,۱٥٤ ۱,٥۰٥,۰۲۳,۹۲۸ ۱,٤۸٤,٤۱٦,٤۸۳ ۱٦,٥٤۰,۰٥۷ ۱,٥۰۰,۹٥٦,٥٤۰ 

        
 ۱,۰۷۳,۸٤۲,٥۰۳ -- ۱,۰۷۳,۸٤۲,٥۰۳ ۱,۰۷۱,۷۲۰,۰۷٥ -- ۱,۰۷۱,۷۲۰,۰۷٥  ذمم مدینة تجاریة

 ۲۳٥,٦۱۲,۷۷۳ (۲۲,٤٥۹,۹٦۳) ۲٥۸,۰۷۲,۷۳٦ ۲۹۱,۲٤۳,۱٦۸ (۲۲,۲۰۱,۱۳۰) ۳۱۳,٤٤٤,۲۹۸ أ-۱٤ مدفوعات مقدمھ وأرصدة مدینة أخرى
 ۱٥۲,۳۸۹,٥٦۱ -- ۱٥۲,۳۸۹,٥٦۱ ٤٥٤,۸۰٥,۹۲۸ -- ٤٥٤,۸۰٥,۹۲۸  محتفظ بھا للمتاجرة –إستثمارات 

 -- -- -- ٤۰٤,۸۲۰,۹۲۲ -- ٤۰٤,۸۲۰,۹۲۲  ودائع قصیرة األجل
 ۷۱۸,۲٥٥,۸۲۸ -- ۷۱۸,۲٥٥,۸۲۸ ۹۷,۸۰۳,۸۷٥ -- ۹۷,۸۰۳,۸۷٥  نقد و ما في حكمھ

 ۲,۱۸۰,۱۰۰,٦٦٥ (۲۲,٤٥۹,۹٦۳) ۲,۲۰۲,٥٦۰,٦۲۸ ۲,۳۲۰,۳۹۳,۹٦۸ (۲۲,۲۰۱,۱۳۰) ۲,۳٤۲,٥۹٥,۰۹۸  إجمالي موجودات متداولة
 ۳,٦۸۱,۰٥۷,۲۰٥ (٥,۹۱۹,۹۰٦) ۳,٦۸٦,۹۷۷,۱۱۱ ۳,۸۲٥,٤۱۷,۸۹٦ (٥,۸۳٤,۹۷٦) ۳,۸۳۱,۲٥۲,۸۷۲  إجمالي الموجودات 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۳۲ 

 

 
 أثر تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع)   -۱٤

 التسویة لقائمة المركز المالي (تابع) ۱-۱٤
 

 

 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰كما في  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في   

 اإلیضاح 

 معاییر الھیئة
 السعودیة
 للمحاسبین
 القانونیین

 أثر التحول إلى
المعاییر الدولیة 
 للتقاریر المالیة

 المعاییر الدولیة 
 للتقاریر المالیة

 معاییر الھیئة
 السعودیة
 للمحاسبین
 القانونیین

تأثیر التحول للمعاییر 
  الدولیة

 للتقاریر المالیة
 المعاییر الدولیة 
 للتقاریر المالیة

 (لایر سعودي) سعودي) (لایر (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي)  
        حقوق الملكیة

 ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -- ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -- ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰  رأس المال
 ۳٥۹,٦۲٥,۳۷۱ -- ۳٥۹,٦۲٥,۳۷۱ ۳٦۹,٦۹۷,۲۷۱ -- ۳٦۹,٦۹۷,۲۷۱  احتیاطي نظامي

 -- -- -- ۳۱۹,۲۲۸ ۳۱۹,۲۲۸ --  أرباح اكتواریة / احتیاطي خسارة
 ٦۳۲,٦۷۲,۱٦۳ (۷٦,۳۸۳,۹۲۳) ۷۰۹,۰٥٦,۰۸٦ ۷۲٦,٦۹٤,۸۰۳ (۷۳،۰۰۸،۳۸۸) ۷۹۹,۷۰۳,۱۹۱  مبقاةأرباح 

 ۲,۸۷۲,۲۹۷,٥۳٤ (۷٦,۳۸۳,۹۲۳) ۲,۹٤۸,٦۸۱,٤٥۷ ۲,۹۷٦,۷۱۱,۳۰۲ (۷۲,٦۸۹,۱٦۰) ۳,۰٤۹,٤۰۰,٤٦۲  إجمالي حقوق الملكیة
        

