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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 األرضیة للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات 

  الرأي 

 ۳۱لقد راجعنا القوائم المالیة للشركة السعودیة للخدمات األرضیة ("الشركة") التي تشمل قائمة المركز المالي كما في  
م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغیرات في حقوق الملكیة، والتدفقات النقدیة للسنة  ۲۰۲۱دیسمبر  

 المكونة من ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.  المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات 
وفي رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تُعرض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي للشركة كما في  

ً م وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك ال۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  المالي للتقریر الدولیة للمعاییر تاریخ، وفقا
المملكة المعتمدة والمعاییر العربیة في  للمراجعین  واإلصدارات السعودیة،  السعودیة  الھیئة  من  المعتمدة  األخرى 

 والمحاسبین.

 أساس الرأي

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

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

 أساس إلبداء رأینا.

 أمور المراجعة الرئیسیة

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

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

 تقییم االنخفاض في قیمة الشھرة وعالقات العمالء 

 لإلفصاحات ذات الصلة.  ٦(ه) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بالشھرة وعالقات العمالء واإلیضاح  ۳راجع اإلیضاح 

 كیفیة معالجة األمر أثناء مراجعتنا  أمر مراجعة رئیسي

الدفتریة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في   القیمة  م، بلغت 
العمالء   وعالقات  الشركة  ملیون لایر    ٥۸۳لشھرة 

) و    ٥۸۳م:  ۲۰۲۰سعودي  سعودي)  لایر  ملیون 
ملیون لایر    ۲۳٤م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۲۱۱

لتجمیع   التوالي، والتي نشأت كنتیجة  سعودي) على 
 أعمال في السنوات السابقة. 

مستق  خبیرا  اإلدارة  إختبار أشركت  إلجراء  ال 
في   كما  القیمة  في  م  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لالنخفاض 

فیما یتعلق بالشھرة وعالقات العمالء من خالل تحدید  
القیمة القابلة لالسترداد بناًء على القیمة في االستخدام  
المخصومة،   النقدیة  التدفقات  نموذج  من  والمشتقة 
والتي استندت إلى أحدث خطة عمل أعدتھا اإلدارة  

  - حداث الالحقة، بما في ذلك تأثیر جائحة كوفید  لأل
۱۹  . 

قیمة  في  االنخفاض  تقییم  االعتبار  في  أخذنا  لقد 
مراجعة   كأمر  العمالء  وعالقات   رئیسيالشھرة 

جانب  من  ھامة  وافتراضات  أحكام  وجود  بسبب 
اإلدارة في تحدید القیم الدفتریة المناسبة للموجودات 

 المذكورة أعاله.  

 المراجعة ما یلي:   تضمنت إجراءات
حصلنا على فھم لعملیات ومنھجیة اإلدارة لتقییم االنخفاض  -

 في قیمة الشھرة وعالقات العمالء؛
المستقل  - الخبیر  تقریر  في  المطبقة  المنھجیة  راجعنا 

 واالستنتاجات التي تم التوصل إلیھا؛
لحساب  - المستخدمة  البیانات  ومالءمة  موثوقیة  من  التحقق 

 ؛  االستخدامالقیمة في 
 

معقولیة  - مدى  لتقییم  لدینا  المتخصصین  بإشراك  قمنا 
في   المستخدمة  الرئیسیة  في  االفتراضات  القیمة  حساب 

 .  االستخدام
 
االستخدام   - في  القیمة  نموذج  لنتائج  حساسیة  بمراجعة  قمنا 

لالفتراضات الرئیسیة المختلفة. وتم اختبار بیانات اإلدخال 
في   العینة  أساس  كما على  االستخدام،  في  القیمة  نموذج 

 راجعنا الدقة الحسابیة للحسابات؛ و
مراجعة مدى كفایة اإلفصاحات الخاصة بالقوائم المالیة وفقا   -

 للمعاییر المحاسبیة ذات الصلة.  
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات األرضیة (یتبع) 

 االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریةخسارة 

 لإلفصاحات ذات الصلة.  ۸(ج) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة واإلیضاح  ۳راجع اإلیضاح: 

 كیفیة معالجة األمر أثناء مراجعتنا  أمر مراجعة رئیسي

في   رصید  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما  إجمالي  كان  م، 
المدینة   ملیون لایر سعودي    ۱٫٤۱۳التجاریة  الذمم 

مقابل   ۱٫٤۷۳م:  ۲۰۲۰( سعودي)،  لایر  ملیون 
بمبلغ   القیمة  في  انخفاض  خسارة   ۳٤٦مخصص 

) سعودي  لایر  لایر    ۲٦۷م:  ۲۰۲۰ملیون  ملیون 
 سعودي) مثبتة. 

تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا 
بالتكلفة المطفأة قد  كانت الموجودات المالیة المدرجة 

تقیس   وبالتالي  االئتمانیة،  قیمتھا  انخفضت 
مخصصات انخفاض القیمة بناًء على نموذج الخسارة 
المعیار  في  المتبع  النحو  على  المتوقعة  االئتمانیة 

 . ۹الدولي للتقریر المالي  
 

یتضمن نموذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة استخدام  
عوامل االقتصاد  افتراضات مختلفة، تغطي كال من  

 الكلي المستقبلیة ودراسة االتجاھات التاریخیة.
 

لقد اعتبرنا ھذا أمر مراجعة رئیسي بسبب األحكام 
والتقدیرات المتعلقة بتطبیق نموذج الخسارة االئتمانیة 
 المتوقعة والتأثیر على رصید الذمم المدینة التجاریة. 

 

 تضمنت إجراءات المراجعة ما یلي:  
وتحدیث لتقییم اإلدارة النخفاض قیمة الذمم    حصلنا على فھم -

 المدینة التجاریة ومخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة؛
 

قمنا بمقارنة السیاسة المحاسبیة للشركة ومنھجیة مخصص   -
الدولي  المعیار  متطلبات  مع  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر 

 ؛ ۹للتقریر المالي 
تلك   - ذلك  في  بما  االفتراضات،  معقولیة  مدى  بتقییم  قمنا 

االقتصادیة   واألحداث  التاریخیة  باالتجاھات  المتعلقة 
التعثر   احتمالیة  لحساب  استخدامھا  تم  التي  المستقبلیة 

 والخسارة المتوقعة عند التعثر. 
 

قمنا بإشراك المتخصصین الداخلیین لدینا للتحقق من منھجیة  -
اال الخسائر  اإلدارة  نموذج  طورتھا  التي  المتوقعة  ئتمانیة 

 ومراجعة مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة.
 
  ۳۱قمنا باختبار دقة أعمار الذمم المدینة التجاریة كما في   -

م على أساس العینة، والمستخرجة من النظام  ۲۰۲۱دیسمبر  
 المحاسبي؛ و

القوائم   - في  المدرجة  اإلفصاحات  كفایة  مدى  بمراجعة  قمنا 
 یة المرفقة وفقاً للمعاییر المحاسبیة ذات الصلة. المال
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات األرضیة (یتبع) 

 معلومات أخرى 

السنوي، إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر  
 ولكنھا ال تتضمن القوائم المالیة وتقریرنا عنھا، ومن المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاحاً لنا بعد تاریخ تقریرنا ھذا.
 وال یغطي رأینا في القوائم المالیة المعلومات األخرى، وال نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكید فیما یخص ذلك.

م المالیة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المشار إلیھا أعاله عندما تصبح متاحة،  وبخصوص مراجعتنا للقوائ
وعند القیام بذلك، نأخذ بعین االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة، أو  

 أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري.  مع المعرفة التي حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو یظھر بطریقة 
عند قراءتنا للتقریر السنوي، عندما یكون متاحاً لنا، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري فیھ، فإنھ یتعین علینا إبالغ األمر  

 للمكلفین بالحوكمة.

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة

إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة  
والمحاسبین،  للمراجعین  السعودیة  الھیئة  من  المعتمدة  األخرى  والمعاییر واإلصدارات  السعودیة،  العربیة  المملكة  في 

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

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

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

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة

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

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

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

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

تحدید وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ   •
لك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس البداء رأینا. إجراءات مراجعة لمواجھة ت

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

مناسبة الحصول   • مراجعة  إجراءات  تصمیم  أجل  من  بالمراجعة،  الصلة  ذات  الداخلیة  الرقابة  ألنظمة  فھم  على 
 للظروف، ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة.  
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تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات األرضیة (یتبع) 

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة (یتبع)

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

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

اه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، االنتب
فإنھ یتعین علینا تعدیل رأینا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. ومع 

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

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

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

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

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

دید تلك األمور التي اعتبرناھا األكثر أھمیة عند مراجعة ومن ضمن األمور التي تم إبالغھا للمكلفین بالحوكمة، نقوم بتح
القوائم المالیة للسنة الحالیة، والتي تُعَد أمور المراجعة الرئیسیة. ونوضح ھذه األمور في تقریرنا ما لم یمنع نظام أو 

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

 عن كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ناصر أحمد الشطیري 

 ٤٥٤رقم الترخیص 

 م۲۰۲۲مارس  ۳۰جدة، في 
 ھـ۱٤٤۳شعبان  ۲۷الموافق 
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 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱۰  

 
 المنشأة المعد لھا التقریر  .۱

 
الـشركة الـسعودیة للخدمات األرـضیة ("الـشركة") كانت مـسجلة كـشركة ذات مـسؤولیة محدودة في المملكة العربیة  ۱- ۱

یولیو  ۱٤ھـــــــــ (الموافق ۱٤۲۹رجب   ۱۱بتاریخ    ٤۰۳۰۱۸۱۰۰٥الســــعودیة بموجب الســــجل التجاري رقم 
 ة الســــعودیةالمؤســــســــة العامة للخطوط الجویة العربیم، تأســــســــت الشــــركة من قبل ۲۰۰۸م). خالل ۲۰۰۸

٪ للحكومة، لتوحید قطاع الخدمات األرضــیة الســعودیة (جي إس إس) في ۱۰۰("الســعودیة")، مملوكة بنســبة  
 المملكة العربیة السعودیة. 

 
تم تغییر االسـم القانوني لشـركة الخطوط السـعودیة للخدمات األرضـیة إلى الشـركة السـعودیة للخدمات األرضـیة   ۲- ۱

 م). ۲۰۱۱ینایر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۳۲صفر  ۲۰في  ٤۰۳۰۱۸۱۰۰٥تحت نفس رقم التسجیل 
 

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

 
ملیون حصـة، بقیمة اـسمیة   ٥٦٫٤المالیة، عرضـت الـشركة  بعد الحصـول على الموافقة المطلوبة من ھیئة الـسوق  ٤- ۱

یونیو  ۳٪ من رأس مال الـشركة، للجمھور خالل فترة االكتتاب من ۳۰لایر ـسعودي لكل حـصة، تمثل    ۱۰قدرھا  
ــ). بدأ تداول أسھم ۱٤۳٦شعبان   ۲۱م (الموافق ۲۰۱٥یونیو    ۹) حتى ـــ ھ۱٤۳٦شعبان   ۱٥م (الموافق ۲۰۱٥ ھـ

. وبناًء علیھ،  )ھــ ۱٤۳٦رمضان   ۸الموافق (م  ۲۰۱٥یونیو    ۲٥الیة السعودیة (تداول) في  وق المــ الشركة في الس
ــعودیة. ــاھمة سـ ــركة مسـ ــركة كشـ ــركة األم ھي  وبعد إتمام الطرح العام األولي بنجاح، تم اإلعالن عن الشـ الشـ

 ٪ من األسھم في الشركة.  ٥۲٫٥وط السعودیة ("الشركة األم")، وتملك طالمؤسسة العامة للخ
 

اط الـشركة في تقدیم خدمات المناولة األرضـیة خدمات تنظیف الطائرات، نقل الركاب، خدمات األمتعة،   ٥- ۱ یتمثل نـش
آلخرین الوقود، لشــركة الخطوط الســعودیة للنقل الجوي وشــركات الطیران األخرى المحلیة واألجنبیة والعمالء ا

 في المملكة 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. 
 

ــبة  ۷- ۱ ــة ملكیة بنس ــركة حص ــعودي لخدمات المطارات ٪ في  ٥۰كما في تاریخ التقریر، تمتلك الش ــركة األمد الس ش
األمد الـسعودي لخدمات  ـشركة  والنقل الجوي المـساندة كمـشروع مـشترك. وبناًء علیھ، ـصنفت الـشركة حـصتھا في

األمد الـسعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي  المطارات والنقل الجوي المـساندة كمـشروع مـشترك. تعد ـشركة  
ــاندة  ــرالمس ــي في توفیر خدمات النقل للركاب واحدة من موردي الش ــاس ــكل أس ــتراتیجیین وھي تعمل بش كة االس

 ).۷والطاقم في المملكة العربیة السعودیة (انظر اإلیضاح 
 

٪ في تي إل دي العربیة لخدمات المعدات، كمـشروع ٥۰كما في تاریخ التقریر، تمتلك الـشركة حـصة ملكیة بنـسبة  ۸- ۱
في شـركة تي إل دي العربیة لخدمات المعدات كمشـروع مشـترك. مشـترك. وبناًء علیھ، صـنفت الشـركة حصـتھا  

توفیر خدمات الصــیانة لمعدات المناولة   العربیة لخدمات المعدات في  ویتمثل الھدف األســاســي لشــركة تي ال دي
 ).۷األرضیة عبر جمیع المطارات في المملكة العربیة السعودیة (انظر اإلیضاح 

 
 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱۱  

 
 أسس اإلعداد  .۲
 
 بیان االلتزام  ۲-۱

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

 العربیة السعودیة").  للتقریر المالي المعتمدة في المملكة 
 
 أساس القیاس  ۲-۲

 
تم إعداد ھذه القوائم المالیة استنادا إلى مبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح  

لمستقبلیة أو الخسارة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة ومنافع الموظفین والتي یتم إثباتھا بالقیمة الحالیة لاللتزامات ا
ً باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة.   تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي   وأیضا

 وافتراض االستمراریة.  
 

تم إعادة تصنیف أرصدة األطراف ذات العالقة وإدارة مخاطر رأس المال لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة (انظر 
 ). ۳۰و  ۲٤اإلیضاحات 

 
 عملة النشاط والعرض  ۲-۳

 
یتم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي، الذي یمثل عملة النشاط للشركة. تم تقریب جمیع المبالغ ألقرب ألف 

 لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك. 
 

 استخدام التقدیرات واألحكام  ٤-۲
  

المالیة من اإلدارة   القوائم  إعداد  السیاسات  یتطلب  التي تؤثر في تطبیق  الحكم والتقدیرات واالفتراضات  استخدام 
واإلفصاحات   والمصروفات  واإلیرادات  والمطلوبات  للموجودات  عنھا  المقرر  المبالغ  وعلى  للشركة  المحاسبیة 

ا إلى  التقدیرات واالفتراضات  التقریر. تستند ھذه  تاریخ  المحتملة في  المطلوبات  لخبرة  المصاحبة واإلفصاح عن 
وعوامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف الموجودة وتستخدم للحكم على القیم الدفتریة للموجودات 
والمطلوبات التي یصعب الحصول علیھا من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل 

رة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات أو في سنة المراجعة  مستمر. یتم تسجیل مراجعة التقدیرات المحاسبیة في الفت
والسنوات المستقبلیة إذا كانت التقدیرات المتغیرة تؤثر على السنوات الحالیة والمستقبلیة. إن االفتراضات الرئیسیة 

تنطوي   يالتي تتعلق بالمستقبل والمصادر األخرى الجوھریة للتقدیرات غیر المؤكدة كما في تاریخ التقریر، والت
قد ینتج عنھا تعدیالت جوھریة في القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة    على مخاطر كبیرة 

 التالیة، موضحة أدناه. أقامت الشركة افتراضاتھا وتقدیراتھا على المعاییر المتوافرة عندما تم إعداد القوائم المالیة. 
 

الحا التأكد  أنھ، وفي ضوء عدم  ، فقد یؤدي أي تغیر مستقبلي في االفتراضات  ۱۹  -لي نتیجة لجائحة كوفید  إال 
التي ستتأثر في  والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة للموجودات أو المطلوبات 

 ً اإلدارة في تقییم    مع حالة عدم التأكد في المستقبل، فسوف تستمر  الفترات المستقبلیة. ونظرا لتطور الوضع سریعا
 ). ۳۱التأثیر على ضوء التطورات المنظورة (انظر اإلیضاح 

  



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱۲  

 
 أسس اإلعداد (یتبع) . ۲
 
 استخدام التقدیرات واألحكام (یتبع)    ٤-۲

 
 األحكام )۱

 
تشتمل اإلیضاحات التالیة على معلومات حول األحكام المستخدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا أكبر 

 على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة: تأثیر 
 

 االستمراریةمبدأ 
 

م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۲٥٤م، تكبدت الشركة خسارة بلغت  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
  ٤۱۹م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۱۰ملیون لایر سعودي) ولدیھا تدفقات نقدیة تشغیلیة سلبیة بقیمة    ٤٥٤

ملیون لایر سعودي) ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى انخفاض عملیاتھا وإیراداتھا كنتیجة النخفاض الطلب على  
 "). ۱۹ -وفید ("ك ۱۹ -السفر الجوي الناتج عن جائحة كوفید 

 
ومع ذلك، وبسبب اإلجراءات العدیدة التي اتخذتھا اإلدارة ووضع السیولة الحالي للشركة، تمكنت اإلدارة من  

على وضع السیولة في الشركة. عالوة على ذلك، فإن االستئناف   ۱۹  -التخفیف من األثر السلبي لجائحة كوفید  
ن الحكومة ساھم أیًضا في استعادة إیرادات الشركة وعملیاتھا التدریجي لعملیات الطیران وتیسیر قیود السفر م

دیسمبر   ۳۱). عالوة على ذلك، كما في  ۳۱م (راجع اإلیضاح  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
بقیمة  ۲۰۲۱ المالیة ووقعت تسھیالت قروض طویلة األجل  الموارد  إلى  الوصول  الشركة بسھولة  تتمتع  م، 

عودي مع البنوك التجاریة المحلیة لتلبیة متطلبات رأس المال العامل (راجع اإلیضاح ملیون لایر س  ۲٫۰۰۰
۱۲  .( 

 
الحالي   السیولة  مركز  على  بناًء  االستمراریة  لمبدأ  وفقا  االستمرار  على  الشركة  قدرة  بتقییم  اإلدارة  قامت 

واإلدارة مقتنعة بأن الشركة لدیھا وتوقعات التدفق النقدي ولیس لدیھا أي عدم تأكد جوھري قد یثیر شكاً كبیراً،  
المستقبل  في  العادي  العمل  سیاق  في  استحقاقھا  وحال  عند  بالتزاماتھا  والوفاء  لالستمرار  الالزمة  الموارد 

 المنظور. وبالتالي، فقد تم إعداد القوائم المالیة للشركة على أساس االستمراریة.
 

 االفتراضات وتقدیرات عدم التأكد )۲
 

على القوائم المالیة (راجع اإلیضاح   ۱۹  -باإلضافة إلى األحكام التي تمارسھا اإلدارة في تقییم تأثیر كوفید  
المبالغ المثبتة في  على  )، فإن المعلومات المتعلقة باالفتراضات والتقدیرات الرئیسیة التي لھا أكبر تأثیر  ۳۱

 : ھذه القوائم المالیة ھي المدرجة في اإلیضاحات التالیة
 

 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة  )أ
 

تستند  التجاریة.  المدینة  للذمم  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  لحساب  مخصصات  مصفوفة  الشركة  تستخدم 
 ً للشركة. تقوم الشركة بتقویم المصفوفة   مصفوفة المخصص في األساس إلى المعدالت التي تم مالحظتھا سابقا

مع المعلومات المستقبلیة. في تاریخ كل تقریر، یتم تحدیث معدالت  التاریخیة  ربة الخسارة االئتمانیة  لضبط تج
 التخلف التي تم مالحظتھا، ویتم تحلیل التغییرات في التقدیرات المستقبلیة. 

 
االقتصادیة المتوقعة یعتبر تقییم العالقة بین معدالت التخلف عن السداد التي تم مالحظتھا تاریخیا، والظروف  

والخسائر االئتمانیة المتوقعة من التقییمات الھامة. یعتبر مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة حساس للتغییرات  
في شروط الظروف االقتصادیة المتوقعة. قد ال تكون تجربة الخسارة االئتمانیة التاریخیة للشركة وتوقعاتھا  

عن معلومات عن    ۳۰مالء في المستقبل عن السداد.یفصح اإلیضاح  للظروف االقتصادیة ممثلة لتخلف الع
 الخسارة االئتمانیة المتوقعة من الذمم المدینة التجاریة للشركة. 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
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۱۳  

 
 أسس اإلعداد (یتبع) .۲

 
 استخدام التقدیرات واألحكام (یتبع)    ٤-۲

 
 االفتراضات والتقدیرات غیر المؤكدة (یتبع) )  ۲

 
 مالیة الغیر الموجوداتاالنخفاض في قیمة  ) ب
 

القابلة   القیمة  للنقد  المولدة  الوحدة  أو  لألصل  الدفتریة  القیمة  تتجاوز  عندما  القیمة  في  االنخفاض  یظھر 
أیھما أعلى. یعتمد احتساب االستخدام  لالسترداد باعتبارھا القیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد أو قیمتھا قید  

االستبعاد على البیانات المتاحة من معامالت المبیعات الملزمة، والتي تتم على  القیمة العادلة ناقصا تكالیف  
التكالیف اإلضافیة الستبعاد  للمالحظة ناقصا  القابلة  السوق  المماثلة أو أسعار  للموجودات  أساس تجاري، 

ال التدفقات  تأتي  المخصومة.  النقدیة  التدفقات  نموذج  االستخدام على  قیمة  یعتمد حساب  نقدیة من  األصل. 
المیزانیة للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا الشركة بعد أو استثمارات  
القابلة   القیمة  إن  اختبارھا.  الجاري  النقد  تولید  وحدة  موجودات  أداء  تعزز  أن  شأنھا  من  مھمة  مستقبلیة 

ج التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة لالسترداد حساسة تجاه معدل الخصم المستخدم في نموذ
 الداخلة المتوقعة مستقبالً ومعدل النمو المستخدم ألغراض استقراء المستقبل. 

