
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المختصرة القوائم المالیة األولیة

 تقریر مراجع الحسابات المستقلمع 
 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 السعودیة للخدمات األرضیة الشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة المختصرةالقوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 
 
 

 صفحة الفھرس
  

 ۱ تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة المختصرة
  

 ۲ ةالمختصرقائمة المركز المالي  
  

 ۳ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 
  

 ٤ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المختصرة
  

 ٥ قائمة التدفقات النقدیة المختصرة
  

 ۳۲  – ٦ األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 
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 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

٦  

 
 المنشأة المعد لھا التقریر . ۱

 
كشـركة ذات مسـؤولیة محدودة في المملكة العربیة الشـركة السـعودیة للخدمات األرضـیة ("الشـركة") كانت مسـجلة  ۱- ۱

ــ (الموافق ۱٤۲۹رجب   ۱۱بتاریخ   ٤۰۳۰۱۸۱۰۰٥السعودیة بموجب السجل التجاري رقم   م). ۲۰۰۸یولیو   ۱٤ھ
م، تأـسـست الـشركة من قبل المؤـسـسة العامة للخطوط الجویة العربیة الـسعودیة ("الـسعودیة")، مملوكة  ۲۰۰۸خالل  
 وحید قطاع الخدمات األرضیة السعودیة (جي إس إس) في المملكة العربیة السعودیة.٪ للحكومة، لت۱۰۰بنسبة 

 
تم تغییر االسم القانوني لشركة الخطوط السعودیة للخدمات األرضیة إلى الشركة السعودیة للخدمات األرضیة تحت   ۲- ۱

ــ (الموافق  ۱٤۳۲صفر    ۲۰في   ٤۰۳۰۱۸۱۰۰٥نفس رقم التسجیل  ألم للشركة ھي م). الشركة ا۲۰۱۱ینایر   ۲٤ھ
 ٪ من أسـھم الشـركة. الشـركة األم ٥۲٫٥مؤسـسـة الخطوط الجویة العربیة السـعودیة ("الشـركة األم")، حیث تمتلك 

 ").النھائیة للشركة ھي الشركة السعودیة القابضة ("الشركة األم النھائیة
 

ــ، الموافق  ۱٤۳٥من جمادى اآلخرة   ۱۷/ ص ، بتاریخ   ۱۷۱-عمال بالقرار الوزاري رقم   ۳- ۱ م، ۲۰۱٤أبریل   ۱۷ھـــ
 تم تحویل الشركة من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة. 

 
ة ملیون ســھم، بقیمة اســمی  ٥٦٫٤بعد الحصــول على الموافقة المطلوبة من ھیئة الســوق المالیة، عرضــت الشــركة   ٤- ۱

ــھم، تمثل   ۱۰قدرھا   ــعودي لكل س ــركة، للجمھور خالل فترة االكتتاب من ۳۰لایر س یونیو   ۳٪ من رأس مال الش
ھــــ). بدأ تداول أسھم ۱٤۳٦شعبان   ۲۱م (الموافق  ۲۰۱٥یونیو   ۹ھــــ) حتى ۱٤۳٦شعبان   ۱٥م (الموافق ۲۰۱٥

. وبناًء علیھ، )ھــــــ ۱٤۳٦رمـضان   ۸  الموافق(م  ۲۰۱٥یونیو   ۲٥في   الـسعودیة (تداول)  ـسوق المالیةالالـشركة في 
م، قام ۲۰۱۹وبعد إتمام الطرح العام األولي بنجاح، تم اإلعالن عن الشـركة كشـركة مسـاھمة سـعودیة. خالل سـنة 

المسـاھمون المؤسـسـون (عطار للمناولة األرضـیة وعطار للسـفر (یشـار إلیھم مجتمعین بــــــ "عطار") والشـركة 
("إن أیھ جي إس")) ببیع حصــتھما في الشــركة إلى الجمھور العام وبناًء علیھ الوطنیة للمســاندة األرضــیة للطیران  

 ٪.٤۷٫٥ارتفعت نسبة األسھم المكتتب بھا من قبل الجمھور العام إلى 
 

  نقل الركاب، خدمات األمتعةیف الطائرات، خدمات تنظیتمثل نشــاط الشــركة في تقدیم خدمات المناولة األرضــیة،   ٥- ۱
وـكل شـــــرـكات الطیران األخرى المحلـیة واألجنبـیة في جمیع المـطارات في المملـكة  للخطوط الســـــعودـیة الوقودو

 العربیة السعودیة. 
 

 یقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي: ٦- ۱
 

 مركز الیاسمین التجاري
 طریق الملك عبد العزیز، حي البساتین

 ٤۸۱٥٤صندوق برید 
 ۲۱٥۷۲جدة 

 المملكة العربیة السعودیة. 
 

٪ في ـشركة األمد الـسعودي لخدمات المطارات والنقل ٥۰تاریخ التقریر، تمتلك الـشركة حـصة ملكیة بنـسبة كما في   ۷- ۱
المـساندة ("ـساس") كمـشروع مـشترك. وبناًء علیھ، ـصنفت الـشركة حـصتھا في ـساس كمـشروع مـشترك. تعد ـشركة 

مات النقل للركاب والطاقم سـاس واحدة من موردي الشـركة االسـتراتیجیین وھي تعمل بشـكل أسـاسـي في توفیر خد
 في المملكة العربیة السعودیة.

  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۷  

 
 )یتبعالمنشأة المعد لھا التقریر ( . ۱

 
م، وقعت الـشركة اتفاقیة مـشروع مـشترك ("االتفاقیة") مع مجموعة تي  ۲۰۲۰ـسبتمبر   ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  ۸- ۱

في فرنـسا، لتأـسیس ـشركة ذات مـسؤولیة محدودة تحت اـسم تي إل دي العربیة لخدمات  الرئیـسي إل دي التي مقرھا
المعدات ("الشـركة الجدیدة"). الھدف األسـاسـي للشـركة الجدیدة ھو تقدیم خدمات صـیانة معدات المناولة األرضـیة 

ملیون لایر ســعودي  ۱في جمیع مطارات المملكة العربیة الســعودیة. ســیتم إنشــاء الشــركة الجدیدة برأس مال قدره  
 لایر سعودي.  ۱٫۰۰۰، قیمة كل منھا حصة ۱٫۰۰۰یتكون من 

 
٪ من إجمالي رأس مال الشــركة ٥۰ســتمتلك كل من الشــركة الســعودیة للخدمات األرضــیة ومجموعة تي إل دي   

ً  اإلجراءات القانونیة المتعلقة بتكوین شركة جدیدةفإن م، ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ وكما فيالجدیدة.   .قید المعالجة حالیا
 

 أسس اإلعداد  . ۲
 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة  ۲-۱

 
ً  األولیة المختصرةتم إعداد ھذه القوائم المالیة  المعتمد في   " التقریر المالي األولي"  ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي  وفقا

المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ویجب 
 ً إلى جنب مع آخر قوائم مالیة سنویة للشركة كما في وحتى السنة   قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة جنبا

 آخر قوائم مالیة سنویة").م (" ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
  

وال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة جمیع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة  
ً المعدة  للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، ولكن تم إدراج السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات التفسیریة المحددة  وفقا

داث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي واألداء المالي للشركة منذ آخر قوائم مالیة لتفسیر األح
 م ال تعتبر بالضرورة مؤشراً ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰سنویة. إضافةً لذلك، إن نتائج األعمال للفترة األولیة المنتھیة في 

 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱التي تنتھي في على النتائج التي یمكن أن تكون علیھا نتائج السنة المالیة 
 

 أسس القیاس ۲-۲
 
ً تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة   إلى مبدأ التكلفة التاریخیة،   للمعاییر الدولیة للتقریر المالي استناداً  وفقا

دلة ومنافع الموظفین فیما عدا االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي یتم قیاسھا بالقیمة العا
تم إعداد ھذه القوائم ووالتي یتم إثباتھا بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة.  

 على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي وافتراض االستمراریة.   األولیة المختصرةالمالیة 
 
 عملة النشاط والعرض ۲-۳

 
تم تقریب وبالریاالت السعودیة التي تمثل عملة النشاط للشركة.  األولیة المختصرةیتم عرض ھذه القوائم المالیة 

 جمیع المبالغ ألقرب ألف لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۸  

 
 )یتبعأسس اإلعداد ( . ۲

 
 استخدام التقدیرات واألحكام ٤-۲

  
من اإلدارة استخدام الحكم والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر في   األولیة المختصرةیتطلب إعداد القوائم المالیة 

تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المقرر عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات 
أن عدم التأكد بشأن ھذه االفتراضات والتقدیرات واإلفصاحات المصاحبة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إال 

ً  یمكن أن یؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیالً  على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في   جوھریا
 الفترات المستقبلیة. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

 
 یة بشكل مستمر. یتم إثبات مراجعات التقدیرات بأثر مستقبلي.وتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساس

 
األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من  

 .  ۲٥التقدیرات ھي نفسھا التي تم وصفھا في آخر قوائم مالیة سنویة باستثناء ما ھو مفصح عنھ في اإلیضاح 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة . ۳
 

ھي نفسھا المطبقة في القوائم المالیة السنویة  األولیة المختصرةالسیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه القوائم المالیة 
 م.  ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للشركة كما في وللسنة المنتھیة في 

 
 الممتلكات والمعدات . ٤
 

 تسویة القیم الدفتریة:  )أ

 

فترة التسعة ل
أشھر المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰في 
 م۲۰۲۰ 

 
 السنة المنتھیة في  

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 
   

 ٦۳٥٫۱٤۳ ٥۹۲٫٥۳۸ في بدایة الفترة / السنة  كما القیمة الدفتریة 
 ۸۲٫۰۷۹ ٤۰٫۷٤۹ إضافات خالل الفترة / السنة 

 ) ۱٤٫۰٤۸( -- لسنة لخسارة االنخفاض في القیمة للفترة / 
 )٥( -- االستبعادات خالل الفترة / السنة 

 ) ۱۱۰٫٦۳۱( )۸۲٫۰۹۹( محمل للفترة / السنةالستھالك الا
 ٥۹۲٫٥۳۸ ٥٥۱٫۱۸۸ في نھایة الفترة / السنة كما القیمة الدفتریة    

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۹  

 
 )یتبعالممتلكات والمعدات ( . ٤

 
 القیم الدفتریة حسب الفئة ھي كما یلي: )ب

 
 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰ 

دیسمبر   ۳۱ 
 م ۲۰۱۹

 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 
   

 ۲۷٫٤٦٤ ۲۷٫٤٦٤ أرض  
 ۲۱۲ ۱۸ تحسینات على عقارات مستأجرة

 ٥۰٤٫٥۸٥ ٤٤۹٫٥٤۳ معدات مطارات
 ٥٤٦ ۳۹٥ سیارات

 ۳٫۸۲۲ ۲٫۸۲۸ أثاث ومفروشات ومعدات
 ۳٫۷۳۳ ۲٫۷۸٥ معدات حاسب آلي

 ٥۲٫۱۷٦ ٦۸٫۱٥٥ أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ
   

 ٥۹۲٫٥۳۸ ٥٥۱٫۱۸۸ في نھایة الفترة / السنة كما القیمة الدفتریة 
 
 التنفیذ بشكل رئیسي بالتقدم المحرز نحو شراء معدات مطار متخصصة. تتعلق األعمال الرأسمالیة تحت  )ج

 
تمثل خسائر انخفاض القیمة الخسائر المسجلة مقابل الموجودات المتقادمة التي تم تحدیدھا أثناء الفحص المادي   )د

 الذي أجراه استشاري خارجي استأجرتھ اإلدارة. 
 