        المطلوبات
 ۳۷۰,٦٥۷,٤۸٦ ۷۰,٤٦٤,۰۱۷ ۳۰۰,۱۹۳,٤٦۹ ۳۸۳,۲۲۹,۷٤۹ ٦٦،۸٥٤،۱۸٤ ۳۱٦,۳۷٥,٥٦٥ ب-۱٤ منافع الموظفین

 ۳۷۰,٦٥۷,٤۸٦ ۷۰,٤٦٤,۰۱۷ ۳۰۰,۱۹۳,٤٦۹ ۳۸۳,۲۲۹,۷٤۹ ٦٦,۸٥٤,۱۸٤ ۳۱٦,۳۷٥,٥٦٥  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة
        

 ٥۰,۸۹٦,٦۲۸ -- ٥۰,۸۹٦,٦۲۸ ۲۸,۲۳۳,۲٥۲ -- ۲۸,۲۳۳,۲٥۲  ذمم دائنة تجاریة
 ۳٤٤,۹۸۳,٤۲۰ -- ۳٤٤,۹۸۳,٤۲۰ ۳۸۹,۹۲۷,٤۱۹ -- ۳۸۹,۹۲۷,٤۱۹  أرصدة دائنة أخرى

 ٤۲,۲۲۲,۱۳۷ -- ٤۲,۲۲۲,۱۳۷ ٤۷,۳۱٦,۱۷٤ -- ٤۷,۳۱٦,۱۷٤  زكاة مستحقة
 ٤۳۸,۱۰۲,۱۸٥ -- ٤۳۸,۱۰۲,۱۸٥ ٤٦٥,٤۷٦,۸٤٥ -- ٤٦٥,٤۷٦,۸٤٥  إجمالي المطلوبات المتداولة

 ۸۰۸,۷٥۹,٦۷۱ ۷۰,٤٦٤,۰۱۷ ۷۳۸,۲۹٥,٦٥٤ ۸٤۸،۷۰٦،٥۹٤ ٦٦،۸٥٤،۱۸٤ ۷۸۱,۸٥۲,٤۱۰  إجمالي المطلوبات
 ۳,٦۸۱,۰٥۷,۲۰٥ (٥,۹۱۹,۹۰٦) ۳,٦۸٦,۹۷۷,۱۱۱ ۳,۸۲٥,٤۱۷,۸۹٦ (٥،۸۳٤،۹۷٦) ۳,۸۳۱,۲٥۲,۸۷۲  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۳۳ 

 

 
 أثر تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع)   -۱٤

 الدخل الشامل اآلخرالربح أو الخسارة والتسویة لقائمة  ۲-۱٤
 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في  أشھر المنتھیة تسعةلفترة ال م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 

 

 معاییر الھیئة
 السعودیة
 للمحاسبین
 القانونیین

 أثر التحول إلى
المعاییر الدولیة 
 للتقاریر الدولیة

 المعاییر الدولیة
 الدولیة للتقاریر

الھیئةمعاییر   
 السعودیة
 للمحاسبین
 القانونیین

تأثیر التحول 
للمعاییر الدولیة 
 للتقاریر المالیة

المعاییر الدولیة 
 للتقاریر المالیة

 (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي)  
        

 ۲,۱۱۹,٤۸٦,۸۱٤ -- ۲,۱۱۹,٤۸٦,۸۱٤ ۷٤۱,۲۷۱,۸۲۱ -- ۷٤۱,۲۷۱,۸۲۱  إیرادات
 (۱,۳٥۸,۹۰٥,۱۸۸) (۳,۱۷٥,۸٤۲) (۱,۳٥٥,۷۲۹,۳٤٦) (٤۸۹,۹٦۷,۲۹٦) ۳٦۸,۱٤۷ (٤۹۰,۳۳٥,٤٤۳)  تكلفة اإلیرادات

 ۷٦۰,٥۸۱,٦۲٦ (۳,۱۷٥,۸٤۲) ۷٦۳,۷٥۷,٤٦۸  ۲٥۱,۳۰٤,٥۲٥ ۳٦۸,۱٤۷ ۲٥۰,۹۳٦,۳۷۸  مجمل الربح
 (۱۸۱,۳٦۸,۸۷٤) (٤۳۳,۹۹۱) (۱۸۰,۹۳٤,۸۸۳) (٦۰,٥۰۱,۸۱٦) ٥۳,٦۳٥ (٦۰,٥٥٥,٤٥۱)  مصروفات عمومیة وإداریة