 
 خطط المنافع المحددة (مكافأة إنھاء خدمة الموظفین) ) ج
 

كتواري. ویتضمن ذلك  إیتم تحدید القیمة الحالیة اللتزام الشركة بموجب خطط المنافع المحددة باستخدام تقییم  
عمل العدید من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. ویشمل ذلك تحدید معدل 

الموظفین. ونتیجة التعقیدات الخاصة    التخفیض، زیادات الرواتب المستقبلیة، معدالت الوفیات ومعدل دوران
ھذه   في  التغیرات  تجاه  بحساسیة  یمتاز  المحددة  المنافع  التزام  فإن  األجل،  طویلة  وطبیعتھ  التقییم  بعملیة 
االفتراضات. ویتم فحص جمیع االفتراضات في تاریخ كل تقریر مالي. یعتبر معدل التخفیض ھو المعامل 

م تحدید  عند  للتغییر.  سندات األكثر عرضة  السوقي على  العائد  على  اإلدارة  تعتمد  المالئم،  الخصم  عدل 
الشركات / الحكومیة العالیة الجودة. یستند معدل الوفیات إلى جداول الوفیات المتاحة والخاصة بالدولة. تمیل  

واتب جداول الوفیات ھذه إلى التغییر فقط على فترات استجابةً للتغیرات الدیموغرافیة. وتستند زیادات الر
المستقبلیة إلى معدالت التضخم المستقبلیة المتوقعة للدولة. توجد تفاصیل أكثر حول التزامات منافع الموظفین 

اإلیضاح   والترقیة  ۲۳في  واألقدمیة  المستقبلیة  التضخم  معدالت  على  المستقبلیة  الرواتب  زیادات  تعتمد   .
 والعرض والطلب في سوق التوظیف.

 
 لكات والمعدات والموجودات غیر الملموسةاألعمار اإلنتاجیة للممت )د

 
ذات   الملموسة  غیر  وموجوداتھا  ومعداتھا  لممتلكاتھا  التقدیري  اإلنتاجي  العمر  بتحدید  الشركة  إدارة  تقوم 
األعمار اإلنتاجیة المحددة الحتساب االستھالك واإلطفاء. یتم تحدید ھذه التقدیرات بعد األخذ في االعتبار 

المتوقع لأل الطبیعي. تقوم اإلدارة بمراجعة طرق االستھالك واإلطفاء واألعمار االستعمال  التلف  صل أو 
اإلنتاجیة سنویا وسیتم تعدیل أعباء االستھالك واإلطفاء في المستقبل عندما تعتقد اإلدارة أن العمر اإلنتاجي 

النمط   السابقة ولضمان توافق طرق وفترة االستھالك واإلطفاء مع  التقدیرات  للفوائد یختلف عن  المتوقع 
 االقتصادیة من ھذه الموجودات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
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۱٤  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة . ۳
 

 تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت في إعداد ھذه القوائم المالیة، ما لم یذكر خالف ذلك.  
 

 تجمیعات األعمال )أ(
 

تقوم الشركة باحتساب تجمیعات األعمال (بخالف تجمیعات األعمال التي تحت السیطرة المشتركة) باستخدام 
طریقة االستحواذ عند انتقال السیطرة إلى الشركة. یتم قیاس المقابل المحول في االستحواذ بشكل عام بالقیمة 

اختبار أي شھرة تنشأ سنویا لتحدید االنخفاض    العادلة، وكذلك الموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا. یتم
في القیمة. یتم إثبات أي ربح من شراء مساومة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر مباشرةً.  

 . أوراق مالیةیتم تحمیل تكالیف المعامالت عند تكبدھا، إال ما یتعلق منھا بإصدار سندات الدین أو 
 

حواذ على أعمال معینة، فإنھا تقوم بإجراء تقییم الموجودات والمطلوبات التي تقتنیھا  عندما تقوم الشركة باست
واألحوال  االقتصادیة  والظروف  التعاقدیة  لألحكام  وفقا  وتقییمھا  المالئم  بالشكل  تصنیفھا  تحدید  یتم  لكي 

ال المتضمنة في عقود  المشتقات  ذلك فصل  تاریخ االستحواذ. ویشمل  بھا كما في  قبل المتعلقة  ضیافة من 
 الشركة المستحوذ علیھا.

 
یتم إثبات أي مقابل محتمل یطلب من المقتني تحویلھ بالقیمة العادلة كما في تاریخ االقتناء. یتم قیاس السعر 

"األدوات   ۹المحتمل كأصل أو مطلوبات الذي یمثل أداة مالیة وضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي  
العا الشامل  المالیة" بالقیمة  الخسارة والدخل  الربح أو  قائمة  العادلة في  القیمة  التغییرات في  إثبات  دلة مع 

 اآلخر.
 

 االستثمارات في منشأة تخضع للسیطرة المشتركة ("شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة")  ) ب(
 

الملكیة من حصة في مشروع مشت فیھا بطریقة حقوق  المستثمر  الشركات  الشركة في  رك. تتكون حصة 
المشروع المشترك ھو ترتیب مشترك یكون بموجبھ لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة على الترتیب حقوقا 
في صافي موجودات الترتیب المشترك. السیطرة المشتركة ھي المشاركة المتفق علیھا تعاقدیا للسیطرة على  

ذات باألنشطة  المتعلقة  القرارات  تتطلب  عندما  فقط  ما، وھو موجود  باإلجماع من   ترتیب  الصلة موافقة 
 األطراف التي تتقاسم السیطرة.

 
یتم المحاسبة عن االستثمار في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة باستخدام طریقة حقوق الملكیة 
من التاریخ الذي تصبح فیھ الشركات المستثمر فیھا مشروعا مشتركا. بموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم 

ستثمار مبدئیا في التكلفة وتعدیلھ بعد ذلك إلثبات حصة الشركة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل  إثبات اال
الشركات   الشركة في خسائر  تتجاوز حصة  الملكیة. عندما  فیھا بطریقة حقوق  المستثمر  للشركات  اآلخر 

(التي تشمل أي حصص   المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة حصة الشركة في تلك الشركات المستثمر فیھا
من صافي استثمار الشركة)، فإن الشركة تتوقف عن إثبات حصتھا    اطویلة األجل تشكل بشكل رئیسي جزءً 

في المزید من الخسائر. یتم إثبات الخسائر اإلضافیة فقط إلى الحد الذي تكبدت فیھ الشركة التزامات قانونیة 
 ریقة حقوق الملكیة.ة بالنیابة عن الشركات المستثمر فیھا بطیأو ضمن

 
 األدوات المالیة  )ج(

 
 األداة المالیة ھي أي عقد یؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.

 
 الموجودات المالیة

 
 اإلثبات والقیاس األولي: )أ

 
تتكون الموجودات المالیة للشركة من النقد وما في حكمھ والذمم المدینة التجاریة واألخرى واالستثمارات  

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  
 

 یتم إثبات الموجودات المالیة مبدئیا عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة. 
 

ا بالقیمة العادلة مضافا إلیھ، بالنسبة لبند غیر مدرج بالقیمة العادلة من خالل  یتم قیاس األصل المالي مبدئی
 الربح أو الخسارة، تكالیف المعاملة العائدة مباشرة إلى االستحواذ علیھ أو طرحھ. 
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۱٥  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳

 
 األدوات المالیة (یتبع) (ج)   
 

 الموجودات المالیة (یتبع) 
 

 التصنیف والقیاس الالحق: ) ب
 

یعتمد تصنیف الموجودات المالیة عند اإلثبات األولي على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي  
الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصر تمویل ھام أو    باستثناءونموذج أعمال الشركة إلدارتھا.  

الوسیلة   أجلھا  الشركة من  العادلة زائد  التي طبقت  بقیمتھ  المالي  األصل  البدایة  في  الشركة  تقیس  العملیة، 
تكالیف المعامالت، في حالة وجود أصل مالي لیس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم قیاس الذمم  

ملیة بسعر المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصر تمویل ھام أو التي طبقت الشركة من أجلھا الوسیلة الع 
 اإلیراد من العقود مع العمالء. - ۱٥المعاملة المحدد بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 عند اإلثبات األولي، یتم تصنیف األصل المالي وفقا لقیاسھ بـ 

 تكلفة مطفأة؛  -
   ن؛ودیاستثمار ال –القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -
 ؛ أو استثمار حقوق الملكیة -خالل الدخل الشامل اآلخرالقیمة العادلة من  -
 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -

 
ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة الحقا بعد اإلثبات األولي، إال إذا قامت الشركة بتغییر نموذج أعمالھا  

    .في تلك الفترة  إلدارة الموجودات المالیة
 

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

 
 األصل محتفظ بھ ضمن نموذج أعمال ھدفھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ و  -
إلى تدفقات نقدیة في تواریخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل  الشروط التعاقدیة لألصل المالي تؤدي   -

 المبلغ وفائدة على أصل المبلغ المستحق. 
 

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

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

 النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة؛ و 
الشروط التعاقدیة لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدیة في تواریخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل   -

 المبلغ وفائدة على أصل المبلغ المستحق. 
 

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

الشامل اآل  -كاستثمار حقوق ملكیة   العادلة من خالل الدخل  خر). یتم ھذا االختیار على أساس كل بالقیمة 
 استثمار على حدة. 

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

لي، قد  اآلخر وفقا لما تم بیانھ أعاله، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعند اإلثبات األو
تختار الشركة بصورة غیر قابلة لإللغاء قیاس أصل مالي یفي بمتطلبات القیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وكذلك بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القیام بذلك  

 قد ینشأ.  یلغي أو یقلص بصورة جوھریة التباین المحاسبي الذي



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳

 
 األدوات المالیة (یتبع) (ج)   

 
 الموجودات المالیة (یتبع) 

 
 التصنیف والقیاس الالحق (یتبع):ب)  

 
 الموجودات المالیة: تقییم نموذج األعمال

 
على مستوى المحفظة  تقوم الشركة بعمل تقییم للھدف من نموذج األعمال الذي یكون األصل بموجبھ محتفظ بھ  

 ألن ھذا یعكس الطریقة األمثل التي یدار بھا العمل والمعلومات التي یتم إرسالھا إلى اإلدارة. 
 

 القیاس الالحق واألرباح والخسائر
 

موجودات مالیة 
بالقیمة العادلة من  

خالل الربح أو  
 الخسارة

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

  
موجودات مالیة 
  بالتكلفة المطفأة 

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعالة. یتم تخفیض 
المطفأة بمقدار خسائر االنخفاض في القیمة. یتم إثبات كل من إیرادات الفائدة وأرباح التكلفة  

وخسائر صرف العمالت األجنبیة واالنخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  
الشامل اآلخر. یتم إثبات أي ربح أو خسارة عند عدم التحقق في قائمة الربح أو الخسارة  

 اآلخر. والدخل الشامل 
  

استثمارات دین 
بالقیمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل  
 اآلخر

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم إثبات كل من إیرادات الفائدة بموجب  
طریقة الفائدة الفعالة وتدرج أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة واالنخفاض في القیمة 

الخسارة والدخل الشامل اآلخر. یتم إثبات صافي األرباح والخسائر في  في قائمة الربح أو 
الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء اإلثبات، یتم إعادة تصنیف األرباح والخسائر المتراكمة  

 في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
  

استثمارات حقوق  
العادلة  ملكیة بالقیمة 

من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم اثبات توزیعات األرباح كإیرادات في  
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ما لم تمثل توزیعات األرباح بشكل واضح  

لخسائر األخرى ضمن الدخل  استرداد جزء من تكلفة االستثمار. یتم إثبات صافي األرباح وا
  الشامل اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
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 األدوات المالیة (یتبع) (ج)   

 
 المطلوبات المالیة

 
 اإلثبات األولي والقیاس

أو   الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  مالیة  كمطلوبات  األولى  االعتراف  عند  المالیة  المطلوبات  تصنیف  یتم 
أو الذمم الدائنة، حسب مقتضى الحال. یتم تسجیل جمیع المطلوبات المالیة بدایة بالقیمة والقروض  الخسارة،  

 دة مباشرة إلى المعاملة. العادلة، في حال الذمم الدائنة والقروض، بعد خصم التكالیف العائ
 

 والقروض.  مطلوبات عقود اإلیجارتشمل المطلوبات المالیة الھامة للشركة الذمم الدائنة التجاریة واألخرى، 
 

 التصنیف والقیاس الالحق 
 تقوم المنشأة بتصنیف جمیع المطلوبات المالیة كما تم قیاسھا في وقت الحق بالتكلفة المطفأة، فیما عدا: 

 لمالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. المطلوبات ا )أ
المطلوبات المالیة التي تنشأ عند تحویل أصل مالي غیر مؤھل لالستبعاد أو عند تطبیق طریقة المشاركة  ) ب

 المستمرة. 
 عقود ضمان مالي.  ) ج
 التزامات لتقدیم قرض بمعدل أقل من سعر الفائدة في السوق. )د
المقابل المحتمل المثبت من قبل المشتري في عملیة تجمیع أعمال ینطبق علیھا المعیار الدولي للتقریر  ) ه

. یتم قیاس ھذا المقابل المحتمل الحقا بالقیمة العادلة مع التغیرات المدرجة في قائمة الربح أو  ۳المالي  
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

 
 إلغاء اإلثبات

 
 الموجودات المالیة

 
یتم إلغاء إثبات األصل المالي (أو، حیثما ینطبق، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالیة 

 متماثلة) بشكل أساسي (أي استبعادھا من قائمة المركز المالي للشركة) عند:  
 انتھاء الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل؛ أو   •
دفقات النقدیة من األصل أو افترضت وجود التزاما لسداد التدفقات تحویل الشركة حقوقھا في استالم الت •

 النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر جوھري على طرف آخر بموجب ترتیبات تجاوز؛ وسواًء:  
 (أ) تحویل الشركة بشكل جوھري جمیع مخاطر ومنافع األصل؛ أو

االحتفاظ بشكل جوھري بجمیع   أو  الشركة بتحویل  قیام  نقلت (ب) عدم  مخاطر ومنافع األصل، ولكن 
 السیطرة على األصل.  

 
عندما تقوم الشركة بتحویل حقوقھا الستالم التدفقات النقدیة من أصل أو تقوم بإبرام اتفاقیة عبور، فإنھا تقوم  

االحتفاظ بصورة  تقم بتحویل أو  عندما ال  بتقییم ما إذا كانت وإلى أي مدى قد احتفظت بمخاطر ومزایا الملكیة. و
جوھریة بجمیع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحّول سیطرتھا على األصل، تستمر الشركة في إثبات  
الشركة باالعتراف أیضا   الحالة تستمر  الشركة بھ. وفي تلك  الذي تستمر عالقة  المحول إلى المدى  األصل 

واألصل المحول على أساس یعكس الحقوق والمطلوبات   بالمطلوبات المرتبطة باألصل. ویقاس االلتزام المرتبط
التي احتفظت بھا الشركة. یُقاس استمرار العالقة الذي یتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقیمة الدفتریة  

 أیھما أقل.  -األصلیة لألصل وأقصى مبلغ یمكن مطالبة الشركة بسداده 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳

 
 ألدوات المالیة (یتبع) ا(ج)   
 

 المطلوبات المالیة
 

 تقوم الشركة بإلغاء إثبات المطلوبات المالیة عند الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغاءھا أو انتھاءھا. 
 

تقوم الشركة أیضا بإلغاء االلتزام المالي عندما یتم تعدیل شروطھ، وعندما تكون التدفقات النقدیة لاللتزام المعدل  
االلتزام المالي الجدید المستند إلى األحكام المعدلة بالقیمة العادلة.    إثباتمختلفة جوھریا. وفي ھذه الحالة، یتم  
مع الشروط المعدلة    ةالجدید  ةالمالی  والمطلوباتطلوبات المالیة المطفأة  یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة للم

 في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
 

 مقاصة األدوات المالیة 
 

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

 
 ھا في الوقت الراھن حق نظامي ملزم لعمل مقاصة للمبالغ المثبتة؛ و لدی -
 تنوي إما التسویة على أساس صافي، أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت.   -
 

 الممتلكات والمعدات ) د(
 

 اإلثبات والقیاس 
وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة. یتم تسجیل الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم  

تتضمن التكلفة سعر الشراء وأي تكالیف ترتبط مباشرة بإحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لجعلھ  
 قادرا على التشغیل بالطریقة التي تریدھا اإلدارة. 

 
عن تلك الموجودات كبنود  ، تتم المحاسبة  الممتلكات والمعداتعندما یختلف العمر اإلنتاجي ألجزاء مھمة من  

 ) من الممتلكات والمعدات.رئیسیةمنفصلة (مكونات 
 

یتم تحدید األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد 
مع القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات ویتم إثباتھا بالصافي ضمن الدخل اآلخر في قائمة الربح أو الخسارة  

 والدخل الشامل اآلخر.  
 

الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم المحاسبة عنھا كبنود منفصلة    عندما یكون ألجزاء ھامة من بنود
من بنود الممتلكات والمعدات. یتم إلغاء إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال  

و خسائر ناتجة عن إلغاء یكون من المتوقع تحقیق منافع اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھ. یتم إثبات أي أرباح أ
إثبات األصل (المحتسبة بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو  

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند إلغاء إثبات األصل.
 

 التكالیف الالحقة 
یمة الدفتریة لذلك األصل عندما یكون یتم إثبات تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن الق

اقتصادیة   المحتمل تدفق منافع  التكلفة مستقبلیة  من  من ذلك الجزء من األصل للشركة، وعندما یمكن قیاس 
بشكل موثوق. ویتم إلغاء قید القیمة الدفتریة لذلك الجزء المستبدل. یتم إثبات تكلفة الخدمة الیومیة للممتلكات 

 بح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدھا. والمعدات في قائمة الر
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳

 
 الممتلكات والمعدات (یتبع)(د)   

 
 ستھالك اإل

یمثل االستھالك التوزیع المنتظم للمبلغ القابل لالستھالك ألحد الموجودات على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لھ.  
تتمثل قیمة االستھالك في تكلفة األصل، أو أي مبلغ آخر یتم استبدالھ بالتكلفة، بعد خصم قیمتھ المتبقیة. یتم 

الشامل اآلخر على أساس القسط الثابت على مدى األعمار  إثبات االستھالك في قائمة الربح أو الخسارة والدخل  
اإلنتاجیة المقدرة لكل جزء من بنود الممتلكات والمعدات. یتم إطفاء الموجودات المستأجرة على مدى فترات 

 إیجارھا أو عمرھا اإلنتاجي، أیھما أقل. ال یتم استھالك األراضي. 
 

 ت والمعدات للفترة الحالیة وفترات المقارنة: فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكا
 سنوات  

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

 ٥ سیارات
 ۱۰-٤ أثاث وتجھیزات ومعدات 

 ٤ معدات حاسب آلي 
 

مالي    تقریر  كل  تاریخ  في  المتبقیة  والقیم  اإلنتاجیة  واألعمال  االستھالك  طرق  مراجعة  بأثر یتم  وتعدیلھا 
 مستقبلي، عند االقتضاء. 

 
 أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ 

تمثل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ جمیع التكالیف المتعلقة بشكل مباشر وغیر مباشر بشراء معدات مطارات  
جاھزة  تكون  عندما  الصلة  ذات  والمعدات  الممتلكات  فئات  ضمن  رسملتھا  ویتم  التنفیذ  تحت  وإنشاءات 

 ستخدام المقصود. لال
 
 الموجودات غیر الملموسة والشھرة  ) ه(

 
 اإلثبات والقیاس 

یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل مبدئیا بالتكلفة. یتم إثبات الموجودات غیر  
اقتصادیة   منافع  وتقدیم  منفصل  بشكل  تحدیدھا  یمكن  ذلك  ومع  فعلي  لھا وجود  لیس  التي  مبدئیا،  الملموسة 

جودات غیر الملموسة بالتكلفة بعد خصم مستقبلیة، بسعر الشراء والتكالیف المنسوبة مباشرة. یتم تسجیل المو
 اإلطفاء المتراكم وخسارة االنخفاض في القیمة، إن وجدت.   

 
یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ویتم تقییمھا  

لملموس قد تعرض النخفاض في  لمعرفة االنخفاض في القیمة عندما یكون ھناك مؤشر على أن األصل غیر ا 
االقتصادیة   المنافع  الستھالك  المتوقع  النمط  أو  المتوقع  اإلنتاجي  العمر  في  التغیرات  احتساب  یتم  القیمة. 
المستقبلیة المتضمنة في األصل من أجل تعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء ـ حسبما یتالءم ـ ویتم التعامل مع ھذه 

التقدیرات   الملموسة  التغیرات كتغیرات في  الموجودات غیر  المحاسبیة. یتم إدراج مصروفات اإلطفاء على 
ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن فئة المصروفات التي 

الموجودات تتوافق مع وظیفة ھذه الموجودات غیر الملموسة. یتم قیاس الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات  
غیر الملموسة على أساس الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل ویتم اإلدراج في  

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند إلغاء إثبات األصل. 
 

التي تم الحصول علیھ العمالء والبرامج  العمالء وعالقات  الملموسة عقود  الموجودات غیر  ا من قبل  تشمل 
الشركة والتي لھا أعمار إنتاجیة محددة. یتم قیاسھا بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر انخفاض في  

 القیمة متراكمة.