 عقود اإلیجار . ٥
 

 موجودات حق االستخدام: )أ

 

التسعة فترة ل
أشھر المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰في 
 م۲۰۲۰

 
 السنة المنتھیة في  

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 
   

 ۱۷٤٫۷٤۲ ۱۸۲٫۹۹٦ في بدایة الفترة / السنة   كما القیمة الدفتریة
 ٦۲٫۲۲۷ -- السنة  /  إضافات / تعدیالت خالل الفترة

 ) ٥۳٫۹۷۳( )٤۰٫۳۳۹( لسنةلمحمل للفترة / الستھالك الا
   

 ۱۸۲٫۹۹٦ ۱٤۲٫٦٥۷ في نھایة الفترة / السنة كما القیمة الدفتریة 
 

 مطلوبات عقود اإلیجار: )ب

 

فترة التسعة ل
أشھر المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰في 
 م۲۰۲۰

 
 السنة المنتھیة في  

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 
   

 ۱۸۹٫۰۸٦ ۱۷٤٫۸۷۳ الفترة / السنة في بدایة كما القیمة الدفتریة 
 ٦۲٫۲۲۷ -- السنة  /  إضافات / تعدیالت خالل الفترة

 ۷٫٦۰٥ ٤٫٤٤٦ لسنة لمصروفات فوائد للفترة / 
 ) ۸٤٫۰٤٥( )٤۷٫٦۱٥( مدفوعات / تعدیالت خالل الفترة / السنة 

   

 ۱۷٤٫۸۷۳ ۱۳۱٫۷۰٤ في نھایة الفترة / السنة  كما القیمة الدفتریة



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۱۰  

 
 )یتبعاإلیجار (عقود  .٥

 
 ):یتبعمطلوبات عقود اإلیجار (ب)  

 
 على النحو التالي:  ةیتم عرض مطلوبات عقود اإلیجار في قائمة المركز المالي المختصر

 

 
 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰ 

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 
   

 ۱۲۹٫۹۹۳ ۹۰٫۷۱٦ الجزء غیر المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار
 ٤٤٫۸۸۰ ٤۰٫۹۸۸ الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار

   
 ۱۷٤٫۸۷۳ ۱۳۱٫۷۰٤ في نھایة الفترة / السنة  كما القیمة الدفتریة

 
 الموجودات غیر الملموسة والشھرة .٦

 
 تسویة القیم الدفتریة:    )أ

      

 الشھرة 
 عقود

 العمالء 
 عالقات

 العمالء 

 
 برامج 

 حاسب آلي 
 

 اإلجمالي
      :التكلفة

 ۱٫۲۳۳٫٤۹٤ ۲۹٫۰۲٤ ٤٦۸٫٤۷٥ ۱٥۳٫۱۷۹ ٥۸۲٫۸۱٦ م ۲۰۱۹ینایر  ۱في  كما الرصید 
 ۳٥٫۰۹۳ ۳٥٫۰۹۳ -- -- -- إضافات خالل السنة 

م و  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید كما في  
 ۱٫۲٦۸٫٥۸۷ ٦٤٫۱۱۷ ٤٦۸٫٤۷٥ ۱٥۳٫۱۷۹ ٥۸۲٫۸۱٦ م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰

      
      :المتراكماإلطفاء 
 ۳٤۲٫۲۲۸ ۱٫٦٥۸ ۱۸۷٫۳۹۱ ۱٥۳٫۱۷۹ -- م ۲۰۱۹ینایر  ۱في  كما الرصید 

 ٤۱٫۲۹٤ ۱۷٫۸۷۰ ۲۳٫٤۲٤ -- -- إطفاء السنة
 ۳۸۳٫٥۲۲ ۱۹٫٥۲۸ ۲۱۰٫۸۱٥ ۱٥۳٫۱۷۹ -- م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كما الرصید 

 ۳۸۳٫٥۲۲ ۱۹٫٥۲۸ ۲۱۰٫۸۱٥ ۱٥۳٫۱۷۹ -- م ۲۰۲۰ینایر  ۱في  كما الرصید       
 ۲۷٫۱۳٦ ۹٫٦۰۰ ۱۷٫٥۳٦ -- -- اإلطفاء خالل الفترة

 ٤۱۰٫٦٥۸ ۲۹٫۱۲۸ ۲۲۸٫۳٥۱ ۱٥۳٫۱۷۹ -- م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في  كما الرصید 
      القیم الدفتریة      

 ۸۸٥٫۰٦٥ ٤٤٫٥۸۹ ۲٥۷٫٦٦۰ -- ٥۸۲٫۸۱٦ )ةم (مراجع۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 ۸٥۷٫۹۲۹ ۳٤٫۹۸۹ ۲٤۰٫۱۲٤ -- ٥۸۲٫۸۱٦ )ةم (غیر مراجع۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۱۱  

 
 الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة .۷
 

شركة األمد السعودي لخدمات المطارات النقل المساندة ("ساس") ھي شركة مشتركة تمتلك فیھا الشركة  )أ
 ٪ من حصص الملكیة.  ٥۰سیطرة مشتركة و 

 
 م: ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰فیما یلي االستثمار في شركة ساس كما في 

 

 االسم 
بلد 

 التأسیس
 حصة الملكیة
 القیمة الدفتریة الفعلیة (٪) 

 سبتمبر ۳۰  
 م۲۰۲۰

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع )ة(مراجع )ة(غیر مراجع  
شركة األمد السعودي  

لخدمات المطارات 
 والنقل المساندة

المملكة 
العربیة 
 ۱٤۱٫٥٦۷ ۹۸٫٦۱۰ ٪ ٥۰ ٪٥۰ السعودیة

  
 المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة: فیما یلي ملخص حركة االستثمار في الشركة  )ب

 

 

فترة التسعة أشھر  ل
 المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰

 
 السنة المنتھیة في  

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 
   

 ۱۲۹٫۸۲٤ ۱٤۱٫٥٦۷ في بدایة الفترة / السنة كما الرصید 
 ۱۱٫۷٤۳ )۲۲٫۰۲۲( (ج))۷الحصة في (خسارة) / ربح الفترة / السنة (اإلیضاح 

 -- )۲۰٫۹۳٥( (د)) ۷توزیعات أرباح (اإلیضاح 
   

 ۱٤۱٫٥٦۷ ۹۸٫٦۱۰ في نھایة الفترة / السنة كما الرصید
 

 م. ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ھذه األرقام بناًء على حسابات اإلدارة لشركة ساس لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  )ج
 

ملیون لایر سعودي. وبناًء علیھ،    ٤۱٫۸۷م، أعلنت شركة ساس عن توزیعات أرباح بلغت  ۲۰۲۰ینایر    ۲٦في   )د
 لنسبة حصتھا شركة ساس. وفقاً ٪ من توزیعات األرباح ٥۰سجلت الشركة 

 
تطبق الشركة المستثمر بھا في بطریقة حقوق الملكیة نفس السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل الشركة في   )ه

 .   األولیة المختصرةالقوائم المالیة   ھذه
  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۱۲  

 
 الذمم المدینة التجاریة . ۸

 
 م مما یلي:۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰تتكون الذمم المدینة التجاریة كما في 

 

 
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 
   

 ٦٦٤٫۸۷۷ ۸۹٤٫۱٥۸ (أ)) ۱۷المستحق من أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 
 ٤۷۱٫۱٥۷ ٤۲۹٫٤۰۲ مدینة تجاریة أخرى ذمم 

 ۱٫۳۲۳٫٥٦۰ ۱٫۱۳٦٫۰۳٤ 
 ) ۱۲۰٫۰۳۷( )۷۰٫۰٦٦( یخصم: غیر المتداول  

 ۱٫۰۱٥٫۹۹۷ ۱٫۲٥۳٫٤۹٤ ذمم مدینة تجاریة متداولة
 ) ۱٤٤٫٤۰٥( )۲۲۱٫٥۱٤( یخصم: مخصص خسائر االنخفاض في القیمة

   
 ۱٫۰۳۱٫۹۸۰ ۸۷۱٫٥۹۲ 

 
 لخسائر االنخفاض في القیمة:فیما یلي الحركة في المخصص 

 

فترة التسعة أشھر  ل
 المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰

 
 السنة المنتھیة في  

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 
   

 ۱۷۸٫۷٤۳ ۱٤٤٫٤۰٥ في بدایة الفترة / السنة كما الرصید
 ۳۱٫۸۰٦ ۸۲٫۳۳٦ لسنة لالمحمل للفترة / 

 ) ٦٦٫۱٤٤( )٥٫۲۲۷( الفترة / السنة مشطوب خالل المخصص ال
   

 ۱٤٤٫٤۰٥ ۲۲۱٫٥۱٤ في نھایة الفترة / السنةكما الرصید 
 

للتعرف على تعرض الشركة لمخاطر االئتمان وخسارة االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة (راجع اإلیضاح 
۲٤ .( 