        
 ٥۷۹,۲۱۲,۷٥۲ (۳,٦۰۹,۸۳۳) ٥۸۲,۸۲۲,٥۸٥ ۱۹۰,۸۰۲,۷۰۹ ٤۲۱,۷۸۲ ۱۹۰,۳۸۰,۹۲۷  الدخل من التشغیل

 ٤,۸۸٤,۲۷٥ -- ٤,۸۸٤,۲۷٥ ۷۰٤,٦٥۱ -- ۷۰٤,٦٥۱  إیرادات أخرى
الحصة من ربح شركات مستثمر 

 فیھا بحقوق الملكیة
 

٦,۰۰۰,۰۰۰ -- ٦,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ -- ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 
 ۸,٦۱۳,٥۳۳ ۱۷۳,۰۷٥ ۸,٤٤۰,٤٥۸ ٥,۲۰۰,۰۹٤ ۸٤,۲٦۱ ٥,۱۱٥,۸۳۳  إیرادات تمویل، بالصافي

 ٦۱۰,۷۱۰,٥٦۰ (۳,٤۳٦,۷٥۸) ٦۱٤,۱٤۷,۳۱۸ ۲۰۲,۷۰۷,٤٥٤ ٥۰٦,۰٤۳ ۲۰۲,۲۰۱,٤۱۱  الدخل قبل الزكاة
 (۲۹,۰۳۷,٤۹۲) -- (۲۹,۰۳۷,٤۹۲) (۹,۰۰۰,۰۰۰) -- (۹,۰۰۰,۰۰۰)  الزكاة

        
 ٥۸۱,٦۷۳,۰٦۸ (۳,٤۳٦,۷٥۸) ٥۸٥,۱۰۹,۸۲٦ ۱۹۳,۷۰۷,٤٥٤ ٥۰٦,۰٤۳ ۱۹۳,۲۰۱,٤۱۱  الدخل للفترة

        
 -- -- -- -- -- --  مكاسب اكتواریة

  ۱۹۳,۲۰۱,٤۱۱ ٥۰٦,۰٤۳ ۱۹۳,۷۰۷,٥ ٤٥٤۸٥,۱۰۹,۸۲٦ (۳,٤۳٦,۷٥۸) ٥۸۱,٦۷۳,۰٦۸ 
        ربحیة السھم:

 ۳٫۰۹ -- ۳٫۱۱ ۱٫۰۳ -- ۱٫۰۳  الربح األساسي والمخفض للسھم



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۳٤ 

 

 
 أثر تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع)   -۱٤

 التسویة لقائمة التغیرات في حقوق الملكیة ۳-۱٤

دیسمبر  ۳۱كما في  
 م۲۰۱٦

 سبتمبر ۳۰كما في 
 م۲۰۱٦ 

 (لایر سعودي) (لایر سعودي) 
إجمالي حقوق الملكیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة الصادر عن الھیئة 

 ۲,۹٤۸,٦۸۱,٤٥۷ ۳,۰٤۹,٤۰۰,٤٦۲ السعودیة للمحاسبین القانونیین
 (٥,۹۱۹,۹۰٦) (٥,۸۳٤,۹۷٦) أ)-۱٤قروض للموظفین بدون فائدة (إیضاح 

 (۷۰,٤٦٤,۰۱۷) (٦٦,۸٥٤,۱۸٤) ب)-۱٤مكافآت نھایة الخدمة للموظفین (إیضاح 
إجمالي حقوق الملكیة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر 

 ۲,۸۷۲,۲۹۷,٥۳٤ ۲,۹۷٦,۷۱۱,۳۰۲ المالیة
 

 إیضاحات حول التسویات

 مدینة أخرىوأرصدة  ھمقدممدفوعات  )أ

 بنكیةمقابل ضمانات ودائع 

تم جھات أخرى، ویومختلف الوزارات ولطیران المدني تم تقدیم ضمانات بنكیة ألطراف مختلفة مثل ھیئة العامة ل
ل البنكیة، تم تسجیل أرصدة مقاب وإلصدار الضماناتترحیل الضمانات البنكیة بشكل مستمر على أساس متجدد. 