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲۰  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳

 
 الموجودات غیر الملموسة والشھرة (یتبع) (ه)  
 

تدرج الشھرة الناتجة عن االستحواذ على شركة بالتكلفة على النحو المحدد في تاریخ شراء الشركة مطروحا 
 منھا خسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن وجدت.  

 
یتم تحدید االنخفاض في قیمة الشھرة من خالل تقییم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة تولید نقد (أو مجموعة 

ات تولید النقد) التي تتعلق بھا الشھرة. عندما تقل القیمة القابلة لالسترداد لوحدة تولید النقد عن قیمتھا  من وحد
الدفتریة، یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة. وال یمكن عكس خسائر االنخفاض في قیمة الشھرة في الفترة 

 المستقبلیة.
 

 الالحقة  المصروفات
الكامنة في األصل التي تتعلق بھ المستقبلیة  تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزید المنافع االقتصادیة  

 ً المولدة داخلیا الشھرة  النفقات األخرى، بما في ذلك  إثبات جمیع  الربح أو تلك المصروفات. ویتم  قائمة  ، في 
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدھا. 

 
 طفاء اإل
احتساب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غیر الملموسة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا    یتم

 اإلنتاجیة المقدرة ویتم إثباتھا عموما ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. ال یتم إطفاء الشھرة.
 

 ترات المقارنة:فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للفترات الحالیة والف
 سنوات  

 ٥-۳ عقود العمالء
 ۲۰ عالقات العمالء

 ٥-۳ برامج حاسب آلي 
 

إذا كان ذلك   المتبقیة في تاریخ كل تقریر مالي وتعدل  یتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجیة والقیم 
 مالئما. 

 
المحددة، ولكن یتم اختبارھا لتحدید االنخفاض ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر  

في القیمة سنویا، إما بشكل فردي أو على مستوى وحدة تولید النقد. ویتم سنویا تقییم العمر اإلنتاجي غیر المحدد  
لتحدید ما إذا كان العمر اإلنتاجي غیر المحدد ال یزال ساري. وإذا لم یكن الوضع كذلك، یتم إجراء التغییر في  

 العمر اإلنتاجي من عمر غیر محدد إلى عمر محدد على أساس احتمالي. تقییم
 

 عقود اإلیجار  ) و(
 

 تثبت الشركة موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار في تاریخ بدء اإلیجار.
 

 موجودات حق االستخدام
 

توفر   تاریخ  (أي،  اإلیجار  عقد  بدء  تاریخ  في  االستخدام  حق  موجودات  الشركة  الصلة  تثبت  ذي  األصل 
لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصا أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض في القیمة، 
ویتم تعدیلھ ألي عملیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود اإلیجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ 

مباشرة األولیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تم دفعھا في أو  مطلوبات عقود اإلیجار المثبتة، والتكالیف ال
قبل تاریخ البدء، مطروحا منھا أي حوافز إیجار مستلمة. ما لم تكن الشركة لدیھا قدر معقول من الیقین في  
 الحصول على ملكیة األصل المؤجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم استھالك موجودات حق االستخدام المثبتة
على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإلیجار، أیھما أقصر. موجودات حق االستخدام  

 معرضة لالنخفاض في القیمة.



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲۱  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳

 
 عقود اإلیجار (یتبع) (و)  
 

 مطلوبات عقود اإلیجار 
 

التزامات اإلیجار الُمقاسة بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار طوال مدة في بدایة عقد اإلیجار، تقوم الشركة بإدراج  
منھا   المضمونة) مطروحا  الثابتة  المدفوعات  ذلك  في  (بما  ثابتة  اإلیجار مدفوعات  تشمل مدفوعات  اإلیجار. 

لمتوقع  حوافز اإلیجار المستحقة القبض ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ ا
الذي من   الشراء  أیضا سعر ممارسة خیار  اإلیجار  تشمل مدفوعات  المتبقیة.  القیمة  بموجب ضمانات  دفعھا 
المؤكد أن تمارسھ الشركة ومدفوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة عقد اإلیجار تعكس أن الشركة  

تي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروفات في  تمارس خیار اإلنھاء. یتم إثبات مدفوعات اإلیجار المتغیرة ال
 الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو الشرط الذي یؤدي إلى سداد المدفوعات.

 
في تاریخ بدء اإلیجار   المتزایدعند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض  

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

ار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار الدفتریة لمطلوبات عقود اإلیج
 أو تغییر في التقییم لشراء األصل ذي الصلة. الجوھریة الثابت 

 
 مدة عقد اإلیجار

 
تحدد الشركة مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أي فترات مشمولة 

ر تمدید عقد اإلیجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارستھ، أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا  بخیا
كان من المؤكد عدم ممارستھ. لدى الشركة عدة عقود إیجار تشمل خیارات تمدید وإنھاء. تقرر الشركة من 

ممارسة خیار تجدید أو إنھاء عقد اإلیجار.   خالل تقییمھا ما إذا كان من المؤكد على نحو معقول ممارسة أو عدم
أو  للتجدید  اقتصادیا سواًء  التي تحقق حافزا  الصلة  العوامل ذات  االعتبار جمیع  تأخذ بعین  أنھا  وھذا یعني، 
اإلنھاء. بعد تاریخ بدایة عقد إیجار، تعید الشركة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث جوھري أو تغییر  

 ي تقع تحت سیطرتھا ویؤثر على قدرتھا على ممارسة أو عدم ممارسة خیار التجدید أو اإلنھاء. في الظروف الت
 

 المتزاید معدل االقتراض 
 

ال تستطیع الشركة على الفور تحدید سعر الفائدة المضمن في عقود اإلیجار، وبالتالي تستخدم الشركة معدل  
إن معدل االقتراض المتزاید ھو سعر الفائدة الذي یجب  في قیاس التزامات عقود اإلیجار.    المتزایداالقتراض  

على الشركة دفعھ من أجل اقتراض المبالغ الالزمة للحصول على أصل بقیمة مماثلة لحق استخدام األصل في  
بیئة اقتصادیة مماثلة لفترة مماثلة وبضمان مماثل. وبالتالي، یعكس معدل االقتراض المتزاید "المبلغ الذي على  

فعھ" والذي یتطلب تقدیرا عند عدم توافر أسعار قابلة للمالحظة أو عند الحاجة للتعدیل بما یتناسب مع  الشركة د
شروط وأحكام عقد اإلیجار. تقوم الشركة بتقدیر معدل االقتراض المتزاید باستخدام البیانات الملحوظة (مثل: 

 الخاصة بالمنشأة. أسعار الفائدة في السوق) والمتوفرة والالزمة لعمل بعض التقدیرات
 

 المخزون ) ز(
 

یتم إثبات المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة باستخدام  
أساس المتوسط المرجح وتشمل جمیع التكالیف المتكبدة في سیاق العمل المعتاد لجلب كل منتج إلى موقعھ وحالتھ  

حالة األعمال تحت التنفیذ والبضائع تامة الصنع، تشمل التكلفة تكلفة الشراء وتكلفة التكریر والمعالجة  الراھنة. في  
 بما في ذلك نسبة مناسبة من االستھالك والنفقات العامة لإلنتاج بناًء على القدرة التشغیلیة العادیة. 

 
في سیاق العمل العادي بعد خصم التكالیف  یعتمد صافي قیمة المخزون القابلة للتحقق على سعر البیع التقدیري  

 التقدیریة الالزمة لإلكمال والتكالیف الالزمة للبیع.
  



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲۲  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 

 االنخفاض في القیمة )ح(
 

 الموجودات المالیة
انخفاض قیمة أي  تقوم الشركة، في تاریخ كل تقریر مالي، بتقییم ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على  

قد   المالیة  الموجودات  أو مجموعة  المالي  األصل  ویعتبر  المالیة.  الموجودات  أو مجموعة من  مالي  أصل 
انخفضت فقط في حال كان ھناك دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمة نتیجة لواحد أو أكثر من األحداث  

ھ تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة  التي وقعت بعد اإلثبات األولي لألصل وأن حدث الخسارة ھذا ل 
لألصل المالي أو لمجموعة الموجودات المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق. قد یتضمن دلیل االنخفاض 
في القیمة مؤشرات على أن الدائنین أو مجموعة من الدائنین یواجھون صعوبات مالیة كبیرة أو تعثر وتأخر  

أ الفائدة  یمكن  في سداد  وبیانات  مالیة  ھیكلة  إعادة  إجراء  أو  لإلفالس  تعرضھم  احتمالیة  أو  المبلغ  و أصل 
مالحظاتھا تدل على وجود انخفاض في القیمة یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة مثل األحوال  

 االقتصادیة التي تتناسب مع حاالت التعثر في السداد. 
 

الدولي   المعیار  المالیة  یتطلب  یتعلق    ۹للتقاریر  فیما  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  نموذج  اتباع  المنشأة  من 
باالنخفاض في قیمة الموجودات المالیة. الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح للخسائر االئتمانیة. یتم 

لتدفقات النقدیة المستحقة إلى المنشأة قیاس الخسائر االئتمانیة بالقیمة الحالیة لكل العجز النقدي (أي الفرق بین ا
وفقا للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع الشركة تلقیھا). یتم خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمعدل الفائدة 

 الفعلیة لألصل المالي. 
 

قعة. لذلك،  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تطبق الشركة طریقة مبسطة في احتساب الخسائر االئتمانیة المتو 
ال تقوم الشركة بتتبع التغییرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدال من ذلك تقوم بإثبات بدل خسارة على أساس  
الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر في تاریخ كل تقریر مالي. قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصص 

تعدیلھا وفقا لعوامل االستقراء المستقبلي الخاصة بالمدینین    استناداً إلى الخبرة التاریخیة لخسائر االئتمان ویتم
والبیئة االقتصادیة. ترى الشركة أن ھناك دلیال یشیر على االنخفاض في القیمة على كال المستوین الفردي  
والجماعي. ویتم تقییم جمیع األدوات المالیة الفردیة الھامة التي وجدت غیر منخفضة القیمة بشكل جماعي  

 فاض في قیمتھا والتي تم تكبدھا ولكن لم یتم تحدیدھا بعد.لالنخ
 

یتم شطب القیمة الدفتریة اإلجمالیة لألصل المالي عندما ال یكون لدى الشركة توقعات معقولة السترداد األصل  
توقیت المالي بالكامل أو جزء منھ. بالنسبة للعمالء األفراد، تقوم الشركة بشكل فردي بإجراء تقییم فیما یتعلق ب

ومقدار الشطب بناًء على ما إذا كان ھناك توقع معقول لالسترداد. ال تتوقع الشركة أي استرداد جزء كبیر  
التي تم شطبھا ممكن أن تكون ما زالت خاضعة ألنشطة  المالیة  الموجودات  المشطوب. إال أن  المبلغ  من 

 إلزامیة للتماشي مع إجراءات الشركة السترداد المبالغ المستحقة.
 

التزاماتھ   المدین  السداد عندما یكون من غیر المرجح أن یدفع  المالي متأخر عن  الشركة أن األصل  تعتبر 
 االئتمانیة إلى الشركة بالكامل، دون لجوء الشركة إلى إجراءات مثل تحقق أوراق مالیة (إن وجدت أي منھا).
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۲۳  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳

 
 االنخفاض في القیمة (یتبع)(ح)  
 

 الموجودات غیر المالیة
 

تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشرا على احتمال حدوث انخفاض في قیمة  
أصل ما. وفي حال وجود أي دلیل، أو إذا كان مطلوبا إجراء فحص سنوي لالنخفاض في القیمة، عندئذ تقوم  

ة األصل القابلة لالسترداد. القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة للموجودات أو وحدات الشركة بتقییم قیم
مدرة للنقد ناقصا تكلفة االستبعاد أو قیمتھا قید االستخدام أیّھما أعلى. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد ألصل  

ل الشركة مستقالً بشكل كبیر عن تلك الموجودات واحد ما لم یكن األصل غیر مولد لتدفقات نقدیة داخلة إلى داخ
األخرى أو مجموعة الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قیمتھ أو قیمتھا 

 القابلة لالسترداد فإنھ یتم اعتبار منخفض القیمة ویتم خفض قیمتھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد. 
 

تقییم القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة للوصول إلى قیمھا الحالیة  في سیاق 
باستخدام معدل خصم یعكس التقییمات الحالیة للسوق من حیث القیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة باألصل.  

وفي حالة   أحدث معامالت في السوق في االعتبار.    في سیاق تحدید القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع، یتم أخذ 
تلك   یتم تدعیم  الغرض.  لھذا  تقییم مالئم  استخدام نموذج  فیتم  المعامالت،  القدرة على تحدید مثل ھذه  عدم 
الحسابات عن طریق مضاعفات التقییم وأسعار األسھم المدرجة للشركات المطروحة للتداول العام أو مؤشرات 

 خرى المتاحة. القیمة العادلة األ
 

قبل   الخارجیین من  المقیّمین  تحدید مشاركة  یتم  الھامة.  الموجودات  تقییم  في  الخارجیون  المقیِّمون  یشارك 
الشركة بعد المناقشة مع لجنة المراجعة في الشركة. تشمل معاییر االختیار سمعة الدرایة السوقیة واالستقاللیة 

رر الشركة، بعد المناقشة مع المقیمین الخارجیین، استخدام أسالیب وما إذا كانت المعاییر المھنیة متبعة. وتق
المیزانیات   أساس  على  القیمة  في  لالنخفاض  حسابھا  الشركة  تبني  حالة.  لكل  المناسبة  والمعطیات  التقییم 

 التفصیلیة وحسابات التنبؤ. 
 

ة والدخل الشامل اآلخر. یتم یتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسار
إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل على أن خسائر انخفاض القیمة المسجلة سابقا 
لم تعد موجودة أو انخفضت قیمتھا. وفي حال وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم الشركة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد  

ة للنقد. یتم عكس قید خسارة االنخفاض في القیمة المسجلة مسبقا إذا كان ھناك  من األصل أو الوحدة المولد
تغیرا في الفرضیات التي استخدمت في تحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ إدراج آخر خسارة االنخفاض في  

ترداد أو تتجاوز  القیمة، ویكون عكس القید محدودا بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالس
القیمة الدفتریة كان لیتم تحدیدھا ـ بعد طرح االستھالك ـ مع عدم تسجیل خسارة االنخفاض في القیمة لألصل  

 في سنوات سابقة. 
 

یتم تحدید االنخفاض في قیمة الشھرة من خالل تقییم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة تولید نقد (أو مجموعة 
التي تتعلق بھا الشھرة. عندما تقل القیمة القابلة لالسترداد لوحدة تولید النقد عن قیمتھا   من وحدات تولید النقد)

الدفتریة، یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة. وال یمكن عكس خسائر االنخفاض في قیمة الشھرة في الفترة  
 المستقبلیة.

 
 النقد وما في حكمھ ) ط(

 
الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع البنكیة األخرى قصیرة األجل  یتكون النقد وما في حكمھ من النقد في  

 عالیة السیولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة للشركة دون أي قیود.
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۲٤  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳

 
 التقاریر القطاعیة  ) ي(
 

 :المنشآتالقطاع التشغیلي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو 
یزاول أعمالھ في األنشطة التجاریة التي من خاللھا یمكن تحقیق إیرادات وتكبد مصروفات بما في ذلك   )۱(

 اإلیرادات والمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع مكونات أخرى للشركة؛ 
بشكل   )۲( نتائج عملیاتھ  تحلیل  التشغیلیة وذلك یتم  القرارات  الرئیسي عن صنع  المسئول  قبل  مستمر من 

 التخاذ القرارات المتعلقة بتوزیع الموارد وتقییم األداء؛ و
 التي تتوفر لھا المعلومات المالیة بشكل مستقل. )۳(
 

في   الطیران المحلیة واألجنبیةیتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تقدیم خدمات المناولة األرضیة لخطوط  
جمیع المطارات في المملكة العربیة السعودیة. تتعلق العملیات األخرى بتورید الوقود وخدمات أخرى لخطوط  

  الخدمات األخرى المتعلقة بتورید الوقود الطیران المحلیة واألجنبیة والعمالء اآلخرین. لم تستوف العملیات و
م  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الحدود الكمیة للقطاعات التي یجب اإلبالغ عنھا للسنوات المنتھیة في    والخدمات األخرى

م. وبناًء علیھ، ترى اإلدارة أن نشاط الشركة التجاري یقع ضمن قطاع أعمال واحد مقرر عنھ ویخضع  ۲۰۲۰و  
 لمخاطر وعائدات مماثلة.

 
 نافع الموظفین م ) ك(

 
 منافع الموظفین قصیرة األجل

 
تقاس التزامات مزایا الموظفین قصیرة األجل على أساس عدم الخصم وتسجل كمصروفات عند تقدیم الخدمات 
ذات الصلة. یتم إثبات مطلوبات للمبلغ المتوقع دفعھ إذا كان لدى الشركة التزام قانوني حالي أو ضمني لدفع  

 ة سابقة قدمھا الموظف ویمكن تقدیر االلتزام بشكل موثوق.ھذا المبلغ نتیجة خدم
 

 منافع الموظفین طویلة األجل
 

 برامج المنافع المحددة  )۱
 

یتم احتساب التزامات الشركة وفقا لخطة مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كخطة منافع محددة غیر ممولة 
المستقبلیة التي اكتسبھا الموظفون في الفترة الحالیة  ویتم حسابھا عن طریق تقدیر المبلغ المخفض للمنافع 

 ً المحددة سنویا المنافع  التزامات  السابقة. یتم احتساب  من قبل خبیر إكتواري مؤھل باستخدام   والفترات 
طریقة وحدة االئتمان المخططة. یتم إثبات إعادة قیاس صافي مطلوبات المنافع المحددة التي تتكون من 

اإلكتواریة مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر. تقوم الشركة بتحدید صافي مصروفات األرباح والخسائر  
المنافع   التزام  لقیاس  المستخدم  الخصم  معدل  بتطبیق  الفترة  عن  المحددة  المنافع  مطلوبات  على  الفوائد 

ار أي تغیرات  المحددة في بدایة الفترة السنویة إلى صافي مطلوبات المنافع المحددة مع األخذ في االعتب
إثبات صافي مصروف   المدفوعة. یتم  للمنافع  الفترة كنتیجة  المحددة خالل  المنافع  في صافي مطلوبات 
الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطة المنافع المحددة ضمن مصروفات الموظفین في قائمة الربح  

 أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
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 منافع الموظفین طویلة األجل (یتبع) 

 
 منافع الموظفین طویلة األجل األخرى )۲

 
إن صافي التزام الشركة فیما یتعلق بمنافع الموظفین طویلة األجل األخرى ھو مبلغ المنافع المستقبلیة التي  

الحالیة والفترات السابقة. یتم خصم ھذه المنافع لتحدید حصل علیھا الموظفون مقابل خدمتھم في الفترة  
قیمتھا الحالیة. یتم إثبات إعادة القیاس في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الفترة التي 

 تنشأ فیھا. 
 
 مكافأة إنھاء الخدمة )۳
 

دون إمكانیة واقعیة لالستقالة، یتم إثبات منافع إنھاء الخدمة كمصروف عندما تلتزم الشركة بشكل واضح،  
بخطة تفصیلیة رسمیة إما إلنھاء الخدمة قبل تاریخ التقاعد االعتیادي أو تقدیم منافع إنھاء الخدمة نتیجة 
إذا قدمت الشركة  التقاعد الطوعي كمصروفات  إثبات منافع  التقاعد الطوعي. یتم  عرض مقدم لتشجیع 

ان من الممكن تقدیر عدد من قبلوا بھ بشكل موثوق. إذا  عرضا للتقاعد الطوعي من المحتمل قبولھ وك
 شھرا بعد فترة التقریر، یتم خصمھا إلى قیمتھا الحالیة.  ۱۲كانت الفوائد مستحقة الدفع ألكثر من 

 
 المخصصات  ) ل(

 
یتم إثبات المخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي نظامي أو تعاقدي یمكن تقدیر  

بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام. یتم تحدید  مبلغھ 
یعكس   الذي  الضریبة  قبل  ما  بمعدل  المتوقعة  المستقبلیة  النقدیة  التدفقات  طریق خصم  عن  المخصصات 

المحددة لاللتزام. یتم   للنقود والمخاطر  الزمنیة  للقیمة  الحالیة  السوق  إلغاء الخصم كتكالیف  تقییمات  إثبات 
تمویلیة. یتم قیاس مخصص العقود غیر المجدیة بالقیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إللغاء العقد وصافي التكلفة  

 المتوقعة الستمرار العقد، أیھما أقل. 
 

یتم مراجعة المخصصات في تاریخ كل تقریر مالي وتُعدل لتعكس أفضل تقدیر حالي. إذا لم یعد محتمال  
 تدفق موارد خارجیة مطلوبة متضمنة منافع اقتصادیة لسداد االلتزام، فانھ یتم عكس المخصص. 

 
 قروض وسلف  ) م(

 
یتم إثبات القروض والسلف مبدئیا بالقیمة العادلة، ناقصا التكالیف العائدة للمعامالت. الحقا لإلثبات المبدئي، 

الفرق بین التكلفة (مخفضة للمدفوعات الدوریة) وقیمة یتم إدراج القروض بالتكلفة المطفأة، بینما یتم إثبات  
 قتراض باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.  االسترداد في قائمة الربح والخسارة على مدى فترة اإل

 
 یتم خصم تكالیف المعاملة من مبلغ االلتزام المالي عند االعتراف بھ مبدئیا. 
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 (یتبع)السیاسات المحاسبیة الھامة  .۳

 
 إثبات اإلیرادات  ) ن(

 
تحدد سیاسة تحقق اإلیرادات نموذجا واحدا شامال للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. 
مع  العقود  عن  الناشئة  اإلیرادات  على  سینطبق  والذي  أدناه،  المذكور  التالي  الخمس  النموذج  تحدد  وھي 

 العمالء. 
 