 
 االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة . ۹

 
االستثمارات في سوق المال   ، تتكون بشكل أساسي منفیما یلي االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 واألوراق المالیة المدرجة: اإلستثماریة الصنادیق  -
 سبتمبر ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 
   

 ۷۸٤٫٤۷۰ ۳۱۸٫۰۹۲ إستثماریةصنادیق 
 ۱٥۹٫٤٦۱ ۱٦۲٫٤۰۲ أوراق مالیة مدرجة 

 ٤۸۰٫٤۹٤ ۹٤۳٫۹۳۱ 
 

  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۱۳  

 
 )یتبعاالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ( . ۹
 

 فیما یلي الحركة في االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  )أ
فترة التسعة أشھر  ل 

 المنتھیة  
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰

 
 السنة المنتھیة في  

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 
   

 ۳۰٥٫۰۳۸ ۹٤۳٫۹۳۱ في بدایة الفترة / السنةكما الرصید 
 ۱٫۰۲۱٫٦٥۹ ۱۲٥٫۰۰۰ استثمارات خالل الفترة / السنة  

 ) ٤۰۲٫۱۹۱( )٥۹٥٫۳۰۸( بیع استثمارات خالل الفترة / السنة
 ۱۹٫٤۲٥ ٦٫۸۷۱ العادلة خالل الفترة / السنة ربح غیر محقق من القیمة 

 ۹٤۳٫۹۳۱ ٤۸۰٫٤۹٤ في نھایة الفترة / السنة كما الرصید
 

م، لم تكن القیمة الدفتریة لالستثمار المحتفظ بھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في كما 
القیم العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مختلفة بشكل كبیر عن القیمة السوقیة. لمعرفة 

 ).۲۱(انظر اإلیضاح 
 

أشھر المنتھیة في التسعة فیما یلي الربح من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خالل فترة  )ب
 م: ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰

 سبتمبر ۳۰ 
 م۲۰۲۰

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۱۹

   

محققة من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو أرباح 
 ۳٫۸٥۰ ٤٫٦۹۲ الخسارة

ربح غیر محقق من التقییم العادل لالستثمارات بالقیمة العادلة من  
 ۱٫٤۰۳ ٦٫۸۷۱ خالل الربح أو الخسارة 

 ۱۱٫٥٦۳ ٥٫۲٥۳ 
 
 النقد وما في حكمھ . ۱۰

 
 سبتمبر ۳۰ 

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 )ة(مراجع )ةمراجع(غیر  
   

 ٦۰٦ ٤٤۹ النقد في الصندوق  
 ۱۱۹٫۲٤۳ ۷٤۸٫۰٦٥ حسابات جاریة -نقد لدى البنوك 

 ۷٤۸٫٥۱٤ ۱۱۹٫۸٤۹ 
 

 رأس المال . ۱۱
 

ملیون لایر سعودي یتكون من   ۱٫۸۸۰م، بلغ رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰في  كما  
ملیون لایر سعودي   ۱٫۸۸۰م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱لایر سعودي (  ۱۰ملیون سھم مدفوعة بالكامل قیمة كل منھا    ۱۸۸

 لایر سعودي).  ۱۰قیمة كل منھا سھم ملیون  ۱۸۸مكون من 
 

 :توزیعات أرباح
(األرباح المعلنة    م۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰لم یعلن مجلس اإلدارة عن توزیعات أرباح خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  

    ملیون لایر سعودي). ۳۳۸٫٤: ۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰والمدفوعة خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۱٤  

 
 االحتیاطي النظامي . ۱۲

 
٪ من صافي إجمالي الدخل الشامل كل سنة إلى  ۱۰الشركة تحویل نسبة بموجب نظام الشركة األساسي، فإن على 
 ٪ من رأس المال. ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع.۳۰احتیاطي نظامي حتى یبلغ ذلك االحتیاطي 

 
 القروض والسلف . ۱۳

 
 المقاسة بالتكلفة المطفأة:، وفیما یلي قروض وسلف الشركة المحملة بفوائد

 
 سبتمبر ۳۰    

 م۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع  

    المطلوبات غیر المتداولة
 --  ۳۰۸٬۲۱٦  قروض بنكیة طویلة األجل

    
    المطلوبات المتداولة

  -- ۱۸٥٬۳۲۷  الجزء المتداول من قروض طویلة األجل  
 ٤۹۳٫٥٤۳ -- 

 
ملیون لایر سعودي. تم سحب ھذا المبلغ   ٥۰۰مع بنك تجاري محلي بقیمة    قرض   خالل الفترة، وقعت الشركة اتفاقیة  

ً م. یحمل ھذا القرض أعباء تمویلیة  ۲۰۲۰یولیو    ۲۸بالكامل في   ألسعار السوق السائدة. للقرض فترة سماح مدتھا   وفقا
ملیون لایر  ۷. دفعت الشركة رسوم إداریة بمبلغ سنتین دى ستة أشھر ویسدد على أقساط ربع سنویة متساویة على م

لشروط اتفاقیة القرض المتفق علیھا. الحقًا لنھایة الفترة، قام البنك بتغییر  وفقاً سعودي للحصول على التسھیالت 
شروط سداد القرض وبناًء علیھ، أصبح اآلن مستحق السداد على مدى ثالث سنوات بشروط سداد مرنة. القرض  

 مون بسند ألمر. مض
  

ً أخالل الفترة، وقعت الشركة  ملیون لایر   ۱٬٥۰۰بمبلغ  لقرض ةمحلی ةك تجاریومع بن اتفاقیتین تسھیل بنكي  یضا
 تحمل ھذه التسھیالت   م.  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰حتى    تالتسھیال  ھذه  . لم یتم سحبملیون لایر لكل اتفاقیة)  ۷٥۰(    سعودي

ً أعباء تمویلیة  شھًرا ویتم سداده على أقساط ربع   ۱۲فترة سماح مدتھا  الدیھ تالسائدة. التسھیال ألسعار السوق وفقا
عند السحب، سیتم تأمین تسھیالت القرض مقابل الذمم المدینة من عمالء معینین من خالل سندات سنویة متساویة. 

ً أوامر   التفاقیات التسھیالت. وفقا
 

 شمل، من بین ضمانات أخرى، الحفاظ على بعض النسب المالیة. تتضمن اتفاقیات التسھیالت بعض الضمانات والتي ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۱٥  

 
 (خسارة) / ربحیة السھم . ۱٤

 
 فیما یلي حساب (خسارة) / ربحیة األسھم األساسیة والمخفضة: 

 سبتمبر ۳۰ 
 م۲۰۲۰

 سبتمبر ۳۰
 م ۲۰۱۹ 

   
الریاالت بآالف (خسارة) / ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة (

 ۳٤۸٫۱۸۷ )۳۳٦٫۲۰۲( )السعودیة
   

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ألغراض الربحیة األساسیة  
 ۱۸۸٫۰۰۰ ۱۸۸٫۰۰۰ (بآالف الریاالت السعودیة)والمخفضة 

   
(الخسارة) / الربحیة األساسیة والمخفضة للسھم على أساس  

 ۱٬۸٥ )۱٬۷۹( الشركة (لایر سعودي)(خسارة) / ربح الفترة العائد لمساھمي 
 

تم احتساب (خسارة) / ربحیة السھم األساسیة بقسمة (الخسارة) / الربح العائد لمساھمي الشركة على المتوسط 
 المرجح لعدد األسھم القائمة. 

 
المتوسط المرجح تم احتساب (خسارة) / ربحیة السھم األساسي بقسمة (الخسارة) / الربح العائد لمساھمي الشركة على  

لعدد األسھم القائمة المعدلة لبیان تأثیر األسھم العادیة المحتمل تخفیضھا. ولكن، في غیاب أي التزام قابل للتحول  
 ألدوات حقوق ملكیة، فإن (خسارة) / ربحیة السھم المخفضة ال تختلف عن (خسارة) / ربحیة السھم األساسي.

 
 اإلیرادات  .۱٥

 
  ، والوقود   ،ونقل الركاب  ،مصدرھا من العقود مع العمالء من خالل توفیر خدمات تنظیف الطائراتإیرادات الشركة  

 وخدمات المناولة األرضیة لعمالئھا.    ،واألمتعة
 
 سبتمبر ۳۰ 

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۱۹
   اإلیرادات حسب الفئات:

 ۱٫۹۲٦٫۹۷٤ ۸۸۷٫٤٥۱ تقدیم خدمات 
 ۱۳٫٤٦۱ ۷٫۷۱٤ مبیعات بضائع

 ۸۹٥٫۱٦٥ ۱٫۹٤۰٫٤۳٥ 
   

   :اإلیرادات حسب نوع العمالء
 ۱٫۱۸۳٫۸۳۸ ٦٦٥٫۰۰۳ (أ)) ۱۷إیرادات من أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 
 ۷٥٦٫٥۹۷ ۲۳۰٫۱٦۲ إیرادات من عمالء محلیین وآجانب آخرین

 ۸۹٥٫۱٦٥ ۱٫۹٤۰٫٤۳٥ 
   

   اإلیرادات حسب المطارات:
 ٦۸۱٫۸۸۰ ۲۹٤٫۲٦٦ جدة

 ٤۹٦٫۸۱۷ ۲۷٥٫۰۸٦ الریاض 
 ۱٦۹٫۸٦۱ ۸۲٫۲۹۸ الدمام 

 ۱٦٥٫٦۲٥ ٤٥٫۳۲۹ المنورة المدینة
 ٤۲٦٫۲٥۲ ۱۹۸٫۱۸٦ أخرى 

 ۸۹٥٫۱٦٥ ۱٫۹٤۰٫٤۳٥ 
 

  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۱٦  

 
 منافع الموظفین .۱٦

 
 الوصف العام للخطة )أ

 
ً تقوم الشركة بتنفیذ برنامج/خطة مكافآت نھایة الخدمة غیر ممول معتمد لموظفیھا الدائمین  لمتطلبات نظام  وفقا

 العمل السعودي. یتم تحدید المبلغ المثبت في قائمة المركز المالي كما یلي:
 