لھا رحیالودائع / األرصدة المسجلة حیث أنھ یتم ت هال یوجد لدى الشركة أي تواریخ استحقاق لھذ ھذه الضمانات.
 یتم تحریر ھذه الودائع للشركة فقط في حالة توقف أعمال الشركة مع األطراف المعنیة.من أجل استمراریة العمل و

عات التي قد تم تسجیلھا سابقاً تحت بند " مدفوغیر متداولة و على أنھابالتالي، فإن تلك الودائع تم إعادة تصنیفھا 
معاییر المحاسبیة الصادر عن الھیئة مقدمھ وأرصدة مدینة أخرى" ضمن القوائم المالیة النظامیة المعدة وفقاً لل

 للمحاسبین القانونیین. السعودیة

 قروض للموظفین بدون فائدة

قامت الشركة بمنح قروض طویلة األجل بدون فائدة لبعض الموظفین مقابل مكافآت نھایة الخدمة التي یتم سدادھا 
م معدل یخ التقریر بالقیمة العادلة باستخداكدفعة واحدة في تاریخ التقاعد، وبالتالي تم تقییم ھذه القروض في تار

علیھ، تم إعادة تصنیف قروض الموظفین على أنھا غیر  بناءً سنة. و ٦۰على أساس سن تقاعد و ٪٥خصم قدره 
قد تم تسجیلھا سابقاً تحت بند " مدفوعات مقدمھ وأرصدة مدینة أخرى" ضمن القوائم المالیة النظامیة والتي متداولة 

 للمعاییر المحاسبیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.المعدة وفقاً 

 

 

 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر

۳٥ 

 

 
 أثر تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (تابع)   -۱٤

 إیضاحات حول التسویات (تابع)

دیسمبر  ۳۱ كما في 
 م۲۰۱٦

 سبتمبر ۳۰كما في 
 م۲۰۱٦ 

 (لایر سعودي) (لایر سعودي) 
   

 ۹,٥۷٤,۲۸٥ ۹,۳۷٤,۲۸٥ األجل مقابل ضمانات بنكیةودائع طویلة 
 ۱۲,۸۸٥,٦۷۸ ۱۲,۸۲٦,۸٤٥ قروض طویلة األجل للموظفین بدون فائدة

 ۲۲,٤٥۹,۹٦۳ ۲۲,۲۰۱,۱۳۰ معاد تصنیفھا من مدفوعات مقدمھ وأرصدة مدینة أخرى
 (٥,۹۱۹,۹۰٦) (٥,۸۳٤,۹۷٦) تسویات قیمة عادلة

 ۱٦,٥٤۰,۰٥۷ ۱٦,۳٦٦,۱٥٤ تم عرضھا كأصول طویلة األجل 
 

 منافع الموظفین )ب

اللتزامات باحتساب ا الشركةوفقا للمعاییر المحاسبیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، قامت 
بموجب مكافآت نھایة الخدمة للموظفین بالرجوع إلى طریقة المحاسبة المنصوص علیھا في قانون العمل. عند 

ت مخصصات نھایة الخدمة للموظفین كالتزاما الشركةالتحول إلى المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، تحتسب 
الحتساب التزامات المنافع المحددة في تاریخ التحول  مستقل یر اكتواريمحددة وبناًء علیھ تم تعیین خبمنافع 

م، تم تحدید فرق ۲۰۱٦ ینایر ۱في  م وما بعد ذلك.۲۰۱٦ینایر  ۱للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة كما في 
حتسبة من الم) بین االلتزامات ملیون لایر سعودي ۷۰٫٥ م:۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ٦٦٫۸بمبلغ 

المطلوبات المسجلة بموجب معاییر المحاسبة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین قبل الخبیر االكتواري و
فقاً للمعاییر و االفتتاحیةتم احتساب تسویة لذلك األثر عند إعداد القائمة المركز المالي ذلك،  وبناًء علىالقانونیین. 