 اإلیراد من العقود مع العمالء )۱
 

د مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي  تثبت الشركة إیرادات العقو
 : ۱٥للتقریر المالي 

 
 . تعریف العقود مع العمالء: ۱الخطوة 

العقد ھو اتفاقیة تُعقد بین طرفین أو أكثر تؤسس حقوقا وتعھدات وتضع المعاییر التي یجب الوفاء 
 بھا لكل عقد. 

 
 األداء في العقد:  . تحدید التزامات ۲الخطوة 

 التزام األداء ھو وعد في العقد مع العمیل بتحویل بضائع أو تقدیم خدمات إلى العمیل.
 

 . تحدید سعر المعاملة: ۳الخطوة 
سعر المعاملة ھو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول علیھ نظیر تحویل البضائع أو الخدمات 

 باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف أخرى. المتعھد بتقدیمھا إلى العمیل، 
 

 . تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: ٤الخطوة 
في العقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم الشركة بتوزیع سعر المعاملة إلى كل التزام 

 یھ في مقابل الوفاء بكل التزام أداء. أداء بمبلغ یحدد مقدار المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عل
  

 .  إثبات اإلیراد متى (أو عندما) تفي المنشأة بالتزام أداء:٥الخطوة 
تقوم الشركة بالوفاء بالتزام األداء وتثبت اإلیرادات على مدى زمني، في حال استیفاء أحد المعاییر 

 التالیة: 
 
استخدامات بدیلة للشركة ویكون للشركة حق نافذ أداء الشركة لاللتزام ال ینشئ موجودات ذات  أ)

 في تحصیل مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھ.
 

 أداء الشركة ینتج عنھ إنشاء أو تحسین أصل یسیطر علیھ العمیل أثناء إنشاء األصل أو تحسینھ.  ب) 
 

د أداء الشركة  قیام العمیل في نفس الوقت باستالم واستھالك المنافع الناتجة عن أداء الشركة عن ج) 
 لعملھا.

  



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲۷  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳

 
 إثبات اإلیرادات (یتبع)(ن)   

 
 اإلیراد من العقود مع العمالء (یتبع)  )۱

 
بالنسبة اللتزامات األداء التي ال یتم فیھا استیفاء أي من الشروط المذكورة أعاله، یتم إثبات اإلیرادات في  

 استیفاء التزام األداء. الوقت الذي یتم فیھ 
 

إذا كان المبلغ المزمع دفعھ في العقد یتضمن مبلغا متغیرا، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ الذي تستحقھ الشركة  
 مقابل نقل البضائع أو الخدمات المتعھد بتقدیمھا إلى العمیل.

 
أو الحوافز أو العقوبات أو قد یختلف مبلغ المقابل بسبب الخصومات أو االئتمانات أو االمتیازات السعریة  

غیرھا من البنود المماثلة. كما یمكن أن یختلف مبلغ قیمة المقابل المتعھد بھ إذا كان استحقاق الشركة للمقابل 
 مشروطا بحدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي. 

 
التعاقدیة للدفعات  تقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبالغ المحصلة، أو المدیونیة. ویؤخذ في االعتبار الشروط 

بعد استبعاد الضرائب والرسوم. تقوم الشركة بتقییم ترتیبات إیراداتھا على أساس معاییر محددة لتحدید ما إذا  
 كانت تعمل كطرف رئیسي أو كوكیل.

 
یتم إثبات اإلیرادات إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل أن تعود بمنافع اقتصادیة على الشركة وعندما یكون 

 .، بشكل موثوقالممكن قیاس اإلیرادات والتكالیف، إن وجدتمن 
 

 خدمات المناولة األرضیة للطائرات )۲
 

األمتعة  الركاب ومناولة  الطائرات ونقل  المناولة األرضیة وتنظیف  تقدیم خدمات  الشركة في  یتمثل نشاط 
 الفترة التي یتم فیھا إكمال الخدمات.لشركات الطیران المحلیة والدولیة. یتم إثبات إیرادات ھذه الخدمات في 

 
یتم تسجیل اإلیرادات بعد خصم التخفیضات والمبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف أخرى. یتم إثبات المقابل 
المستحق للعمیل كتخفیض لسعر المعاملة، وبالتالي من اإلیرادات، ما لم یكن الدفع إلى العمیل مقابل سلعة أو  

ینقلھا العمیل إلى الشركة. إذا كان المقابل المستحق للعمیل عبارة عن دفعة لسلعة أو خدمة ممیزة خدمة متمیزة  
من العمیل، تقوم الشركة بتسجیل ھذا الشراء للسلعة أو الخدمة بنفس طریقة محاسبتھا للمشتریات األخرى من 

 الموردین. 
  
 اإلیرادات من الخدمات األخرى  )۳

 
الخدمات األخرى المتعلقة بخدمات المناولة األرضیة عند إتمام ھذه الخدمات ذات یتم إثبات اإلیرادات من  

 الصلة.  
  



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲۸  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳

 
 إثبات اإلیرادات (یتبع)(ن)   

 
 مبیعات البضائع  )٤
 

البضائع (الموجودات) المتعھد یتم إثبات اإلیرادات من بیع البضائع عندما تفي الشركة بالتزام األداء بنقل  
بتقدیمھا إلى العمیل. یتحقق تحویل األصل عند حصول العمیل على السیطرة على ذلك األصل. تنظر الشركة  

 في المؤشرات التالیة لنقل السیطرة:
 
 امتالك الشركة حق حالي في سداد مقابل األصل  )أ

 امتالك العمیل صك قانوني لألصل ) ب
 لألصلنقل الشركة للملكیة الفعلیة  ) ج
 امتالك العمیل للمخاطر والمزایا الجوھریة الناتجة عن ملكیة األصل  )د
 قبول العمیل لألصل  ) ه

 
تقوم الشركة بإثبات مبلغ سعر المعاملة الذي یتم تخصیصھ اللتزام األداء ھذا باعتباره إیراد. ویتم تسجیل  

 اإلیرادات بالصافي بعد خصم المرتجعات والخصومات؛ إن وجدت. 
 

 اإلیرادات التمویلیة والتكالیف التمویلیة ) س(
 

تشمل إیرادات التمویل بشكل رئیسي إیرادات الفوائد على الودائع قصیرة األجل، واألرباح المحققة / غیر 
الموجودات  الخسارة وإلغاء الخصومات على  الربح أو  العادلة من خالل  العادل بالقیمة  التقییم  المحققة من 

 المالیة األخرى. 
 

التكالیف التمویلیة بشكل رئیسي خسارة االنخفاض في القیمة المثبتة على الموجودات المالیة (بخالف تشمل  
 الذمم المدینة التجاریة) وخسائر العملة األجنبیة.

 
 یتم إثبات إیرادات الفوائد باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.  

 
 المنح الحكومیة  ) ع(

 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عندما یكون ھناك تأكید معقول یتم إثبات المنح الحكومیة في قائمة  

 بأن المنحة سیتم استالمھا وسیتم التقید بجمیع الشروط الملحقة بھا.
 

 الزكاة  )ف(
 

العامة   "الھیئة  باسم  (المعروفة سابقا  والجمارك  والضریبة  الزكاة  ھیئة  وفقا ألنظمة  للزكاة  الشركة  تخضع 
ھیئة"). ویتم تحمیل مخصص الزكاة المستحقة على الشركة على قائمة الربح أو الخسارة  للزكاة والدخل" أو "ال

، إن وجدت، عند االنتھاء من عملیات  الدفع  والدخل الشامل اآلخر. یتم احتساب المبالغ اإلضافیة المستحقة
 التقییم النھائیة في الفترة التي یتم فیھا تحدید ھذه المبالغ.

 
باستقطاع الشركة  للشركاء    تقوم  المدفوعة  األرباح  توزیعات  المقیمة وعلى  األطراف غیر  الضرائب على 

مبالغ  ألن  نظرا  كمصروفات  إثباتھا  یتم  ال  والتي  والجمارك  والضریبة  الزكاة  ھیئة  ألنظمة  وفقا  األجانب 
 االلتزامات على الطرف المقابل یتم استقطاعھا بالنیابة عنھ.  

  



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۲۹  

 
 المحاسبیة الھامة (یتبع)السیاسات  .۳

 
 ترجمة العمالت األجنبیة ) ص(

 
یتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العمالت الوظیفیة المعنیة للشركة وفقا ألسعار الصرف  
السائدة في تاریخ تلك المعامالت. یتم تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة في  

ال للموجودات تاریخ  بالنسبة  التاریخ.  ذلك  في  السائد  الصرف  بسعر  التشغیلیة  العملة  إلى  المالیة  قوائم 
والمطلوبات غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعملة األجنبیة، فیتم إعادة تحویلھا إلى العملة الوظیفیة  

رج فروق الصرف الناتجة عن إعادة ترجمة وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید القیمة العادلة. تد
العمالت األجنبیة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. ویتم تحویل البنود غیر النقدیة التي تتم 

 بالعمالت األجنبیة والتي تم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة على أساس أسعار الصرف السائدة في تاریخ المعاملة.
 

 األرباح توزیعات  ) ق(
 

یتم تسجیل توزیعات األرباح األولیة كمطلوبات في الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. كما  
 یتم قید توزیعات األرباح النھائیة في السنة التي تعتمد خاللھا من قبل الجمعیة العمومیة للمساھمین.

 
 االرتباطات المحتملة ) ر(

 
ملة في القوائم المالیة، ولكن یتم اإلفصاح عنھا ما لم تكن ھناك إمكانیة لتدفق  ال یتم إثبات االلتزامات المحت 

 خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادیة بعیدة.
 

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

 
 ربحیة السھم ) ش(

 
بالشركة على   العادیین  المساھمین  إلى  العائدة  الخسارة  أو  الربح  بقسمة  للسھم  األساسي  العائد  احتساب  یتم 
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة. یتم تحدید ربحیة السھم المخفضة من خالل تعدیل 

مرجح لعدد األسھم العادیة القائمة، وذلك بالنسبة الربح أو الخسارة العائدة إلى المساھمین العادیین والمتوسط ال
 لتأثیر جمیع األسھم العادیة المخفضة المحتملة.

 
 المصروفات  ) ت(

 
تمثل تكالیف اإلیرادات جمیع المصروفات العائدة أو المرتبطة مباشرة باألنشطة التشغیلیة األساسیة للشركة،  

قة بالموظفین، واستھالك الممتلكات والمعدات، وما بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: التكالیف المتعل
إلى ذلك. یتم تصنیف جمیع المصروفات األخرى كمصروفات إداریة. یتم توزیع المصروفات المشتركة بین 
وظروف  لطبیعة  ومناسب  معقول  أساس  على  األمر،  لزم  إن  اإلداریة،  والمصروفات  اإلیرادات  تكالیف 

 المصروفات المشتركة. 
  



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۰  

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳

 
 ضریبة القیمة المضافة ) ث(

 
المضافة   القیمة  ضریبة  ألنظمة  وفقا  المضافة")  القیمة  ("ضریبة  المضافة  القیمة  لضریبة  الشركة  تخضع 
المطبقة في المملكة العربیة السعودیة. یتم تحدید مبلغ ضریبة القیمة المضافة من خالل تطبیق معدل الضریبة  

لى قیمة التورید ("ضریبة القیمة المضافة على المخرجات") ناقصا ضریبة القیمة المضافة المدفوعة  المطبق ع
اإلیرادات  بإدراج  الشركة  تقوم  المدخالت").  على  المضافة  القیمة  ("ضریبة  المستلمة  الخدمات  على 

أو الخسارة والدخل    والمصروفات بعد خصم ضریبة القیمة المضافة لجمیع الفترات المعروضة في قائمة الربح
 الشامل اآلخر. 

 
 التصنیف كمتداول مقابل غیر متداول )خ(

 
 تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استناداً إلى التصنیف متداول / غیر متداول. 

 
 الموجودات

 یعتبر األصل متداوالً في حال كان: 
 

 من المتوقع تحققھ أو توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ في دورة التشغیل العادیة؛   -
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ -
 من المتوقع تحققھ خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر؛ أو -
اً على  نقد أو ما في حكمھ ما لم یتم حظره من التبادل أو استخدامھ لتسویة التزام ما لمدة اثتي عشر شھر -

 األقل بعد فترة التقریر.
 

 یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة. 
 

 المطلوبات 
 تعتبر المطلوبات متداولة في حال كانت:

 
 من المتوقع تسویتھ خالل دورة األعمال العادیة؛   -
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ -
 شھراً بعد فترة التقریر المالي؛ أو من المتوقع تسویتھ خالل اثني عشر  -
عدم وجود حق غیر مرتبط بشرط لتأجیل تسویة االلتزام على مدى اثني عشر شھراً على األقل بعد  -

 تاریخ التقریر المالي. 
 

 قامت الشركة بتصنیف جمیع المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة. 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۱  

 
 الممتلكات والمعدات .٤

 
 تسویة القیم الدفتریة:  )أ

 أرض 

تحسینات على  
  عقارات
 سیارات معدات مطارات  مستأجرة 

أثاث وتجھیزات  
 ومعدات

 معدات 
  حاسب آلي

أعمال رأسمالیة  
 تحت التنفیذ 

 
 اإلجمالي

         : التكلفة
 ۱٬٦۲۱٬۲٤۰ ٥٦٬٦۷٦ ۳۹٬۳۳۸ ٤۳٬۷٦۳ ۳۱٬۷۷۹ ۱٬۳۸٥٬۸۳۹ ۳٦٬۳۸۱ ۲۷٬٤٦٤ م ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 

 ٤۱٬۹۲۸ ۳٦٬۸۱۳ ۷٦۲ ٤٬۳٥۳ --  --  --  --  إضافات 
 --  ) ۳۸٬۲۷۱( --  --  --  ۳۸٬۲۷۱ --  --  المحول من أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ 

 ۱٬٦٦۳٬۱٦۸ ٥٥٬۲۱۸ ٤۰٬۱۰۰ ٤۸٬۱۱٦ ۳۱٬۷۷۹ ۱٬٤۲٤٬۱۱۰ ۳٦٬۳۸۱ ۲۷٬٤٦٤ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۱٬٦٦۳٬۱٦۸ ٥٥٬۲۱۸ ٤۰٬۱۰۰ ٤۸٬۱۱٦ ۳۱٬۷۷۹ ۱٬٤۲٤٬۱۱۰ ۳٦٬۳۸۱ ۲۷٬٤٦٤ م ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

 ۱۰۰٬٥٦۸ ۹٦٬۸۸٤ ۳٬۰۲۱ ٦٦۳ --  --  --  --  إضافات 
 --  ) ۸۹٬۸۷٥( --  --  --  ۷۱٬۱۹۱ ۱۸٬٦۸٤ --  المحول من أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ 

 ) ۲۰۸٬۰۹۸( --  ) ۳۹۱( ) ۳٬٥۰۷( ) ۲۰٬۰۲۲( ) ۱۸۳٬۷۰٥( ) ٤۷۳( --  استبعادات  
 ۱٬٥٥٥٬٦۳۸ ٦۲٬۲۲۷ ٤۲٬۷۳۰ ٤٥٬۲۷۲ ۱۱٬۷٥۷ ۱٬۳۱۱٬٥۹٦ ٥٤٬٥۹۲ ۲۷٬٤٦٤ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

         
 وخسارة  االستھالك المتراكم

         :انخفاض القیمة
 ۱٬۰۲۸٬۷۰۲ ٤٬٥۰۰ ۳٥٬٦۰٥ ۳۹٬۹٤۱ ۳۱٬۲۳۳ ۸۸۱٬۲٥٤ ۳٦٬۱٦۹ --  م ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 

 ۱۰۸٬۷۷۱ --  ۱٬٥۱۳ ۱٬۸٤۲ ۱۹٤ ۱۰٥٬۰۲٤ ۱۹۸ --  المحمل للسنة 
 ۱٬۱۳۷٬٤۷۳ ٤٬٥۰۰ ۳۷٬۱۱۸ ٤۱٬۷۸۳ ۳۱٬٤۲۷ ۹۸٦٬۲۷۸ ۳٦٬۳٦۷ --  م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۱٬۱۳۷٬٤۷۳ ٤٬٥۰۰ ۳۷٬۱۱۸ ٤۱٬۷۸۳ ۳۱٬٤۲۷ ۹۸٦٬۲۷۸ ۳٦٬۳٦۷ --  م ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

 ۹٤٬۸۷۱ --  ۱٬٥٥۲ ۲٬۱۹۸ ۷۰ ۸۹٬۷۷٥ ۱٬۲۷٦ --  المحمل للسنة 
 ٤٤۲ ٤٤۲ --  --  --  --  --  --  خسارة االنخفاض في القیمة

 ) ۲۰٥٬۳٤٦( --  ) ۳۸۲( ) ۳٬٤٦۸( ) ۱۹٬۸٦۸( ) ۱۸۱٬۱٥٥( ) ٤۷۳( --  استبعادات  
 ۱٬۰۲۷٬٤٤۰ ٤٬۹٤۲ ۳۸٬۲۸۸ ٤۰٬٥۱۳ ۱۱٬٦۲۹ ۸۹٤٬۸۹۸ ۳۷٬۱۷۰ --  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

         : القیم الدفتریة         
 ٥۲٥٬٦۹٥ ٥۰٬۷۱۸ ۲٬۹۸۲ ٦٬۳۳۳ ۳٥۲ ٤۳۷٬۸۳۲ ۱٤ ۲۷٬٤٦٤ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ٥۲۸٬۱۹۸ ٥۷٬۲۸٥ ٤٬٤٤۲ ٤٬۷٥۹ ۱۲۸ ٤۱٦٬٦۹۸ ۱۷٬٤۲۲ ۲۷٬٤٦٤ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

        



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۲  

 
 الممتلكات والمعدات (یتبع) .٤

 تم توزیع االستھالك المحمل للسنة كما یلي: ) ب
 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱۰٦٬٤۹۳ ۹۱٬۰۷۲ )۱۹تكالیف إیرادات (اإلیضاح 
 ۲٬۲۷۸ ۳٬۷۹۹ )۲۰مصروفات إداریة (اإلیضاح 

 ۹٤٬۸۷۱ ۱۰۸٬۷۷۱ 
 
المتخصصة والتحسینات على  ) ج المطارات  أساسي بشراء معدات  التنفیذ بشكل  الرأسمالیة تحت  تتعلق األعمال 

 العقارات المستأجرة.
 

الدفعات   )د المسجلة مقابل  المخصصات  القیمة  االنخفاض في  القابلة لالسترداد مقابل تمثل خسارة  المقدمة غیر 
 معدات المطار.