 سبتمبر ۳۰ 
 م۲۰۲۰

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 
   

 ٥۳۱٫۲۲۹ ٥٦٥٫۲۱٤ الحالیة اللتزامات المنافع المحددةالقیمة 
 

 الحركة في صافي مطلوبات المنافع المحددة )ب
 

یتكون صافي مطلوبات المنافع المحددة فقط من التزامات المنافع المحددة. فیما یلي الحركة في التزامات المنافع 
 المحددة على الفترة / السنة: 

    

فترة التسعة أشھر  ل
 المنتھیة  

 سبتمبر ۳۰
  م۲۰۲۰

 السنة المنتھیة في  
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 )ة(مراجع  )ة(غیر مراجع 

    

 ٤۷٤٫۳۹۰  ٥۳۱٫۲۲۹ في بدایة الفترة / السنةكما الرصید 
    

    المدرج في قائمة الربح أو الخسارة:
 ٥٦٫٥٤٤  ٤٥٫۰۱٥ تكالیف الخدمة الحالیة 

 ۲۱٫۹۹۳  ۱٥٫۱۱٦ الفوائدتكلفة 
 ٦۰٫۱۳۱  ۷۸٫٥۳۷ 

    المدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر:
    خسارة إعادة القیاس الناشئ عن: 

 ) ۲۹۲(  -- االفتراضات المالیة  -
 ۱٫۳۸٦  -- تعدیالت بناًء على الخبرة -
 --  ۱٫۰۹٤ 
    

 ) ۲۲٫۷۹۲(  )۲٦٫۱٤٦( منافع مدفوعة  
 ٥۳۱٫۲۲۹  ٥٦٥٫۲۱٤ الفترة / السنةفي نھایة كما الرصید 

 
واریین مستقلین باستخدام  تم، تم إجراء تقییم اللتزامات نھایة الخدمة من قبل خبراء إك۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱كما في   )ج

 االفتراضات الرئیسیة كما یلي:
 

   االفتراضات الرئیسیة:
   

 ٪ ۳٬۹۰  معدل الخصم 
 ٪ ۳٬٥۰  المتوقع لزیادة الراتبنمو الرواتب في المستقبل / المعدل 

 ٪ ۰٬۱  معدل الوفیات
 ٪ ۱۱٬۲۱  معدالت التسریح / االستقالة من الخدمة 

 سنة  ٦۰  سن التقاعد 
 

 سنة.  ۱۲٫٦٤یبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة  
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۱۷  

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة .۱۷

 
الشركة في معامالت مع المنشآت األخرى التي تقع ضمن تعریف الطرف  خالل السیر االعتیادي لألعمال، دخلت 
. تتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین المؤسسین للشركة، وھم  ۲٤ذي العالقة في معیار المحاسبة الدولي 

ات الشركة األم، وشركاتھم التابعة والزمیلة وشركات أخرى ذات إدارة مشتركة وتتمتع بتأثیر جوھري على شرك
أخرى وموظفي اإلدارة العلیا. تنشأ المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئیسي من الخدمات المقدمة / المستلمة 

 وإعارات الموظفین والعدید من اتفاقیات األعمال، ویتم تنفیذھا بموجب شروط تعاقدیة متفق علیھا.
 

 واألرصدة الھامة ضمن الذمم المدینة التجاریة: المعامالت  – المستحق من األطراف ذات العالقة  )أ(

   

  
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۱۹
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع     

 العالقة  االسم
طبیعة 

 المعامالت
مبلغ المعامالت خالل الفترة 

 أرصدة اإلقفال  المنتھیة 
       

للخطوط المؤسسة العامة 
 الشركة األم  الجویة العربیة السعودیة 

خدمات 
 ٤٤۰٫۷٦۰ ٦۲۲٫۸۰۰ ۹۹۳٫۳۹٦ ٤٥۹٫۱۲۲ مقدمة

       

  شركة الخطوط السعودیة
 للشحن 

شركة تابعة 
 شقیقة 

خدمات 
 ۲۰٫٥۸۹ ۳٤٫٤٦٦ ۱٥٫۲۷۳ ۱٤٫۲۹۲ مقدمة

       

الشركة السعودیة لھندسة  
 وصناعة الطیران 

شركة تابعة 
 شقیقة 

خدمات 
 -- -- ۷٫۹۳۰ ٥۷٫۲۸٤ مقدمة

       

السعودیة  شركة الخطوط 
 للتموین

مساھم 
 مشترك

خدمات 
 -- ٤۰۰ ۲٫٥۳٤ ۱٫۱۳۸ مقدمة

       

 طیران السعودیة  
 الخاص 

شركة تابعة 
 شقیقة 

خدمات 
 ۳۳٫۰٤۱ ۳۷٫٤۷٦ ۱۳٫٦۹۳ ۸٫۷۹٦ مقدمة

       

 خدمات األسطول 
 الملكي

شركة تابعة 
 شقیقة 

خدمات 
 ۱۲٤٫۰۰٦ ۱٤۹٫٥٥٦ ٦۸٫۲۲۲ ٦۰٫٤٥٤ مقدمة

       

 شركة السعودیة  
 القابضة 

  الشركة األم
 النھائیة

خدمات 
 ٦۱٥ ٦۱٥ ۱٫۰۰۰ -- مقدمة

       

شركة تابعة  فالي دیل 
 شقیقة 

خدمات 
 ٤٥٫۸٦٦ ٤۰٫۳۳٤ ۷۸٫۹٥٤ ٥٤٫۲٥۹ مقدمة

       

شركة سال للشحن  
 المحدودة

شركة تابعة 
 شقیقة 

خدمات 
 -- ۸٫٥۱۱ -- ۸٫٥۱۱ مقدمة

       

شركة األمد السعودي  
لخدمات المطارات والنقل  

 المساندة

 
مشروع 
 مشترك

خدمات 
 -- -- ۲٫۸۳٦ ۱٫۱٤۷ مقدمة

       
     ۸۹٤٫۱٥۸ ٦٦٤٫۸۷۷ 

 
  ۳۰٪ (٥۱تبلغ إیرادات الشركة من الخدمات المقدمة لشركة الخطوط الجویة العربیة السعودیة ("السعودیة") حوالي  

 ٪) من إجمالي اإلیرادات. ٥۱م: ۲۰۱۹سبتمبر 
  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۱۸  

 
 )یتبعمعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة ( .۱۷

 
 مدفوعات مقدما وذمم مدینة أخرى: المعامالت واألرصدة الھامة ضمن  –المستحق من أطراف ذات عالقة  )ب(

   
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۱۹
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع     

 طبیعة المعامالت العالقة  االسم
مبلغ المعامالت خالل الفترة 

 أرصدة اإلقفال  المنتھیة 

 شركة السعودیة  
 القابضة 

  الشركة األم
 النھائیة

إعادة تحمیل 
تكالیف موظفین 
معارین وأعباء 

 أخرى 
 ۳۲۰٫٥٦٥ ۳۳۲٫۲۲٤ ۱۸۹٫۷٥۰ ۱۱٫٦۷۹ و) ۱۷(اإلیضاح 

       
شركة األمد السعودي  

لخدمات المطارات 
 والنقل المساندة

 
مشروع 
 مشترك

القوى العاملة  
 والخدمات التشغیلیة

 ۱۷اإلیضاح 
   -- (د) و(ج) 

 

 

الھیئة مطالبة من 
العامة للطیران  

   -- ۳٤٫٥۷٤ المدني
 -- ٥٤٫۹۳٤ -- ۲۰٫۹۳٥ توزیعات أرباح  
       

الشركة السعودیة 
وصناعة  لھندسة 
 الطیران 

شركة تابعة 
 شقیقة

خدمات مقدمة 
 ومستلمة

 ۱۷اإلیضاح 
 -- ۱۷٫۰۲۸ -- (ج)و (أ) 

 
    ٤۰٤٫۱۸٦ ۳۲۰٫٥٦٥ 

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

المؤسسة العامة  
  للخطوط الجویة

 ۲۸۳ ۲۸۹ ۱٫٤۰۳ ۳۱۷ خدمات مستلمة  الشركة األم   العربیة السعودیة
       

شركة الخطوط  
 السعودیة للتموین

مساھم 
 مشترك

 خدمات مستلمة 
۲٦٫٦۷۰ ۱۹٫۷٦۹ -- -- 

       
الشركة السعودیة 
لھندسة وصناعة  

 الطیران 
شركة تابعة 

 شقیقة

 
 

 -- -- ۲۰٫۲۷۹ ۲۱٫۷٦۷ خدمات مستلمة 
       

  شركة األمد السعودي
لخدمات المطارات 

 والنقل المساندة

 
مشروع 
 مشترك

 
 

 -- ٦٫۸۰٤ ۷٫٤۸۳ ۷٬۳۹۲ خدمات مستلمة 
       

الخطوط الجویة  شركة 
السعودیة للتطویر 

 العقاري
شركة تابعة 

 شقیقة

 
 

 -- ٥۰۸ ۲٦٥ ٥٦٥ خدمات مستلمة 
       
     ۷٫٦۰۱ ۲۸۳ 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۱۹  

  
 )یتبعمعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة ( .۱۷

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

 

   
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۱۹
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع     

 طبیعة المعامالت العالقة  االسم
مبلغ المعامالت خالل الفترة 

 أرصدة اإلقفال  المنتھیة
       

المؤسسة العامة  
للخطوط الجویة  
 الشركة األم   العربیة السعودیة

أعباء موظفي 
السعودیة 

ومصروفات 
 ۹۰٫٤۸۸ ٦۹٫۷۱۸ ۳٥٫۲۰۳ ۳٫۸۷۸ أخرى 

       
شركة األمد 

السعودي لخدمات  
المطارات والنقل  

 المساندة
مشروع 
 مشترك

مدفوعات مستلمة 
بالنیابة عن 
المشروع 
 ۱٤٫۱۷۰ -- ۳۳٫۳٦۷ ۱٥٫۱۹۱ المشترك

       
شركة الخطوط  

 السعودیة للتموین
مساھم 
 خدمات مستلمة مشترك

 ۱۷(اإلیضاح 
 (ج))

  ۱۷(اإلیضاح 
 ۲۷٫۲۲۱ ۲۹٫٥٤۲ (ج))