م: ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰( القوائم المالیة األولیةملیون لایر سعودي) و ٦٦٫۸بمبلغ  ھاالمبقاة تم تخفیض (األرباحالدولیة 
 ملیون لایر سعودي). ۳٫٦األرباح والخسائر تم تخفیضھا بمبلغ 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة المحدودة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
 م۲۰۱۷ سبتمبر ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في ة لفتر
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 أدناه.  للشركة مبینھخ إصدار القوائم المالیة المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا بعد حتى تاری
 

 المعاییر الجدیدة )أ
 

ساریة التطبیق على القترات السنویة 
 ابتداءاً من

المعاییر، التعدیالت 
 والتفسیرات

 ملخص المتطلبات

 ۱فترات التقریر السنویة ابتداءاً من 
المبكر  التطبیقم، ۲۰۱۸ینایر 

 مسموح بھ

المعایار الدولي رقم 
 األدوات المالیة – ۹

 ثالث ۹یتضمن المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
تصنیفات رئیسیة لألصول المالیة: یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة 
والقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر والقیمة العادلة 

تصنیفات  ذلك المعیاریلغي  الربح أو الخسارة. خالل قائمةمن 
لإلستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ  ۳۹الدولي  المحاسبةمعیار 

 االستحقاق، القروض و الذمم المدینة، و اإلستثمارات المتاحة للبیع 
 

نموذج "الخسارة المتکبدة"  ۹  المالیریر للتقالمعیار الدولي  یستبدل
 نموذج "الخسارة االئتمانیةب  ۳۹في معیار المحاسبة الدولي رقم 

ة تأثیر كبیرا بشأن كیفیتقدیرا یتطلب ا ھذالمتوقعة. و المستقبلیة
نماذج الخسارة االئتمانیة التغیرات في العوامل االقتصادیة على 

 .االحتمال المرجحعلى أساس  سیتم تحدیدھاالتي و المتوقعة
 

سیتم تطبیق نموذج انخفاض القیمة الجدید على الموجودات المالیة 
امل العادلة من خالل الدخل الشالقیمة  بالتكلفة المطفأة أوالتي تقاس 

 االخر، فیما عدا
وكذلك على االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة، واالصول 

یتم س، ۹ بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  موجودات العقود.
 األسس التالیة: وفقا ألحدقیاس مخصصات الخسارة 

 شھرا  تنتج ۱۲ على مدى المتوقعة  یةاالئتمان الخسارة -
ذه الخسارة االئتمانیة المتوقعة عن أحداث التعثر في ھ

 شھرا بعد تاریخ التقریر. ۱۲خالل السداد والمحتملة 
 ھي الخسارةالعمر الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى  -

االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث التعثر في 
 السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة.

سبة للخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، یتم بالن -
تطبیق القیاس إذا زادت المخاطر االئتمانیة للموجودات 
المالیة بشكل كبیر في تاریخ التقریر منذ اإلعتراف األولي 

المتوقعة على مدى لھا، ویطبق قیاس الخسارة االئتمانیة 
یر كب شھرا إذا لم تزید ھذه المخاطر االئتمانیة بشكل ۱۲

یجوز للمنشأة تحدید عدم زیادة المخاطر االئتمانیة بشكل 
كبیر في حالة أن تكون األداة معرضة لمخاطر ائتمانیة 
منخفضة في تاریخ التقریر. إال أن قیاس خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى العمر یتم تطبیقھ على الدوام للذمم 

ات المدینة التجاریة وموجودات العقد بدون أي مكون
تمویل ھامة. یجوز للمنشأة إختیار تطبیق ھذه السیاسة 
أیضا للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقد بمكونات 

 تمویل ھامة.
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ساریة التطبیق على القترات السنویة 

 ابتداءاً من
المعاییر، التعدیالت 

 و التفسیرات
 المتطلباتملخص 

 ۱فترات التقریر السنویة ابتداءاً من 
م، التبني المبكر مسموح ۲۰۱۸ینایر 

 بھ

المعایار الدولي رقم 
اإلیرادات من  – ۱٥

 العقود مع العمالء

یؤسس نموذج من خمس خطوات لجمیع أنواع  ۱٥المعیار رقم 
إیرادات العقود، باتالي فإن اإلیراد یمكن إثباتھا في وقت معین أو 

مدى فترة زمنیة. إن ھذا المعیار یحل محل إرشادات إثبات  على
 -۱۸اإلیرادات المتبعة، بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي رقم 

 عقود اإلنشاءات، -۱۱اإلیرادات، معیار المحاسبة الدولي رقم 
ة رقم إلعداد التقاریر المالی یر لجنة التفسیرات للمعیار الدوليتفس

الء"، وتفسیر لجنة التفسیرات للمعیار ) "برامج والء العم۱۳(
) "اتفاقیات إنشاء ۱٥إلعداد التقاریر المالیة رقم ( يالدول