 
 عقود اإلیجار  .٥
 

 موجودات حق االستخدام )أ
 

 تسویة القیم الدفتریة:  )۱
 اإلجمالي سیارات مباني 

    التكلفة: 
 ۲۳٦٬۹٦۹ ۲۱٬٥۷۳ ۲۱٥٬۳۹٦ م  ۲۰۲۰ینایر  ۱المثبت في 

 ٥٤٬۹۹٥ ۷٬٥۰٤ ٤۷٬٤۹۱ إضافات 
 ) ٥۸٬۲٤۹( --  ) ٥۸٬۲٤۹( إلغاء اإلثبات 
 ۲۳۳٬۷۱٥ ۲۹٬۰۷۷ ۲۰٤٬٦۳۸ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۲۳۳٬۷۱٥ ۲۹٬۰۷۷ ۲۰٤٬٦۳۸ م ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

 ٤۳٬۱۳۸ ۱۳٬٥۸۰ ۲۹٬٥٥۸ إضافات 
 ) ۹٬۸٦۹( --  ) ۹٬۸٦۹(  إلغاء اإلثبات

 ) ٦٬۰۱۱( --  ) ٦٬۰۱۱( تعدیل 
 ۲٦۰٬۹۷۳ ٤۲٬٦٥۷   ۲۱۸٬۳۱٦ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

    
    :االستھالك المتراكم

 ٥۳٬۹۷۳ ۹٬۹٦۹ ٤٤٬۰۰٤ م ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
 ٥۱٬۸٦۰ ۱۱٬۰۰۸ ٤۰٬۸٥۲ المحمل للسنة 

 ) ۳٬۰۰۳( --  ) ۳٬۰۰۳( المحرر عند إلغاء اإلثبات 
 ۱۰۲٬۸۳۰ ۲۰٬۹۷۷ ۸۱٬۸٥۳ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۱۰۲٬۸۳۰ ۲۰٬۹۷۷ ۸۱٬۸٥۳ م ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

 ۳۸٬٥۷۲ ٦٬۸۲٤ ۳۱٬۷٤۸ المحمل للسنة 
 ) ۲٬٦۳۹( --  ) ۲٬٦۳۹( المحرر عند إلغاء اإلثبات 

   ۱۳۸٬۷٦۳ ۲۷٬۸۰۱ ۱۱۰٬۹٦۲ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
    

    : القیم الدفتریة
 ۱۳۰٬۸۸٥ ۸٬۱۰۰ ۱۲۲٬۷۸٥ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ۱۲۲٬۲۱۰ ۱٤٬۸٥٦ ۱۰۷٬۳٥٤ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۳  

 
 اإلیجار (یتبع) عقود  .٥

 
 موجودات حق االستخدام (یتبع)  )أ
 
 تم توزیع استھالك السنة على النحو التالي:  )۲

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ٤۹٬۱۲۹ ۳۳٬٥۷۸ )۱۹تكالیف إیرادات (اإلیضاح 
 ۲٬۷۳۱ ٤٬۹۹٤ )۲۰مصروفات إداریة (اإلیضاح 

   
 ۳۸٬٥۷۲ ٥۱٬۸٦۰ 
 

 مطلوبات عقود اإلیجار  )ب
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱۷٤٬۸۷۳ ۱۲۲٬۳٤۷ الرصید في بدایة السنة 
 ٥٤٬۹۹٥ ٤۳٬۱۳۸ إضافات 

 ) ٥٤٬۸۸۹( ) ٦٬۳۸۱( إلغاء اإلثبات 
 --  ) ٦٬۰۱۱( تعدیل 

 ٥٬۸٦۷ ٤٬۹٥۰ )۲۱مصروفات فوائد (اإلیضاح 
 ) ٥۸٬٤۹۹( ) ٤۳٬۱۸۷( مدفوعات 

   
 ۱۲۲٬۳٤۷ ۱۱٤٬۸٥٦ الرصید في نھایة السنة 

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

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۸۰٬۳۷۰ ۷۹٬۱۷۲ الجزء غیر المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار
 ٤۱٬۹۷۷ ۳٥٬٦۸٤ الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار

   
 ۱۱٤٬۸٥٦ ۱۲۲٬۳٤۷ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳٤  

 
 الموجودات غیر الملموسة والشھرة  .٦

 
 تسویة القیم الدفتریة:    )أ

      

 عقود العمالء الشھرة  
عالقات  
 العمالء

 برامج  
 حاسب آلي

 
 اإلجمالي

      : التكلفة
م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۱٬۲٦۸٬٥۸۷ ٦٤٬۱۱۷ ٤٦۸٬٤۷٥ ۱٥۳٬۱۷۹ ٥۸۲٬۸۱٦ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و 
      

      :اإلطفاء المتراكم
 ۳۸۳٬٥۲۲ ۱۹٬٥۲۸ ۲۱۰٬۸۱٥ ۱٥۳٬۱۷۹ --  م ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 

 ۳٦٬۲٤۷ ۱۲٬۸۲۳ ۲۳٬٤۲٤ --  --  إطفاء 
 ٤۱۹٬۷٦۹ ۳۲٬۳٥۱ ۲۳٤٬۲۳۹ ۱٥۳٬۱۷۹ --  م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ٤۱۹٬۷٦۹ ۳۲٬۳٥۱ ۲۳٤٬۲۳۹ ۱٥۳٬۱۷۹ --  م ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في       
 ۳٦٬۲٤۷ ۱۲٬۸۲۳ ۲۳٬٤۲٤ --  --  إطفاء 

 ٤٥٦٬۰۱٦ ٤٥٬۱۷٤ ۲٥۷٬٦٦۳ ۱٥۳٬۱۷۹ --  م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
      القیم الدفتریة:       
 ۸٤۸٬۸۱۸ ۳۱٬۷٦٦ ۲۳٤٬۲۳٦ --  ٥۸۲٬۸۱٦ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في       

 ۸۱۲٬٥۷۱ ۱۸٬۹٤۳ ۲۱۰٬۸۱۲ --  ٥۸۲٬۸۱٦ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 

 تم توزیع اإلطفاء المحمل للسنة كما یلي: ) ب
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۲٬۷٦٥ ۲٬۷٦٥ )۱۹إیرادات (اإلیضاح تكالیف 
 ۳۳٬٤۸۲ ۳۳٬٤۸۲ )۲۰مصروفات إداریة (اإلیضاح 

   
 ۳٦٬۲٤۷ ۳٦٬۲٤۷ 

 
م، تم إجراء تقییم انخفاض قیمة مستقلة لمراجعة القیم الدفتریة للشھرة  ۲۰۲۰م و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في   ) ج

وعالقات العمالء لتحدید ما إذا كانت قیمتھا الدفتریة تتجاوز المبالغ القابلة لالسترداد. لغرض اختبار االنخفاض 
ودات التي تنتج تدفقات نقدیة داخلة من االستخدام  في القیمة، یتم تجمیع الموجودات في أصغر مجموعة من الموج

للنقد األخرى   المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات  المنتجة  الوحدات  أو 
(أي الشركة كوحدة مولدة للنقد). تدرس اإلدارة النشاط اإلجمالي للشركة كوحدة مولدة للنقد. تقوم اإلدارة بفحص  

 رة وعالقات العمالء سنویا بغرض فحص االنخفاض في القیمة.الشھ
 

إن القیمة القابلة لالسترداد لألصل غیر المالي أو الوحدة المولدة للنقد ھي القیمة األكثر استخداما أو قیمتھا العادلة 
التقییم باستخدام  الدخل في  المستخدمة بناًء على طریقة  القیمة  أیھما أعلى. تم تقدیر  البیع،  بعد خصم تكالیف 

المستخدمة إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة بناًء على خطة    طریقة التدفق النقدي المخصوم. تستند القیمة
لمدة   اإلدارة  عام    ٤عمل  حتى  استمرارھا  والمتوقع  باستخدام ۲۰۲٥سنوات  الحالیة  قیمتھا  إلى  مخفضة  م، 

 االفتراضات الرئیسیة التالیة: 
  



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳٥  

 
 الموجودات غیر الملموسة والشھرة (یتبع)  .٦

 
 الشھرة:  )۱

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ االفتراضات الرئیسیة

   
 ٪ ٤ ٪٤ معدل نمو اإلیرادات (راجع اإلیضاح (أ))

ھامش الربح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء في  
 ٪ ۲٤٫٤ ٪۲۳٫۰ المقبلة)األربع المیزانیة التقدیریة (متوسط السنوات 

 ٪ ۱۱٫٥ ٪۱۱٫۸- ۱۱٫۱ معدل الخصم  
 ٪ ۲ ٪۲ معدل نمو القیمة النھائي 

 
. ومع ذلك،  ۱۹  -كوفید  م، انخفضت اإلیرادات بشكل كبیر بسبب ظھور  ۲۰۲۰خالل السنة المنتھیة في   )أ

المحلیة والدولیة خالل سنة   التدریجي للرحالت  الشركة تحقیق متوسط  ۲۰۲۱نظًرا لالستئناف  م، تتوقع 
٪ في اإلیرادات خالل الفترة المتوقعة على افتراض أن توقعات التعافي اإلجمالیة للعودة إلى  ٤زیادة بنسبة  

اإلدارة أن معدل النمو ھذا ال یتجاوز متوسط معدل   ال تزال قائمة. وترى  ۱۹  -مستویات ما قبل كوفید  
 النمو على المدى الطویل بالنسبة للسوق الذي تمارس نشاطھا فیھ.

 
یعتبر حساب قیمة االستخدام ھو األكثر حساسیة لالفتراضات المتعلقة بمعدل نمو اإلیرادات، ومعدل الخصم   ) ب

الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء في المیزانیة المطبق على توقعات التدفقات النقدیة وھامش الربح قبل  
 التقدیریة.

 
 الحساسیة للتغیرات في االفتراضات الرئیسیة:

 
فیما یتعلق بتقییم القیمة المستخدمة، ترى اإلدارة أنھ لیس ھناك تغییر محتمل معقول في أي من االفتراضات  

تجاوز القیمة الدفتریة لوحدة تولید النقد بما في ذلك الشھرة الرئیسیة المذكورة أعاله من شأنھ أن یتسبب في  
 لقیمتھا القابلة لالسترداد بشكل كبیر. فیما یلي توضیح لآلثار المترتبة على التغییرات في االفتراضات الرئیسیة.

 
 معدل نمو اإلیرادات: )۱
 

إذا تم اإلبقاء ).  ٪٤م:  ۲۰۲۰(  ٪ ٤تم تقدیر نمو اإلیرادات في الفترة المتوقعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  
٪ سیعطي قیمة قید االستخدام ۰على جمیع االفتراضات األخرى كما ھي، فإن خفض معدل النمو ھذا إلى  

ملیون لایر سعودي بناًء على نطاق معدل الخصم    ٥٫۱۲٤ملیون لایر سعودي إلى    ٤٫۷۳۹تتراوح من  
 المستخدم.

 
 الك واإلطفاء في المیزانیة التقدیریة:ھامش الربح قبل الفائدة والضریبة واالستھ )۲

 
تم تقدیر ھامش الربح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء في المیزانیة التقدیریة في الفترة المتوقعة 

). إذا تم اإلبقاء على جمیع االفتراضات األخرى على حالھا؛ فإن  ٪۲٤٫٤م:  ۲۰۲۰(  ٪۲۳قدره  بمتوسط  
 شأنھ جعل قیمة االستخدام تساوي القیمة الدفتریة الحالیة. من  ٪۱۳٫۳تخفیض الھامش إلى 

 
 معدل الخصم:  )۳

 
).  ٪۱۱٫٥م:  ۲۰۲۰(  ٪۱۱٫۸إلى    ٪۱۱٫۱من    بمتوسطتم تقدیر معدل الخصم المخطط في الفترة المتوقعة  

من شأنھ    ٪ ۲۲٫۱إلى    معدل الخصم إذا تم اإلبقاء على جمیع االفتراضات األخرى على حالھا؛ فإن زیادة  
 جعل قیمة االستخدام تساوي القیمة الدفتریة الحالیة. 

 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳٦  

 
 الموجودات غیر الملموسة والشھرة (یتبع)  .٦

 
 عالقات العمالء:  )۲

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ االفتراضات الرئیسیة

   
 ٪ ٤ - ٪ ۲٫۱ ٪٤- ٪۲٫۰ معدل نمو اإلیرادات 

 ٪ ۱۱٫٥ ٪۱۱٫۸- ٪۱۱٫۱ معدل الخصم 
 

، ومع ذلك، نظًرا  ۱۹ -م، انخفضت اإلیرادات بشكل كبیر بسبب ظھور كوفید ۲۰۲۰خالل السنة المنتھیة في 
م، تتوقع الشركة تحقیق متوسط زیادة بنسبة  ۲۰۲۱لالستئناف التدریجي للرحالت المحلیة والدولیة خالل سنة  

التعافي اإلجمالیة للعودة إلى مستویات  ٪ في اإلیرادات خالل الفترة المتوقعة على افتراض أن توقعات  ٤٪ إلى  ۲
ال تزال قائمة. وترى اإلدارة أن معدل النمو ھذا ال یتجاوز متوسط معدل النمو على المدى    ۱۹  -ما قبل كوفید  

 الطویل بالنسبة للسوق الذي تمارس نشاطھا فیھ.
 

 الحساسیة للتغیرات في االفتراضات الرئیسیة:
 

خدمة، ترى اإلدارة أنھ لیس ھناك تغییر محتمل معقول في أي من االفتراضات فیما یتعلق بتقییم القیمة المست
الرئیسیة المذكورة أعاله من شأنھ أن یتسبب في تجاوز القیمة الدفتریة لوحدة تولید النقد بما في ذلك عالقات  

 فتراضات الرئیسیة.العمالء لقیمتھا القابلة لالسترداد. فیما یلي توضیح لآلثار المترتبة على التغییرات في اال
 

 معدل نمو اإلیرادات: )۱
 

  - ٪  ۲٫۱م:  ۲۰۲۰٪ (٤  -٪  ۲تم تقدیر نمو اإلیرادات في الفترة المتوقعة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  
٪ سیعطي  ۰إذا تم اإلبقاء على جمیع االفتراضات األخرى كما ھي، فإن خفض معدل النمو ھذا إلى  )٪٤

ملیون لایر سعودي بناًء على نطاق   ۲۲۲ملیون لایر سعودي إلى    ۲۱٦قیمة قید االستخدام تتراوح من  
 معدل الخصم المستخدم. 

 
 معدل الخصم:  )۲

 
٪). إذا  ۱۱٫٥:  ۲۰۲۰٪ (۱۱٫۸٪ إلى  ۱۱٫۱المتوقعة بمتوسط  تم تقدیر معدل الخصم المتوقع في الفترة  

إلى   الھامش  ٪ من شأنھ جعل  ۱٤٫٦تم اإلبقاء على جمیع االفتراضات األخرى على حالھا؛ فإن زیادة 
 القیمة قید االستخدام تساوي القیمة الدفتریة الحالیة. 

 
 شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة .۷
 

 م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱االستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة كما في فیما یلي  )أ
 

 االسم 
بلد التأسیس / مركز  

 القیمة الدفتریة حصة الملكیة الفعلیة (٪) األعمال الرئیسي
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱  

شركة األمد السعودي لخدمات  
 ۹۷٬٦٥٤ ۳٤٬۷۹۳ ٪ ٥۰ ٪٥۰ المملكة العربیة السعودیة  المطارات والنقل الجوي المساندة

      
 ۱٬۱۸۰ ۱۷٬۱۲۸ ٪ ٥۰ ٪٥۰ المملكة العربیة السعودیة  تي إل دي العربیة لخدمات المعدات 

    ٥۱٬۹۲۱ ۹۸٬۸۳٤ 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۷  

 
 مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (یتبع)  اتشرك .۷
 

 المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة:فیما یلي ملخص حركة االستثمار في الشركات  ) ب
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 

   

 ۱٤۱٬٥٦۷ ۹۸٬۸۳٤ الرصید في بدایة السنة 
 ٥۰۰ ۹٬۳۷٥ )) ۱(ب) ( ۷استثمار خالل السنة (اإلیضاح 

 ) ۲۲٬۲۹۸( ) ۳٤٬٦۹۹( حصة في الخسائر 
 ) ۲۰٬۹۳٥( ) ۲۱٬٥۸۹( ))۳(ب) (۷توزیعات أرباح (اإلیضاح 

   

 ۹۸٬۸۳٤ ٥۱٬۹۲۱ السنة الرصید في نھایة 
 

  ۹٫۳۷م، ضخت الشركة رأس مال إضافي مدفوع قدره  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱خالل فترة السنة المنتھیة في  )۱
أبریل   ۷ھـ، الموافق  ۱٤٤۲شعبان    ۲٥ملیون لایر سعودي في تي إل دي العربیة لخدمات المعدات بتاریخ  

 م. ۲۰۲۱
 

الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة قوائم مالیة مراجعة.  في تاریخ القوائم المالیة، لم یصدر عن   )۲
م إلى  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱وبناًء علیھ، تستند القوائم المالیة أدناه والحصة في الخسائر السنة المنتھیة في  

 مسودة القوائم المالیة. 
 

لمطارات والنقل م، أعلنت شركة األمد السعودي لخدمات ا۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في   )۳
بمبلغ   أرباح  توزیعات  المساندة  سعودي  ملیون  ٤۳٫۱۷۸الجوي  لایر  ملیون    ٤۱٫۸۷م:  ۲۰۲۰(  لایر 

شركة األمد السعودي   في  ٪ من توزیع األرباح وفقًا لنسبة حصتھا٥۰). وبناًء علیھ، سجلت الشركة  سعودي
 لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة.

 
 ملخص المعلومات المالیة للشركات التابعة المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة: ) ج

  
بین  یوفق  أنھ  كما  الملكیة  حقوق  بطریقة  فیھا  المستثمر  للشركات  المالیة  المعلومات  التالي  الجدول  یلخص 

 الملخصة والمبالغ الدفتریة لحصة الشركة في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة. المعلومات المالیة 
 
 شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة  )۱

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱  
   

 ۷۸٬۲٥٦ ۱۰۷٬۷٦۸ اإلیرادات
 ۲۳٬۱۳۷ ۲۷٬۳۳٥ استھالك وإطفاء 

 ۹٥٥ ۱٬۸۹٤ مصروفات الزكاة
 ) ٤٥٬۹٥٦( ) ۸۲٬٥٤۳( ةالشامل  وإجمالي الخسارة الخسارة

 ) ۲۲٬۹۷۸( ) ٤۱٬۲۷۲( ة الشامل حصة الشركة في إجمالي الخسارة
   

 ۱۰۰٬٥۰٦ ۱۷۷٬۷۱۹ موجودات غیر متداولة
 ۲۳۷٬۱۳۸ ٥٥٬۸٦۷ موجودات متداولة

 ) ۳۹٬۹٤۳( ) ۲۹٬۷۱۲( مطلوبات غیر متداولة
 ) ۱۰۲٬۳۹۳( ) ۱۳٤٬۲۸۷( المطلوبات المتداولة 
 ۱۹٥٬۳۰۸ ٦۹٬٥۸۷ ٪)۱۰۰صافي الموجودات (

   

القیمة الدفتریة للحصة في شركة مشتركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق 
 ۹۷٬٦٥٤ ۳٤٬۷۹۳ الملكیة

 
مطلوبات محتملة متعلقة بمطالبة من   األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندةیوجد لدى شركة  

 ).  ۲٦الھیئة العامة للطیران المدني ھي ذاتھا المفصح عنھا في ھذه القوائم المالیة (انظر اإلیضاح 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۸  

  
 مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (یتبع)  اتشرك .۷

 
  الملكیة (یتبع):ملخص المعلومات المالیة للشركات التابعة المحاسب عنھا بطریقة حقوق ج)  

 
 تي إل دي العربیة لخدمات المعدات )۲

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۹٬۸۱۰ ۱۱۳٬۳٥۸ اإلیرادات
 ۱٬۲۷۷ ٤۷٦ استھالك  

 ۱٬۳٥۹ ۱۳٬۱٤٦ الربح وإجمالي الدخل الشامل 
 ٦۸۰ ٦٬٥۷۳ ٪)٥۰حصة الشركة في إجمالي الدخل الشامل (

   
 ۱٥۱٬۲٥۸ ٥٬۲۸۷ موجودات غیر متداولة

 ۲۷٬٥۹۷ ۸٦٬۷٦۳ موجودات متداولة
 ) ۱٥۰٬۸۹۲( ) ۱٬۰۸٦( مطلوبات غیر متداولة

 ) ۲٥٬٦۰٤( ) ٥٦٬۷۰۹( المطلوبات المتداولة 
 ۲٬۳٥۹ ۳٤٬۲٥٥ ٪)۱۰۰صافي الموجودات (

   
 ۱٬۱۸۰ ۱۷٬۱۲۸ القیمة الدفتریة للحصة في شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة

 
تطبق الشركات المستثمر بھا في بطریقة حقوق الملكیة نفس السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل الشركة في ھذه  

دیسمبر   ۳۱القوائم المالیة. باإلضافة إلى ذلك، فإن فترة التقریر للشركات المستثمر بھا بطریقة حقوق الملكیة ھي  
 م.   ۲۰۲۱

 
 الذمم المدینة التجاریة .۸

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ۱٬۰٥۱٬۸۸۲ ۹٥٥٬۱۰۸ (أ)) ۲٤مستحق من أطراف ذات عالقة (اإلیضاح    

 ٤۲۱٬٥۹۱ ٤٥۷٬٦٥۸ ذمم مدینة تجاریة أخرى 
 ۱٬٤۱۲٬۷٦٦ ۱٬٤۷۳٬٤۷۳ 

 ) ٥۸٬۹٥۲( --  )۱-۸یخصم: غیر المتداولة (اإلیضاح  
 ۱٬٤۱٤٬٥۲۱ ۱٬٤۱۲٬۷٦٦ ذمم مدینة تجاریة متداولة

 ) ۲٦٦٬۷۰۱( ) ۳٤٥٬٥۲٥( )۲-۸القیمة (اإلیضاح یخصم: مخصص خسارة االنخفاض في 
   

 ۱٬۰٦۷٬۲٤۱ ۱٬۱٤۷٬۸۲۰ 
 

 فیما یلي الحركة في المخصص لخسارة االنخفاض في القیمة: 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 

 ۱٤٤٬٤۰٥ ۲٦٦٬۷۰۱ الرصید في بدایة السنة    
 ۱۲۷٬٥۲٤ ۷۸٬۸۲٤ المحمل للسنة  

 ) ٥٬۲۲۸( --  المشطوب خالل السنة 
   

 ۲٦٦٬۷۰۱ ۳٤٥٬٥۲٥ نھایة السنة الرصید في 
  



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۹  

 
 الذمم المدینة التجاریة (یتبع)  .۸

 
وفقًا التفاقیة التسویة ،  یمثل ذلك الجزء غیر المتداول من المستحقات من خدمات الطیران الوطني (ناس) ۱- ۸

م بین الشركة وناس. وافقت ناس على تسویة المستحقات المستحقة على مدى  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱المبرمة في  
 ثالث سنوات تبدأ من تاریخ االتفاقیة. ھذا المبلغ مدرج بالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التي سیتم استالمھا. 