       
الشركة السعودیة 
لھندسة وصناعة  

 الطیران 
شركة تابعة 

 خدمات مستلمة شقیقة
 ۱۷(اإلیضاح 

 (ج))
  ۱۷(اإلیضاح 

 ۲۹٫٥۱۳ -- (ج))
        

شركة الخطوط  
 السعودیة للشحن  

شركة تابعة 
 شقیقة

مطالبات 
 ۸٦۱ ۸٦۱ -- -- مصروفات

       
الخطوط  شركة 

الجویة السعودیة  
 للتطویر العقاري

شركة تابعة 
 شقیقة

مطالبات 
 مصروفات

 ۱۷(اإلیضاح 
 (ج))

  ۱۷(اإلیضاح 
 ۱٫۲۲۳ ۱٫۲۸۰ (ج))

       
     ۱۰۱٫٤۰۱ ۱٦۳٫٤۷٦ 
 

 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۲۰  

 
 )یتبعمعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة ( .۱۷

 
 المكافآت: )ه(

 

 طبیعة المعامالت االسم
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۱۹
    

 ۷٫۱۳۸ ٦٫۸۸۹ مكافآت  موظفي اإلدارة العلیا
 ۳٫۷۱۸ ۳٫۸۳۹ مكافآت حضور اجتماعات  مجلس اإلدارة

  ۱۰٫۷۲۸ ۱۰٫۸٥٦ 
 
 فیما یلي تفاصیل مكافآت موظفي اإلدارة العلیا: 

  
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۱۹
   

 ٦٫۸۷٦ ٦٫٦۳۱ منافع الموظفین قصیرة األجل
 ۲٦۲ ۲٥۸ مكافأة نھایة الخدمة 

 ٦٫۸۸۹ ۷٫۱۳۸ 
 

م، أبرمت الشركة اتفاقیة إعارة مع المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة السعودیة تنص على  ۲۰۱۱ینایر  ۱في  )و(
 أحكام وشروط إعارات الموظفین السعودیین لمساعدة الشركة في تسییر أعمالھا وعملیاتھا.  

 
ون الشركة مسؤولة عن حصتھا من مطلوبات إلى الحدود المحددة في اتفاقیة اإلعارة، ستك خالل فترة اإلعارة، استناداً 

ً والتزامات الموظفین المعارین،   لشروط التوظیف مع المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة السعودیة.    وفقا
 

 القطاعات التشغیلیة .۱۸
 

بناًء على ھیكل  ویعتمد التنسیق الرئیسي للشركة لتقاریر القطاعات على قطاعات األعمال. وتحدد قطاعات األعمال 
إدارة الشركة والتقاریر الداخلیة. یتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تقدیم خدمات المناولة األرضیة لشركات 
الطیران في المملكة العربیة السعودیة. وبناًء علیھ، ترى اإلدارة أن نشاط الشركة التجاري یقع ضمن قطاع أعمال  

 واحد ویخضع لمخاطر وعائدات مماثلة.
 

 لزكاةا .۱۹
 
 المحمل للفترة )أ

 
 تتكون الزكاة للفترة المنتھیة مما یلي:

  
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۱۹
    

 ۲۲٫۸۷٥ ۲۰٫۲٥۰  المحمل للفترة
 

 ٪ من الوعاء الزكوي وصافي الربح / (الخسائر) المعدل للفترة، أیھما أعلى.۲٫٥تستحق الزكاة بنسبة 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۲۱  

 
 )یتبعالزكاة ( .۱۹

 
 المستحقةالزكاة  )ب

 
 فیما یلي تحلیل للحركة في الزكاة المستحقة خالل الفترة / السنة: 

فترة التسعة أشھر  ل 
 المنتھیة  

 سبتمبر  ۳۰
 م۲۰۲۰

 السنة المنتھیة في
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۱۹
 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 
   

 ۸٦٫۲٥۲ ۱۰٦٫٥۰۳ في بدایة الفترة / السنة كما الرصید
 ۳۰٫٥۰۰ ۲۰٫۲٥۰ لسنة لالمحمل للفترة / 

 ) ۱۰٫۲٤۹( )۷٫۳۲۸( السنة   / المدفوع خالل الفترة
   

 ۱۰٦٫٥۰۳ ۱۱۹٫٤۲٥ في نھایة الفترة / السنةكما الرصید 
 

 الموقف الزكوي )ج
 

للزكاة والدخل  م لدى الھیئة العامة  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱قامت الشركة بتقدیم إقرارات الزكاة حتى السنة المنتھیة في  
م. أصدرت الھیئة الربط الزكوي ۲۰۲۱أبریل  ۳۰("الھیئة"). وحصلت الشركة على شھادة زكاة ساریة حتى 

ملیون لایر سعودي. بالرغم    ۰٫۹م الخاضع لمطالبة زكاة إضافیة بمبلغ  ۲۰۱۱م إلى  ۲۰۰۸النھائي للسنوات من  
 ً  على ھذا الربط. من ذلك، قدمت الشركة اعتراضا

 
. وقد قدمت الشركة ردوًدا على استفسارات م۲۰۱۸إلى  م۲۰۱٤الھیئة بعض االستفسارات للسنوات من قدمت 

، فإن الشركة بصدد تقدیم الردود على  م۲۰۱۸إلى  م ۲۰۱٥. بالنسبة للسنوات من م۲۰۱٤الھیئة لعام 
 االستفسارات المذكورة أعاله.

 
 االلتزامات واالرتباطات المحتملة .۲۰

 
، قدمت الشركة، في سیاق األعمال االعتیادیة،  ۱۹االرتباطات المحتملة المفصح عنھا في اإلیضاح باإلضافة إلى 

ملیون لایر سعودي) إلى وزارة   ۱۷٫٥۷م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٤٫٤۷ضمانات بنكیة بلغت
ران المدني ("الھیئة العامة")، فیما المالیة، شركة الخطوط السعودیة، اتحاد النقل الجوي الدولي والھیئة العامة للطی

م. قام البنك الذي تتعامل معھ الشركة بتسجیل  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰یتعلق تذاكر، مبیعات تذاكر وإیجارات كما في 
 ملیون لایر سعودي) مقابل ھذه الضمانات.  ۰٫۱م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۰٫۱أرصدة بلغت

 
المتعلقة  ملیون لایر سعودي) ۱۸٫۹۲م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳۳٫٦٤تبلغ االلتزامات 

 بالمصروفات الرأسمالیة قد تم التعھد بھا ولكن لم یتم دفعھا بعد.
 

ة من الھیئة العامة للطیران المدني  بفیما یتعلق باالتفاقیات المبرمة بالنیابة عن شركة ساس، لم تتلق الشركة أي مطال
في كل رحلة محلیة ودولیة في مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبد   متفق علیھا تعاقدیاً بخصوص الرسوم ال

األمر مع الھیئة العامة للطیران المدني   م فصاعداً. تناقش اإلدارة حالیاً ۲۰۱۹نوفمبر  ۱العزیز الدولي اعتباراً من 
 صلة كما في تاریخ التقریر. ولم تصل إلى نتیجة بعد. وبالتالي، یصعب تقدیر االلتزامات ذات ال

 
م، توجد دعاوى قضائیة مرفوعة من قبل عمال ومقاولین من الباطن تمثل الشركة الطرف  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰كما في  

الستمرار اإلجراءات القانونیة، من الصعب تقدیر االلتزام ذي الصلة كما    المدعى علیھ فیھا. في الوقت الحالي، نظراً 
 في تاریخ التقریر. 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۲۲  

 
 وات المالیة األد .۲۱

 
القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 
بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، في حال عدم وجود سوق رئیسیة، في أفضل سوق  

 التاریخ. وتعكس القیمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائھ. یمكن للشركة الوصول إلیھا في ذلك 
 

تعتبر األداة المالیة مدرجة في سوق نشط إذا كانت أسعار التداول جاھزة ومتاحة بانتظام من وسیط تداول، تاجر 
تظمة أو سمسار أو شركة صناعیة أو خدمة تسعیر أو ھیئة نظامیة، وتمثل تلك األسعار معامالت سوقیة فعلیة ومن

 على أساس تجاري. 
 

 تسلسل القیمة العادلة 
 

تقوم إدارة الشركة بمراجعة منتظمة للمدخالت الھامة التي ال یمكن مالحظتھا وكذلك تعدیالت التقییم. في حالة  
استخدام معلومات الطرف الثالث، مثل أسعار السمسرة أو خدمات التسعیر، لقیاس القیم العادلة، یتم تقییم األدلة التي  
تم الحصول علیھا من األطراف الثالثة لدعم االستنتاج بأن ھذه التقییمات تلبي متطلبات المعاییر الدولیة للتقریر 

 المالي، بما في ذلك المستوى الذي ینبغي أن تصنف فیھ التقییمات في تسلسل القیمة العادلة. 
 

 في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.  تثبت الشركة بالتحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة
 

وعند توافر األسعار المعروضة، تقوم الشركة بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق 
نشطة لتلك األداة. یعتبر السوق نشًطا إذا تم إجراء المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بوتیرة وحجم 

 لتوفیر معلومات التسعیر بشكل مستمر. كافیین
 

عند قیاس القیمة العادلة، تستخدم الشركة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. قیاس القیمة العادلة، تستخدم  
الشركة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. یتم تصنیف القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل  

 ي للقیمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما یلي:الھرم
 

: أسعار التداول (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي یمكن ۱المستوى 
 الوصول إلیھا في تاریخ القیاس. 

 
القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،   ۱ة في المستوى : المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمن۲المستوى 

 سواًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
 

: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غیر  ۳المستوى  
 القابلة للمالحظة).