التقاریر  إلعداد يالعقارات"، وتفسیر لجنة التفسیرات للمعیار الدول
 ) "تحویل الموجودات من العمالء".۱۸المالیة رقم (

 ۱فترات التقریر السنویة ابتداءاً من 
بني المبكر مسموح م، الت۲۰۱۹ینایر 

 بھ

المعیار الدولي رقم 
 عقود اإلیجار – ۱٦

یقترح تصنیف عقود اإلیجار الذي یعتمد على  ۱٦المعیار رقم 
طبیعة األصل محل اإلیجار. بالتالي، فإن جمیع عقود اإلیجار یتم 
تصنیفھا ضمن النوع أ أو النوع ب من عقود اإلیجار. یقدم ھذا 

و الذي قد یتطلب من المستأجرین  المعیار نموذج لحق اإلستخدام
إثبات عقود اإلیجار ضمن قائمة المركز المالي كالتزام عقود إیجار 

 مع حق إستخدام األصل.
 

 تعدیالت على المعاییر القائمة )ب
"الترتیبات المشتركة"، التي تنطبق على الفترات  - ۱۱عداد التقاریر المالیة رقم إلعلى المعیار الدولي  تعدیالت

، تتطلب من المنشأة الحصول على حصة في عملیة مشتركة، حیث ۲۰۱٦ینایر  ۱السنویة التي تبدأ في أو بعد 
اردة في الو ، وجمیع المبادئحیث یتم تطبیق بقدر حصة الشركةیشكل نشاط العملیة المشتركة نشاطا تجاریا، 

"دمج األعمال" والمعاییر الدولیة األخرى التي ال تتعارض مع  - ۳رقم لتقاریر المالیة إلعداد االمعیار الدولي 
 عن المنشآت اإلفصاح، یتعین على باإلضافة لذلك. "الترتیبات المشتركة" ۱۱رقم متطلبات المعیار الدولي 

المتعلقة بدمج  األخرىوالمعاییر الدولیة  ۳التقاریر المالیة رقم  إلعدادالمعلومات المطلوبة بموجب المعیار الدولي 
 عملیة في ال األطرافإذا ساھم أحد فقط  أیضا على منشأة ما عند تشكیل عملیة مشتركة تنطبق التعدیالت. األعمال

 
ي عملیة ستحواذ على حصة إضافیة فباالأنھ فیما یتعلق  التعدیالتذلك، توضح  باإلضافةتشكیلھا.  عندالمشتركة 

ي یجب إعادة قیاس الحصص المحتفظ بھا سابقا ف المشتركة یكون فیھا نشاط العملیة المشتركة نشاطا تجاریا، فإنھ 
 .بالسیطرة المشتركة المسئول عن التشغیلالعملیة المشتركة إذا احتفظ 

 
المالیة"، المطبقة على الفترات السنویة التي تبدأ  "عرض القوائم - ۱على معیار المحاسبة الدولي رقم  التعدیالت

 ـ:الحالي المتطلبات فیما یتعلق ب ۱، یوضح معیار المحاسبة الدولي رقم م۲۰۱٦ینایر  ۱في أو بعد 
 .۱لمعیار المحاسبة الدولي رقم  متطلبات األھمیة النسبیة -
 و الخسارة و الدخل الشامل اآلخر و قامة المركز المالي، یمكن فصلھا. أإن تلك البنود المحددة في قائمة الربح  -
 أن یكون لدى تلك المنشآت مرونة فیما یتعلق بالترتیب الذي تقدم بھ اإلیضاحات حول القوائم المالیة األولیة. -
م ایجب أن یتم عرض حصة الدخل الشامل اآلخر للشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة المحتسبة باستخد -

طریقة حقوق الملكیة بشكل إجمالي كبند واحد ویتم تصنیفھا بین تلك البنود التي سیتم أو لن یتم إعادة تصنیفھا 
 .إلى الربح أو الخسارة الحقاً 
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 (تابع) تعدیالت على المعاییر القائمة )ب

توضح التعدیالت كذلك المتطلبات التي تنطبق عند عرض المجامیع اإلضافیة في قائمة المركز المالي و قائمة  -
 الربح أو الخسارة و قائمة الدخل الشامل اآلخر. 