 
مبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في   ۲- ۸ القیمة  في  االنخفاض  خسائر  مخصص  یشمل  سعودي   ۱٦۷م،  ملیون لایر 

بالنس  ۱۱۲م:  ۲۰۲۰( عالقة.  ذات  أطراف  من  المستحق  مقابل  سعودي)  الشركة  ملیون لایر  لتعرض  بة 
 ). ۳۰لمخاطر االئتمان وخسارة االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة (انظر اإلیضاح 

 
 المدفوعات مقدما والذمم المدینة األخرى .۹

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ٤۱۱٬۲٦۰ ٤۹٤٬۳٦۲ (ب))  ۲٤و  ۱-۹ اتمستحق من أطراف ذات عالقة (اإلیضاح   

 ٤۹٬۳۰٤ ٥٥٬۱۲۷ مدفوعات مقدما 
 ٤۱٬۸٤٤ ۲۸٬۸٤۹ قروض موظفین  

 ۳٬٥۷۲ ۱٥٬۲۸۳ ودائع قابلة لالسترداد   
 ۱۸٬۲۷٦ ۱۲٬٤۳٥ دفعات مقدما إلى موردین

 ۹٬۰۳۷ ۱۲٬۲۷۰ أخرى  
 ٦۱۸٬۳۲٥ ٦۳۳٬۲۹۳ 

 ) ۲٬٤۰۸( ) ٤٬۲٦٤( )۲-۹غیر متداولة (اإلیضاح   -یخصم: ذمم مدینة أخرى 
   

 ٥۳۰٬۸۸٥ ٦۱٤٬۰٦۲ متداولة  -مدفوعات مقدما وذمم مدینة أخرى 
 
 . (ب))  ۲٤ضریبة القیمة المضافة (راجع اإلیضاح  األم على حساب  من قبل الشركة  المستحق  المبلغ  یشمل ذلك    ۹-۱
 
 یمثل قروض موظفین طویلة األجل بطبیعتھا وتدرج بالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التي سیتم استالمھا.  ۹-۲

 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستثمارات بالقیمة  .۱۰

 
  -االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تتكون بشكل رئیسي من االستثمارات في سوق المال  

 الصنادیق االستثماریة واألوراق المالیة المدرجة كما یلي: 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 

 ۸۱۸٬۳٤۹ ۱٬۲۲۹٬۱۰٦ صنادیق مشتركة    
 ۱٥۸٬۳۳۰ ۱٦۱٬۹٤۹ مدرجة أوراق مالیة 

 ۱٬۳۹۱٬۰٥٥ ۹۷٦٬٦۷۹ 
 
 فیما یلي الحركة في االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  )أ

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ۹٤۳٬۹۳۱ ۹۷٦٬٦۷۹ الرصید في بدایة السنة    

 ٦۲٤٬۰۰۰ ٤٥۰٬۰۰۰ استثمارات خالل السنة  
 ) ٥۹٦٬٦۰۰( ) ٤۹٬۷٤٤( استبعاد استثمارات خالل السنة 

 ٥٬۳٤۸ ۱٤٬۱۲۰ ربح غیر محقق من القیمة العادلة
   

 ۹۷٦٬٦۷۹ ۱٬۳۹۱٬۰٥٥ الرصید في نھایة السنة 
 

  



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤۰  

 
 االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (یتبع)  .۱۰

 
العادلة من خالل الربح أو  م، كانت إیرادات االستثمارات بالقیمة  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱خالل السنة المنتھیة في   ) ب

 الخسارة كما یلي:
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

   ربح من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۳٬٤۰۰ ۲٥٦ ربح محقق  -
 ٥٬۳٤۸ ۱٤٬۱۲۰ ربح غیر محقق  -

 ۱٤٬۳۷٦ ۸٬۷٤۸ 
   

 ٥٬۱۰۸ ٦٬۳٦٦ إیرادات توزیعات أرباح على استثمارات في أوراق مالیة مدرجة 
 ۲۰٬۷٤۲ ۱۳٬۸٥٦ 

 
 من االستثمارات في األوراق المالیة المدرجة.  ٪۱۰۰نھایة العام قامت الشركة ببیع  بعد

 
خالل الربح أو الخسارة  م، لم تكن القیمة الدفتریة لالستثمار المحتفظ بھ بالقیمة العادلة من  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

مختلفة بشكل كبیر عن القیمة السوقیة. لمعرفة القیم العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 ).۲۷(انظر اإلیضاح 

 
 النقد وما في حكمھ .۱۱

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ٤۹٤ ٦۳٦ النقد في الصندوق  
 ۹٥٬۳٤۲ ۲٥٤٬۲۳۲ حسابات جاریة -نقد لدى البنوك 

 ۲٥٤٬۸٦۸ ۹٥٬۸۳٦ 
 

 القروض والسلف  .۱۲
 

 فیما یلي قروض وسلف الشركة المحملة بفوائد المقاسة بالتكلفة المطفأة:
  م ۲۰۲۰  م ۲۰۲۱   

  
 ٤۹٤٬۰۸۷ ۱٬۱۸۳٬۷٥۹ قروض بنكیة طویلة األجل

 --  ) ۷۱۲٬٥۰۰( الجزء المتداول من قروض طویلة األجل 
 ٤۹٤٬۰۸۷ ٤۷۱٬۲٥۹ قروض طویلة األجل الجزء غیر المتداول من 

 
ملیون   ٥۰۰م، وقعت الشركة اتفاقیة قرض مع بنك تجاري محلي بقیمة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

م. یحمل ھذا القرض أعباء تمویلیة وفقا ألسعار السوق  ۲۰۲۰یولیو    ۲۸لایر سعودي. تم سحب ھذا المبلغ بالكامل في  
ملیون لایر    ۷القرض على مدى ثالث سنوات بشروط سداد مرنة. دفعت الشركة رسوم إداریة بمبلغ  السائدة. یسدد  

 سعودي للحصول على التسھیالت وفقًا لشروط اتفاقیة القرض المتفق علیھا. القرض مضمون بسند ألمر.
 

ملیون   ۷٥۰ي بقیمة م، وقعت الشركة اتفاقیة قرض مع بنك تجاري محل۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي من التسھیل المتاح. یحمل ھذا القرض    ٥۰۰م، سحبت الشركة  ۲۰۲۱فبرایر    ۹لایر سعودي. في  

أقساط ربع سنویة متساویة   ۸سنوات على    ۳أعباء تمویلیة وفقا ألسعار السوق السائدة. یتم سداد القرض على مدى  
 ألمر.  م. القرض مضمون بسند۲۰۲۱تبدأ من دیسمبر 

  



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤۱  

 
 القروض والسلف (یتبع)  .۱۲

 
ملیون   ۷٥۰م، وقعت الشركة اتفاقیة قرض مع بنك تجاري محلي بقیمة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

ملیون لایر سعودي من التسھیل المتاح. یحمل ھذا القرض   ۲٥۰م، سحبت الشركة  ۲۰۲۱مایو    ۱۸لایر سعودي. في  
أقساط ربع سنویة متساویة   ۸سنوات على    ۳دى  أعباء تمویلیة وفقا ألسعار السوق السائدة. یتم سداد القرض على م

 م. القرض مضمون بسند ألمر. ۲۰۲۲ یولیوتبدأ من 
 

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

 الذمم الدائنة التجاریة .۱۳
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱  
   

 ۸٬۲۸۰ ۱٤٬۲۸۱ (ج))  ۲٤عالقة (اإلیضاح مستحق إلى أطراف ذات 
 ۸۷٬۳٤۲ ٥٤٬٤۳٥ ذمم دائنة تجاریة أخرى 

 ٦۸٬۷۱٦ ۹٥٬٦۲۲ 
 

 الذمم الدائنة األخرى .۱٤
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱  
    

 ۱۳۷٬۳٥۷ ۱٤۰٬۳٤٤ مستحقات متعلقة بالموظفین 
 ۱۱٥٬۹٦٤ ۱۳۳٬٦۸٦ (د)) ۲٤مستحق إلى أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 

 ۱۲۱٬٦۰۹ ۱۰٬۸۷۳ مستحقة إیجار ومصروفات 
 ۳٤٬۸٤۲ ٤٤٬۲٤٥ مصروفات خدمات مسندة للخارج مستحقة 

 ۲٦٬۸۳۰ ۱٤٬۱۲۱ مستحقات مقابل مشتریات رأسمالیة
 ۸٬۳٤٥ ۱۰٬۷۲۹ دفعات مقدمة من عمالء

 ۱۸٬۱۹۹ ۱۹٬٤۷۷ مصروفات قانونیة ومھنیة مستحقة
 ٥۸٬٦۰۰ ۱۰۱٬٦۷۰ مستحقات أخرى 

   
 ٤۷٥٬۱٥ ٤٥۲۱٬۷٤٦ 
 

 المالرأس  .۱٥
 

ملیون لایر سعودي یتكون    ۱٫۸۸۰م، بلغ رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
 مكونملیون لایر سعودي    ۱٫۸۸۰م:  ۲۰۲۰لایر سعودي (  ۱۰ملیون حصة مدفوعة بالكامل، قیمة كل منھا    ۱۸۸من  
 لایر سعودي). ۱۰ملیون حصة، قیمة كل منھا  ۱۸۸من 

  
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 المبلغ ٪ عدد األسھم  المبلغ ٪ عدد األسھم 
       

 ۹۸۷٬۰۰۰ ٥۲٫٥ ۹۸٬۷۰۰٬۰۰۰ ۹۸۷٬۰۰۰ ٥۲٫٥ ۹۸٬۷۰۰٬۰۰۰ مساھمون مؤسسون 
 ۸۹۳٬۰۰۰ ٤۷٫٥ ۸۹٬۳۰۰٬۰۰۰ ۸۹۳٬۰۰۰ ٤۷٫٥ ۸۹٬۳۰۰٬۰۰۰ عامة الناس 

       
 ۱٬۸۸۰٬۰۰۰ ۱۰۰ ۱۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۸۸۰٬۰۰۰ ۱۰۰ ۱۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ اإلجمالي 

 
 االحتیاطي النظامي  .۱٦

 
نسبة   تحویل  الشركة  فإن على  الشركات،  الشركة األساسي ونظام  لنظام  إلى  ۱۰وفقا  ٪ من صافي ربح كل سنة 

 ٪ من رأس المال. ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع.۳۰احتیاطي نظامي حتى یبلغ ذلك االحتیاطي 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤۲  

 
 خسارة السھم  .۱۷

 
 األسھم األساسیة والمخفضة: فیما یلي حساب خسارة 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ) ٤٥٤٬۲۹٥( ) ۲٥٤٬٤۱۰( خسارة السنة العائدة إلى شركاء الشركة
   

الربحیة األساسیة    ألغراضالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
 ۱۸۸٬۰۰۰ ۱۸۸٬۰۰۰ والمخفضة 

   
العائدة خسارة السھم األساسیة والمخفضة على أساس خسارة السنة 

 ) ۲٫٤۲( ) ۱٫۳٥( لمساھمي الشركة (باللایر السعودي)
   

األسھم   لعدد  المرجح  المتوسط  على  الشركة  لمساھمي  العائدة  الخسارة  بقسمة  األساسیة  السھم  احتساب خسارة  تم 
 القائمة.

 
المتوسط   الشركة على  لمساھمي  العائدة  الخسارة  المخفضة بقسمة  السھم  احتساب خسارة  لعدد األسھم تم  المرجح 

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 السھم األساسیة.

 
 اإلیرادات  .۱۸

 
إیرادات الشركة مصدرھا من العقود مع العمالء من خالل توفیر خدمات تنظیف الطائرات ونقل الركاب والوقود  

 واألمتعة وخدمات المناولة األرضیة لعمالئھا.   
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ۱٬۲٤۱٬٥٦۰ ۱٬٥۹۳٬۸۳۷ تقدیم خدمات     

 ۱۰٬۲۷٥ ۱٤٬۰۹٦ مبیعات بضائع 
 ۱٬٦۰۷٬۹۳۳ ۱٬۲٥۱٬۸۳٥ 

 اإلیرادات حسب نوع العمیل ھي كما یلي:
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ۹٤۰٬٥۹۲ ۱٬۲۷۱٬٤٥٦ إیرادات من أطراف ذات عالقة     

 ۳۱۱٬۲٤۳ ۳۳٦٬٤۷۷ إیرادات من خطوط جویة أخرى 
 ۱٬٦۰۷٬۹۳۳ ۱٬۲٥۱٬۸۳٥ 
 

 اإلیرادات حسب المطار ھي كما یلي:
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ٤۱۱٬٦٤۷ ٥۱۰٬٤٦۲ جدة   

 ۳۸۹٬۳۸٦ ٥٥٥٬۲۹۰ الریاض 
 ۱۱٤٬۷۳۱ ۱٦۸٬٤٥۰ الدمام 

 ٥٤٬۸۷٤ ٥۱٬۸٥٤ المدینة المنورة
 ۲۸۱٬۱۹۷ ۳۲۱٬۸۷۷ أخرى 

 ۱٬٦۰۷٬۹۳۳   ۱٬۲٥۱٬۸۳٥ 
 
 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤۳  

 
 تكالیف اإلیرادات .۱۹

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۸۳٦٬٥۸۹ ۹٥۳٬۷٥۹ )۲- ۱۹و  ۱-۱۹مصروفات موظفین ذات صلة (اإلیضاح 
 ۱٤٤٬۱۳٦ ۱۸٤٬۰۷٦ رسوم تشغیل ومناولة

 ۸۳٬۰۱۳ ۱۰٦٬٦۷۲ مصروفات إصالح وصیانة
 ۱۰٦٬٤۹۳ ۹۱٬۰۷۲ (ب)) ٤استھالك ممتلكات ومعدات (اإلیضاح 

 ٤۹٬۱۲۹ ۳۳٬٥۷۸ )(أ)٥استھالك موجودات حق استخدام (اإلیضاح 
 ۲٬۷٦٥ ۲٬۷٦٥ (ب))   ٦إطفاء (اإلیضاح 

 ٥۰٬٤۰۹ ٤۱٬۰۳۲ أخرى 
   
 ۱٬٤۱۲٬۹٥٤ ۱٬۲۷۲٬٥۳٤ 
 

ملیون لایر    ۷۲٫۳م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۷۰٫٦مكافأة نھایة الخدمة بمبلغ    المحمل منیشمل ذلك    ۱۹-۱
 ).(د)۲۳سعودي) (انظر اإلیضاح 

 
 خالل السنة، دفعت الحكومة رواتب فئة معینة من موظفي الشركة على حساب "ساند".  ۱۹-۲

 
 المصروفات اإلداریة .۲۰

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱۲٤٬۱۷۲ ۱۳٦٬۳۰٤ )۲- ۲۰و  ۱-۲۰مصروفات موظفین ذات صلة (اإلیضاح 
 ۲٤٬۰۳۲ ۲۲٬٥۷۳ اشتراكات برامج حاسب آلي وملحقات أخرى

 ۳۳٬٤۸۲ ۳۳٬٤۸۲ (ب))  ٦إطفاء (اإلیضاح 
 ۲٬۱۹۲ ۱٬۸۷۲ مصروفات تأمین 

 ۲۲٬۹۷۸ ۲٥٬۸٦۹ مصروفات قانونیة ومھنیة 
 ۲٬۷۳۱ ٤٬۹۹٤ )(أ)٥استھالك موجودات حق استخدام (اإلیضاح 

 ۲٬۲۷۸ ۳٬۷۹۹ (ب)) ٤استھالك ممتلكات ومعدات (اإلیضاح 
 ۳٬٦٥٦ ۸٬۷۰٥ مصروفات تدریب 

 ٥٬۰۱٦ ٥٬۲۹۱ أتعاب مدیرین 
 ۱٬۰۷٤ ۱٬۰٦٦ مصروفات إصالح وصیانة

 ۳٥٬۱۷٤ ٥۲٬۳٦۰ أخرى 
   
 ۲۹٦٬۳۱٥ ۲٥٦٬۷۸٥ 

 
ملیون لایر سعودي)    ۷٫٥م: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۳مكافأة نھایة الخدمة بمبلغ    المحمل من یشمل ذلك    ۲۰-۱

 ).(د)۲۳(انظر اإلیضاح 
 

 خالل السنة، دفعت الحكومة رواتب فئة معینة من موظفي الشركة على حساب "ساند".  ۲۰-۲
 
 
 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤٤  

 
 التكالیف التمویلیة .۲۱

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ٥٬۸٦۷ ٤٬۹٥۰ (ب))  ٥الفائدة على مطلوبات عقود اإلیجار (اإلیضاح 
 ٤٬٤۰۸ ۲۱٬۲٦۰ قروض وسلف   الفائدة على

 ٥٬۲٥۸ ٤٬۰۹٦ مصروفات بنكیة وأخرى
   
 ۳۰٬۳۰٦ ۱٥٬٥۳۳ 
 

 الزكاة   .۲۲
 

 مصروفات الزكاة للسنة  )أ
 

 والضریبة والجمارك ذات الصلة:فیما یلي المكونات الھامة للوعاء الزكوي وفقا للوائح ھیئة الزكاة  
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ۱٬۸۸۰٬۰۰۰ ۱٬۸۸۰٬۰۰۰ رأس المال    
 ٤۹۹٬۰۲٥ ٤۹۹٬۰۲٥ احتیاطیات نظامیة  

 ٥٦٦٬۹٦۳ ۱۲۰٬۱٥۹ أرباح مبقاة 
 (۱۹۲٬۲۷٦) (٤۱٬۱۰۸) صافي الخسارة المعدل 

 -- ۱٬۱۸۱٬۳۷۰ قروض بنكیة وإضافات أخرى 
 ٦۲٤٬۷۱۰ ۹۱۲٬۹٦۲ مخصصات مكونة خالل السنة 

 (۹۸٬۸۳٤) (۱٬٤۷٥٬۷٦۹) خصم على استثمارات
خصم مقابل القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات والموجودات غیر 

الملموسة وموجودات حق االستخدام والذمم المدینة طویلة األجل من  
 (۲٬۳۷۸٬۷۳۳) (۲٬۱٥۰٬۲٥۳) الكیانات الحكومیة وحصة الشركة األم المعفاة من الزكاة

   
 ۹۰۰٬۸٥٥ ۹۲٦٬۳۸٦ الوعاء الزكوي 

   
٪ من صافي الربح المعدل أو الوعاء الزكوي، أیھما  ۲٫٥بنسبة  الزكاة
 ۲۲٬٥۲۱ ۲۳٬۱٦۰ أعلى 

 ٤٬٤۷۹ ۱٦٬۹٦۷ مخصصات أخرى 
   

 ۲۷٬۰۰۰ ٤۰٬۱۲۷ مصروفات الزكاة للسنة 
 

 الخاضعة للزكاة إلى بعض التعدیالت التي تمت وفقا ألنظمة الھیئة.تعود الفروق بین النتائج المالیة والنتائج 
 

 الزكاة المستحقة  )ب
 

 فیما یلي تحلیل للحركة في الزكاة المستحقة خالل السنة: 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ۱۰٦٬٥۰۳ ۱۲٦٬۱۷٥ الرصید في بدایة السنة    

 ۲۷٬۰۰۰ ٤۰٬۱۲۷ المحمل للسنة 
 ) ۷٬۳۲۸( ) ۷٬٥۰۲( مدفوعات خالل السنة 

 ۱۲٦٬۱۷٥ ۱٥۸٬۸۰۰ الرصید في نھایة السنة    
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤٥  

 
 الزكاة (یتبع)  .۲۲

 
 الموقف الزكوي  )ج

 
م إلى ھیئة الزكاة والضریبة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱قامت الشركة بتقدیم إقرارات الزكاة حتى السنة المنتھیة في  

الشركة على شھادة زكاة ساریة حتى   الھیئة ۲۰۲۲أبریل    ۳۰والجمارك ("الھیئة"). وحصلت  م. وأصدرت 
للسنوات من   استئنافًا ضد  ۲۰۲۰م حتى  ۲۰۱٤ربوطا زكویة  الشركة  قدمت  الھیئة،  قرار  م. بعد تظلمھا من 

م إلى لجان حل الخالفات والنزاعات الضریبیة التابعة لألمانة ۲۰۲۰م حتى  ۲۰۱٤ربوط الھیئة للسنوات من  
 ات والنزاعات الضریبیة.العامة للجان الضریبیة وتنتظر قرار لجان حل الخالف

 
 منافع الموظفین  .۲۳

 
 الوصف العام للخطة )أ

مكافآت نھایة الخدمة غیر ممول معتمد لموظفیھا الدائمین وفقا لمتطلبات نظام    برنامج/خطةتقوم الشركة بتنفیذ  
 العمل السعودي. یتم تحدید المبلغ المثبت في قائمة المركز المالي كما یلي:

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 ٥٥۷٬۷۹۱ ٥۸۰٬٦۹٦ القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة   

 
 المنافع المحددة الحركة في صافي مطلوبات  )ب

یتكون صافي مطلوبات المنافع المحددة فقط من التزامات المنافع المحددة. فیما یلي الحركة في التزامات المنافع 
 : السنةالمحددة على مدى 

 
 م ۲۰۲۰  م ۲۰۲۱    
 ٥۳۱٬۲۲۹  ٥٥۷٬۷۹۱ السنة  في بدایةالرصید     
    المدرج في قائمة الربح أو الخسارة:    

 ٦۰٬۰۲۲  ٥۹٬۳۱۲ تكالیف الخدمة الحالیة 
 ۱۹٬۸۲۷  ۱٦٬٥۸۲ تكلفة الفوائد

 --   ) ۲٬۲٥٤( ربح تخفیض مدة 
 ۷۳٬٦٤۰  ۷۹٬۸٤۹ 

    المدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر:
    إعادة قیاس (الربح) / الخسارة الناتجة من:

 ۱۲٬٦۰۱  ) ۱۲٬۱٥٥( االفتراضات المالیة  -
 ) ۲۰٬۱۹۲(  ) ۷٬۷۸٥( تعدیالت الخبرة  -
 )۱۹٬۹٤۰ (  )۷٬٥۹۱ ( 
 ) ٤٥٬٦۹٦(  ) ۳۰٬۷۹٥( منافع مدفوعة      
 ٥٥۷٬۷۹۱  ٥۸۰٬٦۹٦ الرصید في نھایة السنة    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤٦  

 
 منافع الموظفین (یتبع)  . ۲۳

 
الخدمة من قبل  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في   )ج خبراء  م، تم إجراء تقییم اللتزامات نھایة 

 إكتواریین مستقلین باستخدام االفتراضات الرئیسیة كما یلي: 
 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ االفتراضات الرئیسیة: 
   

 ٪ ۳٫۱۰ ٪۲٫٦٥ معدل الخصم 
 ٪ ۳٫٥۰ ٪۳ - ٪۱٫۷٥ نمو الرواتب في المستقبل / المعدل المتوقع لزیادة الراتب

 سنة  ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد 
 

 سنة).  ۱۲٫۹٥م: ۲۰۲۰سنة ( ۱۲٫۷۲التزام المنافع المحددة  یبلغ المتوسط المرجح لمدة 
 

 تم توزیع المحمل لمكافأة نھایة الخدمة للسنة كما یلي:  )د
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۷۲٬۳٤۹ ۷۰٬٦۳۸ )۱-۱۹یرادات (اإلیضاح اإلتكالیف 
 ۷٬٥۰۰ ۳٬۰۰۲ )۱-۲۰مصروفات إداریة (اإلیضاح 

   
 ۷۳٬٦٤۰ ۷۹٬۸٤۹ 

 
 الحساسیة: تحلیل  ) ه

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

 االفتراضات اإلكتواریة ذات الصلة بالتزام خطة المنافع المحددة بمقدار المبالغ المبینة أدناه:
 م ۲۰۲۰ م۲۰۲۱                           
 

 االفتراضات
التغیر في 

االفتراضات 
 بمبلغ

الزیادة في 
المطلوبات  

 بمقدار

النقص في  
المطلوبات  

 بمقدار

الزیادة في  
المطلوبات 

 بمقدار

النقص في  
المطلوبات 

 بمقدار
      

 ) ۷۸٬۸٤۰( ٦٥٬٦٥۰ ) ۸۰٬٤۹۲( ٦۷٬۲٦۷ ٪۱ معدل الخصم 
 ) ۸۰٬۷٤٥( ٦۸٬۳۸۲ ) ۷۰٬۲۱۷( ۸۲٬٦۲٥ ٪۱ نمو الرواتب المستقبلیة

 
المحددة نتیجة تم   المنافع  التزام  التأثیر على  باستقراء  الحساسیة أعاله على أساس طریقة تقوم  تحدید تحلیل 

للتغیرات المعقولة في االفتراضات الرئیسیة التي تحدث في نھایة فترة التقریر المالي. یستند تحلیل الحساسیة  
االفت  جمیع  بقاء  مع  الرئیسیة  االفتراضات  في  التغیر  أساس  تحلیل إلى  یكون  ال  قد  ثابتة.  األخرى  راضات 

في  تغیر  حدوث  المحتمل  غیر  من  أنھ  حیث  المحددة  المنافع  التزام  في  الفعلي  التغیر  عن  ممثالً  الحساسیة 
 االفتراضات بعیداً عن بعضھا البعض.