 
كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي  إذا 

 ً  للقیاس ككل. للقیمة العادلة، فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریا
 

 ً ً  ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة اختالفا م، لم تكن ھناك  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰عن قیمھا الدفتریة. في  جوھریا
أدوات مالیة تحتفظ بھا الشركة تم قیاسھا بالقیمة العادلة، باستثناء االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح  

 أو الخسارة. 
  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۲۳  

 
 )یتبعاألدوات المالیة ( .۲۱

 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  

     )ةم (غیر مراجع۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰
االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح  

 أو الخسارة 
    

 ۳۱۸٫۰۹۲ -- ۳۱۸٫۰۹۲ -- إستثماریةصنادیق  -
 ۱٦۲٫٤۰۲ -- -- ۱٦۲٫٤۰۲ أوراق مالیة  -

 ۱٦۲٫٤۰۲ ۳۱۸٫۰۹۲ -- ٤۸۰٫٤۹٤ 
     

     م (مراجعة) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
العادلة من خالل الربح  االستثمارات بالقیمة 

 أو الخسارة 
    

 ۷۸٤٫٤۷۰ -- ۷۸٤٫٤۷۰ -- إستثماریةصنادیق  -
 ۱٥۹٫٤٦۱ -- -- ۱٥۹٫٤٦۱ أوراق مالیة  -

 ۱٥۹٫٤٦۱ ۷۸٤٫٤۷۰ -- ۹٤۳٫۹۳۱ 
 

م  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لم یكن ھناك تحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل الفترة المنتھیة في 
م. باإلضافة إلى ذلك، لم تكن ھناك تغییرات في أسالیب التقییم. تعتمد القیمة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱والسنة المنتھیة في 

على صافي قیمة الموجودات التي أبلغ عنھا مدیر الصندوق   ۲وى  العادلة لالستثمارات في صنادیق االستثمار في المست
على   ۱متاحة على تداول. تعتمد القیمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالیة في المستوى الواألسعار الیومیة 

 األسعار المعروضة والمتاحة على تداول. 
 

ات المالیة والمطلوبات المالیة، وال یشمل معلومات القیمة یوضح الجدول التالي القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجود
العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقریبیة معقولة للقیمة 

 العادلة.  
 

 القیمة الدفتریة )ةم (غیر مراجع۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰

 المطفأةالتكلفة  الوصف:

القیمة العادلة 
من خالل الربح 

 أو الخسارة

القیمة العادلة 
من خالل الدخل 

 اإلجمالي الشامل اآلخر
     

     الموجودات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة:
 ۷٤۸٫۰٦٥ -- -- ۷٤۸٫۰٦٥ نقد لدى البنوك

 ۱٫٥۲۰٫٦۸۹ -- -- ۱٫٥۲۰٫٦۸۹ ذمم مدینة تجاریة وأخرى
     

     المطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة:
االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

 ٤۸۰٫٤۹٤ -- ٤۸۰٫٤۹٤ -- الخسارة
     

     مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة: 
 ٦۰٥٬٥٥٦ -- -- ٦۰٥٬٥٥٦  ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ۱۳۱٫۷۰٤ -- -- ۱۳۱٫۷۰٤ یجاراإلمطلوبات عقود 
 ٤۹۳٫٥٤۳ -- -- ٤۹۳٫٥٤۳ قروض وسلف 

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
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  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۲٤  

 
 )یتبعاألدوات المالیة ( .۲۱

 
 القیمة الدفتریة  م (مراجعة) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 الوصف: 

 
 

 التكلفة المطفأة

القیمة العادلة  
من خالل الربح  

 أو الخسارة 

القیمة العادلة  
من خالل  

الدخل الشامل  
 اآلخر

 
 
 

 اإلجمالي
     

     الموجودات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة: 
 ۱۱۹٫۲٤۳ -- -- ۱۱۹٫۲٤۳ نقد لدى البنوك

 ۱٫۳۲۲٫٦۹٦ -- -- ۱٫۳۲۲٫٦۹٦  ذمم مدینة تجاریة وأخرى
     

     العادلة:المطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة  
االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

 ۹٤۳٫۹۳۱ -- ۹٤۳٫۹۳۱ -- الخسارة
     

     مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة:
 ٥٥٥٫۷۰۷ -- -- ٥٥٥٫۷۰۷ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ۱۷٤٫۸۷۳ -- -- ۱۷٤٫۸۷۳ یجاراإلمطلوبات عقود 
 

 والتعدیالت على المعاییرالمعاییر الجدیدة  .۲۲
 

لم تصدر معاییر جدیدة؛ إال أن تطبیق التعدیالت التالیة على المعاییر الحالیة لیس لھ أي تأثیر مالي جوھري على  
للشركة في الفترة الحالیة أو الفترات السابقة ومن المتوقع أال یكون لھا تأثیر كبیر في   األولیة المختصرةالقوائم المالیة  

 الفترات المستقبلیة:
 
 التعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في المعاییر الدولیة للتقریر المالي  •
 )۳تعریف األعمال (التعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي   •
 ) ۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱النسبیة (التعدیل على معیار المحاسبة الدولي تعریف األھمیة  •
  ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي  ۹إصالح معیار سعر الفائدة (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  •

 )۷والمعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 المعاییر الصادرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد .۲۳
 

م، مع السماح  ۲۰۲۱ینایر  ۱عدد من اإلعالنات الجدیدة التي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  ھناك
بالتطبیق المبكر لھا، إال أن الشركة لم تقم بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة عند إعداد ھذه القوائم المالیة  

 األولیة المختصرة. 

 الوصف المعیار / التفسیر
من الفترات التي  ساري اعتباراً 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي
   

ر ا، المعی۳۹معیار المحاسبة الدولي 
 ۱٦و   ۹ ، ۷ ،٤الدولي للتقریر المالي  

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

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

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ م۲۰۲۰ – م ۲۰۱۸دورة  -المالي 
ممتلكات وآالت ومعدات: تحصیالت قبل  ۱٦معیار المحاسبة الدولي 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ االستخدام المقصود 
 ۳الدولي للتقریر المالي المعیار 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ إشارة إلى إطار المفاھیم  
 

 ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود تأمین 

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

ومعیار   ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي  
 ۲۸المحاسبة الدولي 

بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر 
وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك 
(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰

متاح للتطبیق االختیاري / تاریخ 
أجل غیر  السریان مؤجل إلى 

 مسمى
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  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۲٥  

 
 إدارة المخاطر المالیة .۲٤
 

 إدارة المخاطر المالیة
 

 تتعرض الشركة للمخاطر التالیة والناتجة عن األدوات المالیة:    
 

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السوق -
 مخاطر السیولة   -

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

 التقلیل من التأثیرات السلبیة المحتملة على األداء المالي للشركة.       
 

ً تتولى اإلدارة العلیا إدارة المخاطر  تقوم اإلدارة العلیا بتحدید وتقییم  للسیاسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. وفقا
والتحوط ضد المخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع الوحدات التشغیلیة للشركة. تتمثل أھم أنواع المخاطر في مخاطر 

 السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.  
 

علیھا. إن اإلدارة التنفیذیة یتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولیة عن تأسیس إدارة المخاطر في الشركة واإلشراف 
مسؤولة عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر في الشركة. یجتمع الفریق بانتظام ویتم اإلبالغ عن أي تغییرات 

 ومشكالت االلتزام بالمعاییر إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة. 
 

ارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق  تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فریق اإلد
وأنشطة الشركة. تھدف الشركة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة، إلى تطویر بیئة رقابة منضبطة 

 وبناءة یتفھم فیھا جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم.
 

إدارة المخاطر، وتراجع مدي كفایة إطار إدارة    تراقب لجنة المراجعة التزام اإلدارة بسیاسات وإجراءات الشركة في
 المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تتعرض لھا الشركة. 

 
النقد وما في حكمھ والذمم المدینة التجاریة   األولیة المختصرةتشمل األدوات المالیة المدرجة في القوائم المالیة 

واألخرى واالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والذمم الدائنة التجاریة واألخرى والقروض  
ومطلوبات عقود اإلیجار. تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المحددة المتبعة في بیان السیاسات المنفصل المتعلق بكل 

 بند.
 

 طر االئتمانمخا
 

مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة 
للطرف اآلخر. تتعرض الشركة لمخاطر تتعلق بالذمم المدینة التجاریة واألخرى واالستثمارات بالقیمة العادلة من  

 البنوك.خالل الربح أو الخسارة والنقد لدى 
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  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۲٦  

 
 )یتبعإدارة المخاطر المالیة ( .۲٤

 
 )یتبعمخاطر االئتمان (

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

 
 سبتمبر ۳۰ 

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 

   الموجودات المالیة
 ۱٫۱۳٦٫۰۳٤ ۱٫۳۲۳٫٥٦۰ ذمم مدینة تجاریة
 ۳۳۱٫۰٦۷ ٤۱۸٫٦٤۳ ذمم مدینة أخرى 

 ۹٤۳٫۹۳۱ ٤۸۰٫٤۹٤ االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۱۱۹٫۲٤۳ ۷٤۸٫۰٦٥ نقد لدى البنوك

 ۲٫۹۷۰٫۷٦۲ ۲٫٥۳۰٫۲۷٥ 
 خسائر االنخفاض في القیمة

 
ً تدیر الشركة مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالمبالغ المستحقة من العمالء عن طریق مراقبتھا  للسیاسات  وفقا

واإلجراءات المحددة. لتقلیل التعرض لمخاطر االئتمان، قامت الشركة بتطویر عملیة الموافقة الرسمیة عند تطبیق 
تمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصص حدود االئتمان على عمالئھا. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مس

مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصیلھا. للتخفیف من ھذه المخاطر، لدى الشركة نظام لتحدید حدود ائتمان 
 لعمالئھا بناء على تقییم موسع على أساس بیانات العمیل وتاریخھ في االلتزام بالدفعات. 

 
لتجاریة بالصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة. تقوم الشركة  تظھر الذمم المدینة ا 

لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، التي تستخدم مخصص  ۹بتطبیق المنھج المبسط للمعیار الدولي للتقریر المالي 
لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تجمیع  الخسائر االئتمانیة المتوقعة للعمر الكلي لجمیع الذمم المدینة التجاریة.

الذمم المدینة التجاریة في مخاطر منخفضة ومخاطر معتدلة ومشكوك في تحصیلھا وخسائر بناًء على الخصائص  
المشتركة لمخاطر االئتمان وعدد أیام تجاوز االستحقاق. یتم تعدیل معدالت الخسارة التاریخیة لتعكس المعلومات 

جلة عن عوامل االقتصاد الكلي(مثل توقعات إجمالي الناتج القومي وآفاق الصناعة) التي تؤثر على قدرة  الحالیة واآل
العمالء على تسویة ھذه الذمم المدینة. یعكس الحساب النتائج المرجحة لالحتمال والقیمة الزمنیة للنقود والمعلومات 

الماضیة والظروف الحالیة وتوقعات الظروف االقتصادیة    المعقولة والداعمة المتوفرة في تاریخ التقریر عن األحداث
 المستقبلیة.