 
والمعیار المحاسبي الدولي رقم  "والمعدات اآلالتالممتلكات و" ۱٦ ت على معیار المحاسبة الدولي رقمالإن التعدی

تقید التي و، م۲۰۱٦ینایر  ۱المطبقة على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  "الموجودات غیر الملموسة" ۳۸
 ،إلستھالك الممتلكات واآلالت والمعداتالمتوقع تولیدھا  اإلیراداتالمتولدة إلى إجمالي  اإلیراداتاستخدام نسبة 

 .األصول غیر الملموسة إلطفاءوال یجوز استخدامھا إال في ظروف محدودة 
 

 إدارة المخاطر المالیة -۱٦
 تتعرض الشركة للمخاطر التالیة الناتجة من األدوات المالیة:

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السیولة -
 مخاطر السوق -
 

تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة، القیمة  الشركةإن أنشطة 
ج مالعادلة والتدفق النقدي مخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار)، مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. ویركز برنا

ملة على األداء حتلیل من التأثیرات السلبیة المعلى تقلبات األسواق المالیة ویحاول التق إدارة المخاطر الكلیة للشركة
 المالي للشركة.

 
 إطار إدارة المخاطر المالیة

یتم تنفیذ سیاسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا بموجب السیاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة 
واع المخاطر ة. إن أھم أنللشركالعلیا بتحدید، تقییم، والتحوط للمخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع وحدات التشغیل 

 .السیولةمخاطر السوق ومخاطر االئتمان وھي مخاطر 
 

. فریق اإلدارة للشركةیتولى مجلس اإلدارة المسؤولیة الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر 
 . یقوم فریق العمل بإجراء إجتماعاتللشركةالتنفیذیة ھي المسؤولة عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر 

  .بشكل منتظم، وإن أي تغیرات أو أمور تتعلق باالمتثال للسیاسات یتم إبالغ المجلس بھا من خالل لجنة المراجعة
 

یتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق 
یر اإلدارة واإلجراءات لتطویر بیئة رقابیة مسئولة وبناءة من خالل التدریب ومعای الشركة. وتھدف الشركةوأنشطة 

 .بحیث یكون جمیع الموظفین على درایة بأدوارھم والتزاماتھم
 

وإجراءاتھا، وتقوم بمراجعة مدى مالئمة للشركة إدارة المخاطر  بسیاساتاإلدارة  التزامتشرف لجنة المراجعة على 
 الشركةلتي تواجھھا إطار إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر ا

 
، ودائع بنكیة قصیرة األجل، إن األدوات المالیة المدرجة ضمن قائمة المركز المالي تتضمن النقد وما في حكمھ

، ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى. إن أخرى، ذمم مدینة تجاریة وأرصدة مدینة استثمار محتفظ بھ للمتاجرة
 .في بیان السیاسات الفردي المتعلق بكل بندطرق اإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنھا 
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 إدارة المخاطر المالیة (تابع)     -۱٦

 مخاطر السوق
مخاطر السوق ھي المخاطر أن القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة لألدوات المالیة قد تتذبذب بسبب التغیرات في 

وھي: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر العمالت، ثالثة أنواع من المخاطر  أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من
 .ومخاطر األسعار األخرى

 مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة وھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز 

دوریة لمخاطر أسعار الفائدة لألدوات المالي للشركة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل المراقبة ال
 المالیة التي تحمل فائدة.

 مخاطر العملة
وھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. 

ب یھ االسترلیني بسبتتم معامالت الشركة بصورة أساسیة باللایر السعودي والیورو والدوالر األمریكي والجن
التعادل الثابت بین اللایر السعودي والدوالر األمریكي فإن التعرض لمخاطر العملة محدود، وبالتالي ال تتعرض 

 لمخاطر العملة.

 مخاطر االئتمان
تنشأ مخاطر وھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. 

االئتمان بشكل رئیسي من الذمم المدینة التجاریة، األرصدة المدینة األخرى، النقد لدى البنوك، والودائع البنكیة 
 قصیرة األجل.

 مخاطر إدارة رأس المال
مستمرة حتى تتمكن من  على االستمرار كمنشأة الشركةتھدف الشركة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة 

االستمرار في توفیر العوائد للمساھمین والمنافع لحاملي األسھم اآلخرین، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي 
لدعم التنمیة المستدیمة ألعمالھا. تدیر الشركة ھیكل رأس المال من خالل مراقبة العوائد على صافي األصول 

 .لتغیرات في الظروف االقتصادیةوتقوم بإجراء التعدیالت علیھا في ضوء ا