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة . ۲٤

 
خالل السیر االعتیادي لألعمال، دخلت الشركة في معامالت مع الكیانات األخرى التي تقع ضمن تعریف الطرف ذي  

الشركة األم،  وھو  . تتكون األطراف ذات العالقة من المساھم المؤسس للشركة،  ۲٤العالقة في معیار المحاسبة الدولي  
تركة وتتمتع بتأثیر جوھري على شركات أخرى وموظفي التابعة والزمیلة وشركات أخرى ذات إدارة مش  اوشركاتھ

اإلدارة العلیا. تنشأ المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئیسي من الخدمات المقدمة / المستلمة وتورید الوقود  
 وخدمات إعارة الموظفین والعدید من اتفاقیات األعمال، ویتم تنفیذھا بموجب شروط تعاقدیة متفق علیھا.

 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤۷  

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (یتبع).     ۲٤

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

 

 طبیعة المعامالت  العالقة  االسم
 رصید اإلقفال  مبلغ المعامالت  

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱
       

الخطوط السعودیة  شركة 
 للنقل الجوي 

شركة تابعة 
 ٦٥۱٬٤۲۱ ٤۲۸٬۲٥۳ ٦۲۹٬۲۲۲ ۹٥۱٬۷۳۱ خدمات مقدمة  شقیقة 

       
المؤسسة العامة للخطوط 
 ٦۱٥ ٦۸۳ --  ٦۸ خدمات مقدمة  الشركة األم  الجویة العربیة السعودیة 

       
شركة الخطوط السعودیة  

 للشحن  
شركة تابعة 

 ۳۹٬٤۸۲ ۱۱٬۰۸۷ ۱۹٬۳٤۰ ۸۰۲ خدمات مقدمة  شقیقة 
       

السعودیة  الخطوط شركة 
 لھندسة وصناعة الطیران 

شركة تابعة 
 شقیقة 

 
 ۸۷٬۲۲٥ ۱۷٦٬۱٥۲ ۱۰۸٬۱٦٥ ۱۰۸٬۱٤٦ خدمات مقدمة 

       
شركة الخطوط السعودیة  

 للتموین
شریك 
 مشترك 

 
 ۱٤۷ ۸۸٦ ۱٬٥۰۲ ۲٬۱۱۹ خدمات مقدمة 

       
شركة الخطوط السعودیة  

للرحالت الخاصة  
طیران السعودیة  (

 ) الخاص

شركة تابعة 
 شقیقة 

 
 خدمات مقدمة 

۱٤٬۱٥۱ ۱۲٬۱٥۹ ٤٤٬۹۹۰ ٤۰٬۸۳۹ 
       

شركة تابعة  أسطول السعودیة الملكي 
 شقیقة 

 
 ۱٦٦٬۷۰۷ ۱۹٦٬۹۹۷ ۷۷٬۷۷٥ ۷۳٬۱۲٥ خدمات مقدمة 

       
شركة تابعة  طیران أدیل شركة 

 شقیقة 
 

 ٥٥٬٥٦۷ ۷۲٬۰۲۸ ۸۱٬۰٥۱ ۱۰۰٬۳۲۹ خدمات مقدمة 
       

السعودیة   سالشركة 
 للخدمات اللوجستیة 

شركة تابعة 
 ۹٬۸۷۹ ۲٤٬۰۳۲ ۹٬۸۷۹ ۱٤٬۹٦٦ خدمات مقدمة  شقیقة 

       
تي إل دي العربیة  

 لخدمات المعدات
مشروع  
 --  --  --  ۱٤٦ خدمات مقدمة  مشترك 

       
شركة األمد السعودي  

لخدمات المطارات والنقل  
 الجوي المساندة 

 
مشروع  
 --  --  ۱٬٤۹۹ ٥٬۸۷۳ خدمات مقدمة  مشترك 

       
     ۹٥٥٬۱۰۸ ۱٬۰٥۱٬۸۸۲ 

 
٪) من  ٥۰م:  ۲۰۲۰٪ ( ٥۹تبلغ إیرادات الشركة من الخدمات المقدمة لشركة الخطوط السعودیة للنقل الجوي حوالي  

 إجمالي اإلیرادات. 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤۸  

 
 العالقة (یتبع)معامالت وأرصدة األطراف ذات .    ۲٤

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

 طبیعة المعامالت  العالقة  االسم
 رصید اإلقفال  مبلغ المعامالت 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱
المؤسسة العامة         

للخطوط الجویة  
 الشركة األم  السعودیةالعربیة 

إعادة تحمیل تكالیف 
موظفین معارین 

   ۱۱٬٦۷۹ --  وأعباء أخرى 

  

  ضریبة القیمة المضافة
المستحقة (انظر 

 ۳۳٤٬۹٥٥ ۳۷٦٬۷۷٥ ۲٦٬۲۱۷ ٤۱٬۸۲۰ )) ۱(ب)(۲٤اإلیضاح 
       

شركة الخطوط  
السعودیة للنقل  

 الجوي 
شركة تابعة 

 ۱۷٬٤۰٥ ۲۲٬٤۰٥ --  ٥٬۰۰۰ سلف تذاكر شقیقة 
       

شركة األمد السعودي  
لخدمات المطارات 

والنقل الجوي  
 المساندة

مشروع  
 مشترك 

قوى عاملة وخدمات 
 تشغیلیة 

 ۲٤اإلیضاح 
 (ج) و (د) 

  ۲٤اإلیضاح 
   (ج) و (د) 

 
مطالبة من الھیئة 

   ۳٤٬٥۷٤ --  العامة للطیران المدني 

 
و مصروفات   وقود 

   --  ۱٤٬۰۸۱ أخرى  
 ٤۸٬۰۹٥ ۹٥٬۱۸۲ ۲۰٬۹۳٥ ۲۱٬٥۸۹ توزیعات أرباح  

       
تي إل دي العربیة  

 لخدمات المعدات
مشروع  
 مشترك 

مساھمة رأسمالیة 
   ٥۰۰ --  )۷(اإلیضاح 

   ۹٬۸۱۰ --  خدمات صیانة معدات   
 

 
مصروفات معاد 

 ۱۰٬۸۰٥ --  ۱۸٬۳٦٤ --  تحمیلھا 

     ٤۹٤٬۳٦۲ ٤۱۱٬۲٦۰ 
 

 المستحق من الشركة األم على حساب ضریبة القیمة المضافة. یمثل المبلغ  )۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤۹  

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (یتبع).   ۲٤

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

  
 العالقة  االسم 

  طبیعة
 المعامالت 

 اإلقفال رصید  مبلغ المعامالت 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱

شركة الخطوط         
السعودیة للنقل  

 الجوي 

شركة تابعة 
 شقیقة 

 
 

 ۷۰۸ ۷۱٥ ٥٬۸٥٤ ۷ خدمات مستلمة 
شركة الخطوط         

 السعودیة للتموین
 

شریك 
 مشترك 

 
 

 ۲٦٦ ۲٬۲۰٦ ۳۱٬٤۳۹ ۲٥٬۷٥۸ خدمات مستلمة 
       

شركة األمد السعودي  
المطارات لخدمات 

والنقل الجوي  
 المساندة

مشروع  
 ٦٬۷۹۸ --  ۱۰٬۲۷۱ ۷٬۲۰۷ خدمات مستلمة  مشترك 

       
تي إل دي العربیة  

 لخدمات المعدات
مشروع  
 --  ۱۱٬۳٦۰ --  ۱۰۸٬۹٤۲ خدمات مستلمة  مشترك 

       
الخطوط  شركة 

تنمیة ل السعودیة
 وتطویر العقار 

شركة تابعة 
 شقیقة 

خدمات مستلمة  
ومصروفات 

 ٥۰۸ --  ٥۸٤ --  أخرى 
       
       
     ۱٤٬۲۸۱ ۸٬۲۸۰ 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥۰  

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (یتبع).   ۲٤

 
 أخرى:  دائنةالمعامالت واألرصدة الھامة تحت ذمم  –أطراف ذات عالقة  إلىالمستحق  )د(

 طبیعة المعامالت  العالقة  االسم
 اإلقفال رصید  مبلغ المعامالت 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱
       
شركة الخطوط   

السعودیة للنقل  
 الجوي 

شركة تابعة 
 شقیقة 

 نتكالیف موظفی
األخرى ف یوالتكال

 ٦۰٬۷۸٤ ۷۲٬۰۸۹ ٤٬۰۳٤ ۱۸٬۷۱٤ ذات الصلة 
       

المؤسسة العامة  
للخطوط الجویة  
 الشركة األم  العربیة السعودیة

إعادة تحمیل تكالیف 
موظفین معارین 

 ۲٥۸ --  ۷٦٤ --  وأعباء أخرى 
       

شركة األمد 
السعودي لخدمات  
المطارات والنقل  

 الجوي المساندة 
مشروع  
 مشترك 

مدفوعات مستلمة 
بالنیابة عن 

 --  --  ۲٤٬۱۱۹ ۲٦٬۰۳۰ المشروع المشترك
       

شركة الخطوط  
 خدمات مستلمة  شریك مشترك  السعودیة للتموین

 ۲٤اإلیضاح 
 (ج)

  ۲٤اإلیضاح 
 ۱٥٬۳۷۸ ۱٤٬۲٥۸ (ج) 

       
  الخطوط شركة

السعودیة لھندسة  
 وصناعة الطیران 

شركة تابعة 
 ۳۷٬۳۸٤ ۲۱٬٤۳٦ ۲٦٬٦۰٤ --  خدمات مستلمة  شقیقة 

       
شركة الخطوط  

 السعودیة للشحن  
شركة تابعة 

 ۸٦۱ ۸٦۱ --  --  مطالبات مصروفات  شقیقة 
       

العربیة  تي إل دي  
 لخدمات المعدات

مشروع  
 خدمات مستلمة  مشترك 

 ۲٤اإلیضاح 
 --  ۲٤٬۲٥۰ --  (ج)

       
شركة الخطوط  
السعودیة لتنمیة 
 وتطویر العقار 

شركة تابعة 
 مطالبات مصروفات  شقیقة 

 ۲٤اإلیضاح 
 (ج)

  ۲٤اإلیضاح 
 ۱٬۲۹۹ ۷۹۲ (ج) 

       
       
     ۱۳۳٬٦۸٦ ۱۱٥٬۹٦٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥۱  

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (یتبع)  . ۲٤

 
 المكافآت: ) ه(

 
 فیما یلي تقسیم التعویضات المدفوعة إلى مجلس اإلدارة والمكافآت المدفوعة إلى موظفي اإلدارة العلیا:

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ طبیعة المعامالت  االسم

    
 ۸٬۰۰۰ ۱٤٬۱٤۱ منافع موظفین قصیرة األجل موظفي اإلدارة العلیا

 ۳۱۱ ۳۲٤ مكافأة نھایة الخدمة  
  ۱٤٬٤٦٥ ۸٬۳۱۱ 

 ٥٬۰۱٦ ٤٬۹۳۱ أتعاب مدیرین   مجلس اإلدارة
    
  ۱۹٬۳۹٦ ۱۳٬۳۲۷ 

 
 القطاعات التشغیلیة . ۲٥

 
یعتمد التنسیق الرئیسي للشركة لتقاریر القطاعات على قطاعات األعمال. وتحدد قطاعات األعمال بناًء على ھیكل 
للخطوط   المناولة األرضیة  تقدیم خدمات  في  أساسي  بشكل  الشركة  نشاط  یتمثل  الداخلیة.  والتقاریر  الشركة  إدارة 

العربیة السعودیة. تتعلق العملیات األخرى بتورید الوقود في جمیع المطارات في المملكة  المحلیة واألجنبیة  الجویة  
لخطوط الطیران المحلیة واألجنبیة والعمالء اآلخرین. لم تستوف العملیات والخدمات األخرى المتعلقة بتورید الوقود  

. وبناًء م۲۰۲۰  دیسمبر  ۳۱م و۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱الحدود الكمیة للقطاعات التي یجب اإلبالغ عنھا للسنة المنتھیة في  
التجاري یقع ضمن قطاع   الشركة  واحد مقرر عنھ ویخضع لمخاطر وعائدات   عملعلیھ، ترى اإلدارة أن نشاط 

 مماثلة.
 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة . ۲٦
 

، قدمت الشركة، في سیاق األعمال االعتیادیة،  ۲۲باإلضافة إلى االرتباطات المحتملة المفصح عنھا في اإلیضاح  
ملیون لایر سعودي) إلى وزارة المالیة، شركة    ۳۷٫۸٦م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۸٫٥ضمانات بنكیة بلغت  

مبیعات تذاكر، مناقصات،  یران المدني، مقابل تذاكر،  الخطوط السعودیة، اتحاد النقل الجوي الدولي والھیئة العامة للط
م:  ۲۰۲۰م. قام البنك الذي تتعامل معھ الشركة بتسجیل أرصدة بلغت ال شيء (۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱وإیجارات كما في  

 ملیون لایر سعودي) كرھن مقابل ھذه الضمانات.  ۰٫۱
 

 سعودي) المتعلقة بالمصروفات الرأسمالیة  ملیون لایر  ٤۸٫٦م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۱٤٫۷تبلغ االلتزامات  
 قد تم التعھد بھا، ولكن لم یتم دفعھا.

 
، لم تتلق  شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندةفیما یتعلق باالتفاقیات المبرمة بالنیابة عن  

المتفق الرسوم  المدني بخصوص  للطیران  العامة  الھیئة  علیھا تعاقدیا في كل رحلة محلیة    الشركة أي مطالبة من 
م فصاعداً. تناقش إدارات الشركة السعودیة  ۲۰۱۹نوفمبر   ۱ودولیة في مطار الملك عبد العزیز الدولي اعتباراً من 

حالیا األمر مع الھیئة العامة     األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندةللخدمات األرضیة وشركة  
 لم تصل إلى نتیجة بعد. وبالتالي، یصعب تقدیر االلتزامات ذات الصلة كما في تاریخ التقریر.للطیران المدني و

 
م، توجد دعاوى قضائیة مرفوعة من قبل عمال ومقاولین من الباطن تمثل الشركة الطرف  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  

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

 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥۲  

 
 األدوات المالیة  . ۲۷

 
العادلة ھي الثمن الذي سیتم استالمھ مقابل بیع أصل ما أو دفعھ مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة القیمة  

بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، في حال عدم وجود سوق رئیسیة، في أفضل سوق  
 ادلة اللتزام مخاطر عدم أدائھ. یمكن للشركة الوصول إلیھا في ذلك التاریخ. وتعكس القیمة الع

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

 أساس تجاري. 
 

 تسلسل القیمة العادلة 
 

التقییم. وفي حالة  التي ال یمكن مالحظتھا وكذلك تعدیالت  الھامة  للمدخالت  الشركة بمراجعة منتظمة  إدارة  تقوم 
استخدام معلومات الطرف اآلخر، مثل أسعار السمسرة أو خدمات التسعیر، لقیاس القیم العادلة، یتم تقییم األدلة التي  

طراف األخرى لدعم االستنتاج بأن ھذه التقییمات تلبي متطلبات المعاییر الدولیة للتقریر تم الحصول علیھا من األ
 المالي، بما في ذلك المستوى الذي ینبغي أن تصنف فیھ التقییمات في تسلسل القیمة العادلة. 

 
التقر فترة  نھایة  العادلة كما في  للقیمة  الھرمي  التسلسل  بین مستویات  التحویالت  الشركة  فیھا تثبت  التي حدث  یر 

 التغییر. 
 

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

 عیر بشكل مستمر. لتوفیر معلومات التس
 

القیم العادلة إلى    تصنیف عند قیاس القیمة العادلة، تستخدم الشركة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. یتم  
 مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم كما یلي:

 
الوصول ول (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي یمكن  : أسعار التدا۱المستوى  

 في تاریخ القیاس.  إلیھا
 

القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام، سواًء    ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  ۲المستوى  
 ي مستمدة من األسعار).بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غیر مباشرة (أ

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

 القابلة للمالحظة).
 

الھرمي إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل  
للقیمة العادلة، فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن نفس مستوى التسلسل الھرمي كأقل مستوى للمدخالت الذي  

 یعتبر جوھریاً للقیاس ككل. 
 

 ً م، لم تكن ھناك ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الدفتریة. في    قیمھا عن    ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة اختالفا جوھریا
أدوات مالیة تحتفظ بھا الشركة تم قیاسھا بالقیمة العادلة، باستثناء االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح  

 أو الخسارة. 
  



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥۳  

 
 األدوات المالیة (یتبع) .۲۷

 
 تسلسل القیمة العادلة (یتبع)  

 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  

     م ۲۰۲۱
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة
    

 ۱٬۲۲۹٬۱۰٦ --  ۱٬۲۲۹٬۱۰٦ --  صنادیق مشتركة  -
 ۱٦۱٬۹٤۹ --  --  ۱٦۱٬۹٤۹ أوراق مالیة  -

 ۱٦۱٬۹٤۹ ۱٬۲۲۹٬۱۰٦  -- ۱٬۳۹۱٬۰٥٥ 
     م ۲۰۲۰     

الربح أو  استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 الخسارة

    

 ۸۱۸٬۳٤۹ --  ۸۱۸٬۳٤۹ --  صنادیق مشتركة  -
 ۱٥۸٬۳۳۰ --  --  ۱٥۸٬۳۳۰ أوراق مالیة   -
 ۱٥۸٬۳۳۰ ۸۱۸٬۳٤۹  -- ۹۷٦٬٦۷۹ 

 
م و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لم یكن ھناك تحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل السنة المنتھیة في  

 م. باإلضافة إلى ذلك، لم تكن ھناك تغییرات في أسالیب التقییم. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 

ى صافي قیمة الموجودات التي  عل   ۲تعتمد القیمة العادلة لالستثمارات في صنادیق االستثمار المشتركة في المستوى  
أبلغ عنھا مدیر الصندوق واألسعار الیومیة متاحة على تداول. تعتمد القیمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالیة  

 على األسعار المعروضة والمتاحة على تداول.   ۱في المستوى 
 

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

 العادلة.  
 

 القیمة الدفتریة م ۲۰۲۱
 
 

 التكلفة المطفأة  الوصف:

القیمة العادلة 
من خالل 
الربح أو 
 الخسارة 

القیمة العادلة 
من خالل 

الدخل الشامل 
 اإلجمالي اآلخر

     
     موجودات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة 

 ۲٥٤٬۲۳۲ --  --  ۲٥٤٬۲۳۲ نقد لدى البنوك 
 ۱٬٥۸۹٬۱٥٦ --  --  ۱٬٥۸۹٬۱٥٦ ذمم مدینة تجاریة وأخرى

     
     الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 

 ۱٬۳۹۱٬۰٥٥ --  ۱٬۳۹۱٬۰٥٥ --  استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
     

     مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة 
 ۱٬۱۸۳٬۷٥۹ --  --  ۱٬۱۸۳٬۷٥۹ قروض وسلف 

 ٥۳۳٬۱۳۲ --  --  ٥۳۳٬۱۳۲ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
 ۱۱٤٬۸٥٦ --  --  ۱۱٤٬۸٥٦ مطلوبات عقود إیجار 

 
  



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥٤  

 
 األدوات المالیة (یتبع) .۲۷

 
 تسلسل القیمة العادلة (یتبع) 

 
 القیمة الدفتریة  م ۲۰۲۰

 
 
 

 التكلفة المطفأة الوصف: 

القیمة 
العادلة من  
خالل الربح  
 أو الخسارة 

القیمة العادلة من  
خالل الدخل  
 اإلجمالي الشامل اآلخر 

     
     موجودات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة  

 ۹٥٬۳٤۲ --  --  ۹٥٬۳٤۲ نقد لدى البنوك 
 ۱٬٦۳۰٬٦٤۱ --  --  ۱٬٦۳۰٬٦٤۱ ذمم مدینة تجاریة وأخرى

     
     الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 

 ۹۷٦٬٦۷۹ --  ۹۷٦٬٦۷۹ --  استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
     

     مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة  
 ٤۹٤٬۰۸۷ --  --  ٤۹٤٬۰۸۷ قروض وسلف 

 ٦۰۹٬۰۲۳ --  --  ٦۰۹٬۰۲۳ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
 ۱۲۲٬۳٤۷ --  --  ۱۲۲٬۳٤۷ مطلوبات عقود إیجار 

 
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر . ۲۸

 
التالیة على المعاییر واإلطار الحالي من قبل الشركة في إعداد ھذه القوائم المالیة. ولم ینتج عن  تم تطبیق التعدیالت  

 تطبیق ما یلي تغییرات في صافي الربح أو حقوق الملكیة المدرجة سابقاً للشركة. 
 