 
یشمل تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بالنسبة لمجمل الذمم المدینة التجاریة حسب نوع الطرف المقابل بشكل رئیسي 

 (أ)). ۱۷شركات الطیران المحلیة واألجنبیة واألطراف األخرى ذات العالقة (اإلیضاح 
 

م، تستحق الذمم المدینة التجاریة بشكل رئیسي من األطراف ذات العالقة (اإلیضاح ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في كما 
(أ)) والذمم المدینة التجاریة األخرى ویتم إدراجھا بقیمھا القابلة للتحقیق المقدرة. تمثل حسابات أكبر عشر عمالء ۱۷
المستحقة. الوضع المالي لألطراف ذات العالقة  ٪) من إجمالي الذمم المدینة التجاریة  ٦٤م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ٪۳۱ (۷۱

 مستقر.
 

فیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالیة األخرى للشركة، بما في ذلك األرصدة البنكیة والنقد، فإن 
عرض  تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ناشئ عن تعثر الجھات التي یتم التعامل معھا، علما بأن الحد األقصى للت

یعادل القیمة الدفتریة كما ھو مفصح عنھا في قائمة المركز المالي. تعتقد اإلدارة بأن المخاطر االئتمانیة فیما یتعلق 
بأرصدة البنوك غیر جوھریة حیث أن األرصدة النقدیة محتفظ بھا لدى بنوك ذات سمعة جیدة في المملكة العربیة 

 السعودیة وعلى مستوى العالم. 
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۲۷  

 
 )یتبعإدارة المخاطر المالیة ( .۲٤

 
 )یتبعمخاطر االئتمان (

 
 )یتبعخسائر االنخفاض في القیمة (

 
ساھمت التغییرات الھامة في إجمالي القیمة الدفتریة للذمم المدینة التجاریة في التغیرات في مخصص انخفاض القیمة  

لى انخفاض التحصیل من العمالء بسبب م. وتعود الزیادة في الذمم المدینة التجاریة بشكل رئیسي إ۲۰۲۰خالل 
مما أدى إلى زیادة مخصصات االنخفاض في القیمة كما في تاریخ التقریر (راجع اإلیضاح  ۱۹ -فیروس كوفید 

۲٥ .( 
 

 مخاطر السوق
 

التغیر في تتمثل مخاطر السوق في تعرض القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة للتذبذب نتیجة  
أسعار السوق. تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العموالت، مخاطر العمالت ومخاطر 

 األسعار األخرى.
 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

مخاطر سعر الفائدة تتمثل في التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثیر التغیرات في أسعار الفائدة السائدة في السوق 
 كز المالي والتدفقات النقدیة للشركة.  على المر

 
فیما یلي ملخص أسعار الفائدة على األدوات المالیة للشركة التي تحمل أسعار فائدة بحسب ما تم إبالغ إدارة الشركة  

 بھ:
 
 سبتمبر ۳۰ 

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 )ة(مراجع )ة(غیر مراجع 
   

   األدوات ذات األسعار المتغیرة
   موجودات مالیة

 ۷۸٤٫٤۷۰ ۳۱۸٫۰۹۲ إستثماریةصنادیق    -استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   -
 

   مطلوبات مالیة
 -- ٤۹۳٫٥٤۳ قروض وسلف  -
 

 تحلیل حساسیة القیمة العادلة لألدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
 

والمطلوبات المالیة ذات المعدالت الثابتة بالقیمة العادلة من خالل الربح  ال تقوم الشركة بالمحاسبة عن الموجودات 
أو الخسارة. وبالتالي، فإن التغیر في أسعار الفائدة في تاریخ التقریر لن یؤثر علی قائمة الربح أو الخسارة والدخل  

 الشامل اآلخر. 
 

 تحلیل حساسیة التدفق النقدي لألدوات ذات المعدل المتغیر
 

نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاریخ التقریر إلى زیادة / (انخفاض) الربح أو الخسارة   ۱۰۰تغیر بنسبة یؤدي ال
ملیون لایر سعودي). یفترض ھذا التحلیل أن جمیع  ۷٫۸٤م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٫۷٦بمبلغ 

 ة.المتغیرات األخرى، والسیما أسعار صرف العمالت األجنبیة، تبقى ثابت
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۲۸  

 
 )یتبعإدارة المخاطر المالیة ( .۲٤

 
 )یتبعمخاطر السوق (

 
 مخاطر العمالت

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

تقوم الشركة بإجراء معامالت دولیة وبشكل أساسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي والیورو والجنیھ اإلسترلیني.  
 ً لق ھذه المخاطر بشكل أساسي بتحركات سعر الصرف  ، تتعوھي معرضة لمخاطر صرف العمالت األجنبیة. حالیا

بین العمالت األجنبیة مقابل الیورو والجنیھ االسترلیني. تقوم الشركة بمراقبة ھذه التذبذبات وإدارة أثرھا على القوائم  
 المالیة بناًء على ذلك. 

 
عقود اإلیجار والذمم الدائنة  النقد وما في حكمھ، والذمم المدینة التجاریة واألخرى والقروض والسلف ومطلوبات 

 التجاریة للشركة مقیِّمة باللایر السعودي.
 

 مخاطر األسعار 
 

تتمثل المخاطر في تعرض قیمة أداة مالیة للتغیر نتیجة التغیرات في أسعار السوق، سواء كانت ھذه التغیرات ناتجة 
عن عوامل خاصة بكل أداة مالیة على حدة أو على مصدرھا أو نتیجة عوامل تؤثر على جمیع األدوات المالیة  

المقاسة اإلستثماریة  تنشأ من االستثمار في الصنادیق    المتاجر بھا في السوق. تتعرض الشركة لمخاطر األسعار، التي
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقوم إدارة الشركة بمراقبة المحفظة على أساس منتظم وتتم الموافقة على  

 جمیع القرارات الھامة من قبل لجنة إدارة المخاطر. 
 

 تحلیل الحساسیة 
قیمة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع ثبات جمیع ٪ في ٥كل زیادة أو نقص بنسبة 

دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٤٫۰۲المتغیرات األخرى سیقلل أو یزید من األرباح قبل الزكاة للفترة بمبلغ 
 ملیون لایر سعودي). ٤۷٫۲م:  ۲۰۱۹

 
 مخاطر السیولة

 
عرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء  مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في ت

بمطلوبات مرتبطة بمطلوباتھا المالیة والتي یتم تسویتھا بتسلیم نقد أو أصل مالي آخر. یتمثل نھج الشركة في إدارة  
، تحت الظروف  السیولة في ضمان أنھا سیكون لدیھا، قدر اإلمكان، السیولة الكافیة للوفاء بمطلوباتھا عند استحقاقھا

  ۳۰العادیة واالضطراریة، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة. وخالل الفترة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي. ومع  ۲۷۷م، كان لدى الشركة تدفقات نقدیة سلبیة من األنشطة التشغیلیة تبلغ ۲۰۲۰سبتمبر 

ن لایر سعودي كما في ذلك التاریخ. عالوة على ذلك، حصلت  ملیو ۱٫۲۲۹ذلك، لدى الشركة أصول سائلة تبلغ 
ملیون لایر سعودي لتلبیة متطلبات   ۲٫۰۰۰الشركة خالل الفترة على تسھیالت قروض من بنوك تجاریة مختلفة بمبلغ  

ملیون لایر سعودي من تسھیالت  ٥۰۰م، قامت الشركة بسحب ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰رأس المال العامل. كما في 
ملیون لایر   ۱٫٥۰۰). وبناًء علیھ، كان لدى الشركة تسھیالت بنكیة غیر مستغلة تبلغ ۱۳جع اإلیضاح القروض (را

 م.  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰سعودي إلدارة متطلبات السیولة قصیرة األجل وطویلة األجل كما في 
 

اریخ التقریر، توضح  شھًرا من ت ۱۲إن توقعات التدفق النقدي للشركة في المستقبل المنظور، بما في ذلك فترة الـ 
صافي مركز التدفق النقدي اإلیجابي. وعلى ھذا النحو، تتوقع الشركة أن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتھا عند 
وحال استحقاقھا دون الحاجة إلى تقلیص عملیاتھا األساسیة. اتخذت الشركة تدابیر محددة إلدارة السیولة ومركز  

 ). ۲٥إلیضاح رأس المال العامل للشركة (راجع ا
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۲۹  

 
 )یتبعإدارة المخاطر المالیة ( .۲٤

 
 )یتبعمخاطر السیولة (

 
فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة المتبقیة للمطلوبات المالیة في تاریخ التقریر. إن المبالغ ھي مبالغ إجمالیة وبدون  

 خصومات، وتشمل مدفوعات فوائد تعاقدیة وتستثنى تأثیر التصفیة.

  
 

 التدفقات النقدیة التعاقدیة

 اإلجمالي أكثر من سنة  أقل من سنة  القیمة الدفتریة المطلوبات المالیة غیر المشتقة
     )ةم (غیر مراجع۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰

 ۸۱٫۲۲۳ -- ۸۱٫۲۲۳ ۸۱٫۲۲۳ ذمم دائنة تجاریة 
 ٥۲٤٫۳۳٤ -- ٥۲٤٫۳۳٤ ٥۲٤٫۳۳٤ ذمم دائنة أخرى (باستثناء الدفعات المقدمة)

 ٥۰۹٬۰۷۰ ۳۱۲٬٤۱۳ ۱۹٦٬٦٥۷ ٤۹۳٫٥٤۳ قروض وسلف 
 ۱۳۸٫۳۲۰ ۹۷٫۳۳۲ ٤۰٫۹۸۸ ۱۳۱٫۷۰٤ یجاراإلمطلوبات عقود 

 ۱٫۲۳۰٫۸۰٤ ۸٤۳٬۲۰۲ ٤۰۹٬۷٤٥ ۱٬۲٥۲٬۹٤۷ 
     م (مراجعة) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 ۲۱٫۱٤۱ -- ۲۱٫۱٤۱ ۲۱٫۱٤۱ ذمم دائنة تجاریة 
 ٥۳٤٫٥٦٦ -- ٥۳٤٫٥٦٦ ٥۳٤٫٥٦٦ المقدمة)ذمم دائنة أخرى (باستثناء الدفعات 

 ۱۹۰٫۳۹۱ ۱٤٥٫٥۱۱ ٤٤٫۸۸۰ ۱۷٤٫۸۷۳ یجاراإلمطلوبات عقود 
 ۷۳۰٫٥۸۰ ٦۰۰٫٥۸۷ ۱٤٥٫٥۱۱ ۷٤٦٫۰۹۸ 

 
 إدارة مخاطر رأس المال

 
ً یتمثل ھدف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار   لمبدأ االستمراریة حتى   وفقا

تتمكن من مواصلة تقدیم عوائد للمساھمین ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرین؛ والحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة  
لدعم التنمیة المستدامة ألعمالھا. تقوم الشركة بإدارة ھیكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صافي الموجودات  

 ة علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. وإجراء التعدیالت المطلوب
 

 ۱۹ -تأثیر فیروس كوفید  . ۲٥
 

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

السلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدولیة على السواء، عن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار 
 السلبیة المحتملة. 

 
م،  ۲۰۲۰المستجد، تم تعلیق الرحالت الجویة من وإلى المملكة العربیة السعودیة في مارس    ۱۹بسبب تفشي كوفید  و

م، تم  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ت الشحن واإلجالء والطوارئ حتى إشعار آخر. خالل الفترة المنتھیة في باستثناء رحال
 ً . وتعتمد إیرادات الشركة وعملیاتھا على حجم استئناف الرحالت. ومع استئناف الرحالت الداخلیة والدولیة تدریجیا

لتھا الحالي، ال تتوقع اإلدارة حدوث تأثیر سلبي ذلك، نتیجةً للتدابیر العدیدة التي بدأتھا الشركة ومن خالل مركز سیو
 على الشركة ومركزھا المالي ونتائج التشغیل.  ۱۹مباشر وفوري وكبیر لتفشي كوفید 
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۳۰  

 
 )یتبع( ۱۹ -تأثیر فیروس كوفید  . ۲٥

 
وقد استجابت الشركة بشكل نشط للتغیرات في طلب السوق، وعدلت استراتیجیة التشغیل في الوقت المناسب، 
وخفضت التكالیف المختلفة بشكل كبیر. وخالل الفترات القادمة، ستواصل الشركة التركیز على الحفاظ على النقد  

م، تشمل اإلجراءات ۲۰۲۰رأسمالیة المتوقعة لسنة  وستقلل التدفقات النقدیة الخارجة. وإلى جانب الحد من النفقات ال
التي تم تفعیلھا أیًضا تأجیل وتعلیق األنشطة غیر الحیویة الستمراریة العمل ولتلبیة التزامات العمالء واالمتثال. 
وباإلضافة إلى ذلك، تم تخفیض جمیع النفقات غیر الضروریة، وتم إعادة تقییم العقود القائمة وشروط الدفع مع  

 لبیة موردیھا. غا
 

 وفیما یلي أھم اإلجراءات المتخذة فیما یتعلق بھذه الجوانب:
 
 تشكیل لجان فرعیة لمتابعة الوضع بشكل فعال. -
تحدید مجاالت حسین التكلفة، مثل التكالیف المتعلقة بالموظفین، وتكالیف التعاقد من الباطن، وتأجیر المطارات،   -

 بیر التقشف األخرى. واإلنفاق الرأسمالي غیر الضروري، وتدا
 اللجوء إلى برنامج "ساند"  -
ترتیب التسھیالت المالیة من بنوك تجاریة مختلفة وطلب الدعم المالي من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي   -

 من خالل الھیئة العامة للطیران المدني. 
 

لایر سعودي لتلبیة متطلبات رأس ملیون    ۲٫۰۰۰خالل الفترة المنتھیة، وقعت الشركة على تسھیالت قروض بمبلغ  
كإجراء احترازي لتجنب التحدیات التي قد تفرضھا الشكوك االقتصادیة بسبب  )۱۳المال العامل (راجع اإلیضاح 

 . ۱۹ كوفید
 

تعتقد الشركة أنھا اتخذت تدابیر مناسبة وكافیة لمعالجة التدفقات النقدیة الخارجة الكبیرة التي حدثت حتى اآلن،  
یم الخیارات، في حال استمر نقص الطلب على السفر الجوي إلى ما بعد المدى القریب. ونظًرا الستمرار وتواصل تقی

وصول الشركة الحالي إلى األسواق المالیة والموجودات غیر المرھونة، فإنھا تعتقد أن لدیھا فرًصا وخیارات لزیادة 
تقد الشركة أنھ من المحتمل أن الخطط التي لدیھا، أو  السیولة اإلضافیة بشروط معقولة، عند االقتضاء. وبالتالي، تع

لدیھا القدرة على تنفیذھا، عند تنفیذھا بالكامل، ستخفف بشكل كاف من الظروف الحالیة وتسمح للشركة بالتعامل 
 .  ة الحالیاألوضاع فرضھا تبشكل معقول مع مخاطر السیولة التي 

 
وقعات التدفق النقدي للشركة في المستقبل المنظور، بما في ذلك فترة الـ  بناًء على التدابیر التي بدأتھا اإلدارة، فإن ت

شھًرا من تاریخ التقریر، توضح صافي مركز التدفق النقدي اإلیجابي. وعلى ھذا النحو، تتوقع الشركة أن تكون   ۱۲
ة. وعند إعداد توقعاتھا، قادرة على الوفاء بالتزاماتھا عند وحال استحقاقھا دون الحاجة إلى تقلیص عملیاتھا األساسی

قامت الشركة بدراسة جمیع التدفقات النقدیة المحتملة إلى حد معقول في ھذا التوقیت وبھذا المبلغ على النحو الذي  
. وعالوة على ذلك، قامت األولیة المختصرةتدعمھ الظروف والحقائق المتاحة في تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة  

الشركة أیًضا بدراسة سیناریوھات مختلفة لتقییم حساسیة االفتراضات الرئیسیة المستخدمة. ونظًرا للتغیر الدینامیكي 
، وألن اإلجراءات المذكورة أعاله التي بدأتھا اإلدارة ال تزال  ۱۹الشدید في الوضع المتعلق بتفشي فیروس كوفید 

 جھا غیر مؤكدة في ھذه المرحلة.  تحت التنفیذ، فإن نتائ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة المختصرةإیضاحات حول القوائم المالیة 

 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في لفترة التسعة أشھر 
 )بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك(

 

۳۱  

 
 )یتبع( ۱۹ -تأثیر فیروس كوفید  .۲٥

 
على العملیات األساسیة للشركة. وفیما  ۱۹قامت اإلدارة والمكلفین بالحوكمة بإجراء تقییم للتأثیر االتجاھي لكوفید 

 م: ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في   ۱۹یلي تقییم للتأثیر بسبب عدم الیقین الناجم عن فیروس كوفید 
    

 مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة  •
 

سبتمبر  ۳۰تم تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة على أساس مجموعة من الظروف االقتصادیة المتوقعة في 
في عوامل  م. وبالنظر إلى التطور السریع للوضع، وأخذت الشركة في االعتبار تأثیر التقلب العالي ۲۰۲۰

االقتصاد الكلي المستقبلیة، عند تحدید شدة واحتمالیة السیناریوھات االقتصادیة لتحدید الخسائر االئتمانیة 
المتوقعة. وقامت اإلدارة بتحدیث المعلومات المستقبلیة ذات الصلة وسیناریوھات االقتصاد الكلي المتعلقة  

لیھ، تم إثبات مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة من الذمم  بالمناخ االقتصادي للسوق التي تعمل فیھا. وبناًء ع
 ). ۸م (انظر اإلیضاح ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ۲۲۲المدینة التجاریة بمبلغ 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  •
 

سبتمبر  ۳۰الموجودات كما في قامت الشركة بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشرات لالنخفاض في قیمة جمیع 
م. وقامت الشركة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد  ۲۰۲۰

واستخدمت توقعات التدفق النقدي المتعددة المرجحة االحتمال بسبب الوضع المتغیر والمتحرك ونظرت في  
الحالیة لتلك التدفقات النقدیة بعد تطبیق معدل الخصم. أجرت الشركة   توقعات االقتصاد الكلي لحساب القیمة

م. وأجرت الشركة  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰تحلیل الحساسیة للقیمة العادلة لشھرة الشركة وعالقات العمالء كما في 
ر الموجودة تقییماً قویاً النخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة مع األخذ في االعتبار درجة عدم الیقین في التقدی

في تقدیر القیمة القابلة لالسترداد وحساسیة المبلغ القابل لالسترداد للتغیرات المحتملة بشكل معقول في 
االفتراضات الرئیسیة. ونظًرا لوجود مجال للحركة، لم یتم إثبات أي تأثیر لخسارة االنخفاض في قیمة الممتلكات 

 م. ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰یر الملموسة كما في والمعدات، وموجودات حق االستخدام والموجودات غ
 

 القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •
 

ملیون لایر  ٦٫۸م، سجلت الشركة مكاسب غیر محققة بمبلغ ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 
لعادلة من خالل الربح أو الخسارة (انظر اإلیضاح سعودي نتیجة الزیادة في القیمة العادلة الستثماراتھا بالقیمة ا

. ومع  ۱۹). وتقوم اإلدارة بمراقبة الوضع عن كثب مع مراعاة أوجھ عدم الیقین الناجمة عن فیروس كوفید ۹
 ذلك، تظل األسواق متقلبة وتبقى المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق.

 
 اإلیرادات •

 
م، شھدت الشركة انخفاًضا في إیراداتھا بسبب االنخفاض غیر ۲۰۲۰مارس  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 

المسبوق في الطلب على السفر الجوي، مما أدى إلى انخفاض الطلب على خدمات الشركة. ومع ذلك، وبسبب 
استئناف الرحالت الدولیة والمحلیة، تتوقع الشركة انتعاًشا جزئیًا في عملیاتھا. وتقوم اإلدارة بمراقبة الوضع  

 ثب وقامت بإدراج اآلثار المحتملة النخفاض اإلیرادات في التوقعات المستقبلیة وتوقعات التدفق النقدي. عن ك
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