 تاریخ السریان  الوصف  المعیار / التفسیر 
   

المعیار الدولي للتقریر المالي  
۱٦ 

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

 م ۲۰۲۰یونیو  ۱

المعیار الدولي للتقریر المالي  
، ومعیار المحاسبة الدولي  ۹

، والمعیار الدولي للتقریر ۳۹
، والمعیار الدولي  ۷المالي 

، والمعیار ٤للتقریر المالي 
 ۱٦للتقریر المالي  الدولي  

(التعدیالت  ۲المرحلة   -تصحیح المؤشر المرجعي لسعر الفائدة 
، ومعیار المحاسبة الدولي  ۹على المعیار الدولي للتقریر المالي 

، والمعیار الدولي للتقریر ۷، والمعیار الدولي للتقریر المالي ۳۹
 ) ۱٦، والمعیار الدولي للتقریر المالي  ٤المالي 

 
 م ۲۰۲۱ینایر  ۱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥٥  

 
 المعاییر الصادرة التي لم تدخل حیز التنفیذ  . ۲۹

 
المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة السنویة للشركة مدرجة أدناه. القائمة  

، مع للتطبیق في تاریخ مستقبليھي المعاییر والتفسیرات الصادرة ، والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة 
السماح بالتطبیق المبكر لھا، إال أن الشركة لم تقم بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة عند إعداد ھذه القوائم  

 المالیة. 
 

 الوصف المعیار / التفسیر 
ساري اعتباراً من الفترات التي 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي 
   

بعد   ۱۹ -امتیازات اإلیجار ذات الصلة بكوفید  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 
 م ۲۰۲۱أبریل  ۱ التعدیالت -م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

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

 م ۲۰۲۰  –م ۲۰۱۸ -المالي 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

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

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

   
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ التعدیل -إشارة إلى إطار المفاھیم  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود التأمین والتعدیالت  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 

  -تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة  ۱معیار المحاسبة الدولي 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعدیل 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعدیل -تعریف التقدیر المحاسبي  ۸معیار المحاسبة الدولي 
الضریبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات  ۱۲المحاسبة الدولي معیار 

  -والمطلوبات الناشئة عن معاملة منفردة 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعدیالت 

والمعیار  ۱معیار المحاسبة الدولي 
الدولي للتقریر المالي "بیان 

 " ۲الممارسة 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعدیالت  -اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة 

  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي 

بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر  
 -وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك 

 تعدیالت  

متاح للتطبیق االختیاري / تاریخ 
السریان مؤجل إلى أجل غیر  

 مسمى 
 

لھا أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة للشركة، أما بالنسبة   المعاییر التفسیرات والتعدیالت غیر الساریة لن یكون
للمعاییر والتفسیرات والتعدیالت األخرى المذكورة أعاله، تقوم الشركة حالیا بتقییم اآلثار المترتبة على القوائم المالیة  

 للشركة عند التطبیق.
 

 إدارة المخاطر المالیة  .۳۰
 

 تتعرض الشركة للمخاطر التالیة والناتجة عن األدوات المالیة:  
 

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السیولة   -
 مخاطر السوق -

 
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.   



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥٦  

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع).   ۳۰

 
وتقییم  بتحدید  العلیا  اإلدارة  تقوم  اإلدارة.  مجلس  من  المعتمدة  للسیاسات  وفقا  المخاطر  إدارة  العلیا  اإلدارة  تتولى 

 والتحوط ضد المخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع الوحدات التشغیلیة للشركة.  
 

اف علیھا. إن اإلدارة التنفیذیة یتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولیة عن تأسیس إدارة المخاطر في الشركة واإلشر
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. 
 

ا المخاطر بشكل منتظم من قبل فریق  إدارة  التغیرات في ظروف السوق  تتم مراجعة نظم  لتعكس  التنفیذیة  إلدارة 
وأنشطة الشركة. تھدف الشركة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة، إلى تطویر بیئة تحكم بناءة ومنضبطة 

 والتي من خاللھا یتفھم جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم.
 

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

 
تشمل األدوات المالیة المدرجة في القوائم المالیة النقد وما في حكمھ والذمم المدینة التجاریة واألخرى واالستثمارات  

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

 
 مخاطر االئتمان ) أ
 

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  

 خالل الربح أو الخسارة والنقد لدى البنوك. 
 

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

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱٬٤۷۳٬٤۷۳ ۱٬٤۱۲٬۷٦٦ ذمم مدینة تجاریة
 ٤۲۳٬۸٦۹ ٥۲۱٬۹۱٥ ذمم مدینة أخرى  

 ۹۷٦٬٦۷۹ ۱٬۳۹۱٬۰٥٥ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۹٥٬۳٤۲ ۲٥٤٬۲۳۲ نقد لدى البنوك 

 ۳٬٥۷۹٬۹٦۸ ۲٬۹٦۹٬۳٦۳ 
 

على أساس تصنیف   A۱إلى    A۳یتم االحتفاظ باألرصدة النقدیة لدى بنوك ذات تصنیفات ائتمانیة جیدة تتراوح من  
+ على أساس تصنیف فیتش االئتماني. جمیع األرصدة البنكیة محتفظ بھا لدى بنوك في BBBمودي االئتماني و  

لذلك ، یتم تقییم جمیع األرصدة المصرفیة على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة حیث   المملكة العربیة السعودیة. 
 أن احتمال التخلف عن السداد بناًء على عوامل تطلعیة وأي خسارة بسبب حاالت التخلف عن السداد تعتبر ضئیلة.

 
 
 
 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥۷  

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع).   ۳۰

 
 مخاطر االئتمان (یتبع)  ) أ

 
 خسارة االنخفاض في القیمة

 
للسیاسات  وفقا  مراقبتھا  طریق  عن  العمالء  من  المستحقة  بالمبالغ  یتعلق  فیما  االئتمان  مخاطر  الشركة  تدیر 
واإلجراءات المحددة. لتقلیل التعرض لمخاطر االئتمان، قامت الشركة بتطویر عملیة الموافقة الرسمیة عند تطبیق  

الئتمان على عمالئھا. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصص حدود ا
مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصیلھا. للتخفیف من ھذه المخاطر، لدى الشركة نظام لتحدید حدود ائتمان 

 یخھ في االلتزام بالدفعات. لعمالئھا بناء على تقییم موسع على أساس بیانات العمیل وتار 
 

تظھر الذمم المدینة بالصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة. تقوم الشركة بتطبیق 
لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، التي تستخدم مخصص الخسائر    ۹المنھج المبسط للمعیار الدولي للتقریر المالي 

المتوقعة على مدى العمر لجمیع الذمم المدینة التجاریة. لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تجمیع الذمم االئتمانیة  
الخصائص   على  بناًء  وخسائر  تحصیلھا  في  ومشكوك  معتدلة  ومخاطر  منخفضة  مخاطر  في  التجاریة  المدینة 

عدالت الخسارة التاریخیة لتعكس المعلومات المشتركة لمخاطر االئتمان وعدد أیام تجاوز االستحقاق. یتم تعدیل م
الحالیة واآلجلة عن عوامل االقتصاد الكلي(مثل توقعات إجمالي الناتج القومي وآفاق الصناعة) التي تؤثر على قدرة  
العمالء على تسویة الذمم المدینة. یعكس االحتساب النتائج المرجحة لالحتمال والقیمة الزمنیة للنقود والمعلومات  

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

 
 یوفر الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة. 

 

 
معدل المتوسط 

 للخسارة المرجح 
مجمل القیمة  

 الدفتریة 

مخصص خسارة  
االنخفاض في  

 القیمة
    م ۲۰۲۱

  ۲۹٬۲۲۳ ۷۱۱٬۰۲٥ ٪٤٫۱۱ مخاطر منخفضة
  ۸۷٬۰۹۹ ۳۸۳٬۲٤٦ ٪۲۲٫۷۳ مخاطر معتدلة

 ۱۸۳٬۸٥٤ ۲۷۳٬۱٤٦ ٪٦۷٫۳۱ مشكوك فیھ 
 ٤٥٬۳٤۹ ٤٥٬۳٤۹ ٪۱۰۰ خسارة

  ۱٬٤۱۲٬۷٦٦ ۳٤٥٬٥۲٥   
 

    م ۲۰۲۰
 ۲۲٬۳۳۳ ۷۲۰٬۷۱۹ ٪ ۳٫۱۰ مخاطر منخفضة

   ٤٥٬۳۷۸ ٤۰٤٬۳۰٥ ٪ ۱۱٫۲۲ مخاطر معتدلة
   ۱٦٦٬۷۱۳ ۳۱٦٬۱۷۲ ٪ ٥۲٫۷۳ مشكوك فیھ 

   ۳۲٬۲۷۷ ۳۲٬۲۷۷ ٪ ۱۰۰ خسارة
  ۱٬٤۷۳٬٤۷۳ ۲٦٦٬۷۰۱ 

 
فإن   البنكیة،  األرصدة  ذلك  في  بما  للشركة،  األخرى  المالیة  الموجودات  الناشئة عن  االئتمان  بمخاطر  یتعلق  فیما 

الشركة لمخاطر االئتمان ناشئ عن تعثر الجھات التي یتم التعامل معھا، علما بأن الحد األقصى للتعرض  تعرض  
یتعلق  فیما  االئتمان  بأن مخاطر  اإلدارة  تعتقد  المالي.  المركز  قائمة  الدفتریة كما ھو مفصح عنھا في  القیم  یعادل 

ا لدى بنوك ذات سمعة جیدة في المملكة العربیة بأرصدة البنوك غیر جوھریة حیث أن األرصدة النقدیة محتفظ بھ
 السعودیة.

 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥۸  

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع).   ۳۰

 
 مخاطر االئتمان (یتبع)  ) أ
 

 مخاطر التركز 
 

فیما یلي الحد األقصى للتعرض اإلجمالي لمخاطر االئتمان للذمم المدینة التجاریة بما في ذلك األطراف ذات العالقة  
 الجغرافیة في تاریخ التقریر: حسب المنطقة 

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱٬۳۰۸٬۱۲۳ ۱٬۲٤۸٬۲۰۷ دول الخلیج 
 ۷٥٬۳٤۸ ٦۹٬۱٤۹ دول آسیویة أخرى 

 ٥٬۰۲۹ ۸٬۱۸۸ أوروبا
 ۸٤٬۹۷۳ ۸۷٬۲۲۲ مناطق أخرى

 ۱٬٤۱۲٬۷٦٦ ۱٬٤۷۳٬٤۷۳ 
 

نوع الطرف المقابل بشكل رئیسي  یشمل تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بالنسبة لمجمل الذمم المدینة التجاریة حسب  
 (أ)).  ۲٤شركات الطیران المحلیة واألجنبیة واألطراف األخرى ذات العالقة (اإلیضاح 

 
(أ))  ۲٤م، تستحق الذمم المدینة التجاریة بشكل رئیسي من األطراف ذات العالقة (اإلیضاح ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

والذمم المدینة التجاریة األخرى ویتم إدراجھا بقیمھا القابلة للتحقیق المقدرة. تمثل حسابات أكبر عشر عمالء أطراف  
المدینة التجاریة المستحقة. الوضع المالي لألطراف ذات    ٪) من إجمالي الذمم۷۱م:  ۲۰۲۰٪ (٦۰لیست ذات عالقة  

 العالقة مستقر.
 

یرجع االنخفاض في الذمم المدینة التجاریة بشكل أساسي إلى التعافي بعد استئناف الرحالت الجویة التي تأثرت بسبب  
  - االقتصادیة اإلجمالیة لجائحة كوفید  ، ومع ذلك، فقد زادت خسارة االنخفاض في القیمة بسبب اآلثار  ۱۹  -كوفید  

 كما في تاریخ التقریر. ۱۹
 

 مخاطر السیولة  )ب
 

للوفاء   الالزم  التمویل  على  الحصول  في  لصعوبات  الشركة  تعرض  في  المتمثلة  المخاطر  ھي  السیولة  مخاطر 
نھج الشركة في إدارة    بمطلوبات مرتبطة بمطلوباتھا المالیة والتي یتم تسویتھا بتسلیم نقد أو أصل مالي آخر. یتمثل

السیولة في ضمان أنھا سیكون لدیھا، قدر اإلمكان، السیولة الكافیة للوفاء بمطلوباتھا عند استحقاقھا، تحت الظروف  
 العادیة واالضطراریة، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥۹  

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  .۳۰

 
 مخاطر السیولة (یتبع) ب)  

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

 خصومات، وتشمل مدفوعات فوائد تعاقدیة وتستثنى تأثیر ترتیبات التصفیة. 

  
 

 التدفقات النقدیة التعاقدیة

 القیمة الدفتریة المشتقةالمطلوبات المالیة غیر 
أقل من سنة  

 واحدة 
 أكثر من

 اإلجمالي سنة واحدة
     م ۲۰۲۱

 ٦۸٬۷۱٦ --  ٦۸٬۷۱٦ ٦۸٬۷۱٦ ذمم دائنة تجاریة 
 ٤٦٤٬٤۱٦ --  ٤٦٤٬٤۱٦ ٤٦٤٬٤۱٦  ذمم دائنة أخرى (باستثناء الدفعات المقدمة)

 ۱٬۲۱٦٬۷۲۷ ٤۸۲٬۷۲٤ ۷۳٤٬۰۰۳ ۱٬۱۸۳٬۷٥۹ قروض وسلف 
 ۱۲٤٬۹۱۲ ۸٥٬٤۹٥ ۳۹٬٤۱۷ ۱۱٤٬۸٥٦ إیجار مطلوبات عقود 

 ۱٬۸۳۱٬۷٤۷ ۱٬۳۰٦٬٥٥۲ ٥٦۸٬۲۱۹ ۱٬۸۷٤٬۷۷۱ 
     م ۲۰۲۰

 ۹٥٬٦۲۲ --  ۹٥٬٦۲۲ ۹٥٬٦۲۲ ذمم دائنة تجاریة 
 ٥۱۳٬٤۰۱ --  ٥۱۳٬٤۰۱ ٥۱۳٬٤۰۱ ذمم دائنة أخرى (باستثناء الدفعات المقدمة)

 ٥۲۸٬٦۰۲ ٥۲۸٬٦۰۲ --  ٤۹٤٬۰۸۷ قروض وسلف 
 ۱۳۷٬٤۱۲ ۹٥٬٤۳٥ ٤۱٬۹۷۷ ۱۲۲٬۳٤۷ إیجار مطلوبات عقود 

 ۱٬۲۲٥٬٤٥۷ ٦٥۱٬۰۰۰ ٦۲٤٬۰۳۷ ۱٬۲۷٥٬۰۳۷ 
 
 مخاطر السوق  )ج

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

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

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

 
مخاطر سعر الفائدة ھي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثیر التغیرات في أسعار الفوائد السائدة في السوق على  

 المركز المالي والتدفقات النقدیة للشركة.  
 

فیما یلي ملخص أسعار الفائدة على األدوات المالیة للشركة التي تحمل أسعار فائدة بحسب ما تم إبالغ إدارة الشركة  
 بھ:
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 

   األدوات ذات األسعار المتغیرة
   موجودات مالیة

 ۸۱۸٬۳٤۹ ۱٬۲۲۹٬۱۰٦ صنادیق استثماریة   -استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -
   

   مطلوبات مالیة 
 ٤۹٤٬۰۸۷ ۱٬۱۸۳٬۷٥۹ قروض وسلف  -
 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٦۰  

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  .۳۰

 
 السوق (یتبع) ج)  مخاطر 

 
 مخاطر سعر الفائدة (یتبع) 

 
 تحلیل حساسیة القیمة العادلة لألدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة 

 
ال تقوم الشركة باحتساب أي موجودات ومطلوبات مالیة ذات سعر ثابت بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  

تاریخ التقریر لن یؤثر على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  وبالتالي، فإن أي تغییر في أسعار الفائدة في  
 اآلخر.

 
 تحلیل حساسیة التدفق النقدي لألدوات ذات المعدل المتغیر

 
نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاریخ التقریر إلى زیادة / (انخفاض) الربح أو الخسارة    ۱۰۰یؤدي التغیر بنسبة  

ملیون لایر سعودي). یفترض ھذا التحلیل أن جمیع المتغیرات    ۳٫۲٤م:  ۲۰۲۰ي (ملیون لایر سعود  ۰٫٤٥بمبلغ  
 األخرى، والسیما أسعار صرف العمالت األجنبیة، تبقى ثابتة.

 
 مخاطر العمالت

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

باللایر أساسي  دولیة وھي معرضة  بشكل  معامالت  بإجراء  الشركة  تقوم  والیورو.  األمریكي  والدوالر  السعودي   
لمخاطر صرف العمالت األجنبیة. حالیا، تتعلق ھذه التعرضات بشكل أساسي بتحركات سعر الصرف بین العمالت 

 ائم المالیة بناًء على ذلك. األجنبیة مقابل الیورو. تقوم الشركة بمراقبة ھذه التذبذبات وإدارة أثرھا على القو
 

باللایر  مقیِّمة  للشركة  التجاریة  الدائنة  والذمم  والسلف  والقروض  التجاریة،  المدینة  والذمم  حكمھ،  في  وما  النقد 
 السعودي. 

 
 فیما یلي إجمالي تعرض المركز المالي المصنف بالعملة األجنبیة المنفصلة: 

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 

   یورو 
 ۳٬۱۷٥ ۱۰٬٤۷٤ ذمم دائنة أخرى 

 
 فیما یلي أسعار الصرف الھامة المطبقة خالل السنة: 

 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
 السعر الفوري  متوسط السعر  السعر الفوري  متوسط السعر 

 العملة األجنبیة لكل لایر سعودي 
 ۰٫۲۲ ۰٫۲۳ ۰٫۲٤ ۰٫۲۳ یورو 

 تحلیل الحساسیة      
  

بنسبة   أو نقص  الصرف مع  ۱كل زیادة  أو  ٪ في سعر  الربح  أو یزید من  المتغیرات األخرى سیقلل  ثبات جمیع 
 ملیون لایر سعودي).  ۰٫۰۳م: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ۰٫۱مقدار  الخسارة للسنة ب

 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٦۱  

 
 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  .۳۰

 
  مخاطر األسعار

 
السوق، سواء كانت ھذه التغیرات ناتجة  تتمثل المخاطر في تعرض قیمة أداة مالیة للتغیر نتیجة التغیرات في أسعار 

المالیة   األدوات  نتیجة عوامل تؤثر على جمیع  أو  أو على مصدرھا  أداة مالیة على حدة  عن عوامل خاصة بكل 
المتاجر بھا في السوق. تتعرض الشركة لمخاطر األسعار التي تنشأ من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح  

ارة الشركة بمراقبة المحفظة على أساس منتظم وتتم الموافقة على جمیع القرارات الجوھریة من  أو الخسارة. تقوم إد 
 قبل لجنة إدارة المخاطر.

 
 تحلیل الحساسیة 

٪ في صافي قیمة الموجودات مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى سیقلل أو یزید من الربح  ٥كل زیادة أو نقص بنسبة  
 ملیون لایر سعودي). ٤۸٫۸م: ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي ( ٦۹٫٦أو الخسارة للسنة بمبلغ 

 
 إدارة مخاطر رأس المال 

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

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

وإجراء التعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. للحفاظ على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، قد  
تلجأ الشركة، على سبیل المثال، إلى قروض قصیرة األجل أو قروض طویلة ألجل. لم تكن ھناك تغیرات في األھداف  

  م. ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لسنوات المنتھیة في  وال السیاسات أو العملیات إلدارة رأس المال خالل ا
 وأفصحت الشركة عن نسبة المدیونیة الخاصة بھا حیث أن ھذا ھو اإلجراء الذي تستخدمھ لمراقبة رأس المال. 

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱ 
   

 ۱٬۹۱۷٬۷٦۸ ۲٬٥۸۱٬۹۷۲ إجمالي المطلوبات 
 (۹٥٬۸۳٦) (۲٥٤٬۸٦۸) النقد وما في حكمھ  

 (۹۷٦٬٦۷۹) (۱٬۳۹۱٬۰٥٥) استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۸٤٥٬۲٥۳ ۹۳٦٬۰٤۹ صافي الدین  

   
 ۱٬۸۸۰٬۰۰۰ ۱٬۸۸۰٬۰۰۰ رأس المال 
 ٤۹۹٬۰۲٥ ٤۹۹٬۰۲٥ احتیاطیات 

 ۱۲۰٬۱٥۹ (۱۱٤٬۳۱۱) (خسائر متراكمة) / أرباح مبقاة 
 ۲٬٤۹۹٬۱۸٤ ۲٬۲٦٤٬۷۱٤ حقوق الملكیة  

   
 ٪۳۳٫۸۲ ٪٤۱٫۳۳ صافي نسبة الدین إلى حقوق الملكیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 

 مساھمة سعودیة) (شركة 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٦۲  

 
 ۱۹ -تأثیر كوفید  .۳۱

 
") عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم، مما أدى  ۱۹ -انتشرت جائحة فیروس كورونا المستجد ("كوفید 

في شكوك على الصعید االقتصادي العالمي.   ۱۹ -إلى تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة. وتسببت جائحة كوفید  
وأعلنت السلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدولیة على السواء، عن تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة 

 اآلثار السلبیة المحتملة. 
 

العالمیة.    ۱۹  -لجائحة كوفید  تأثرت عملیات الشركة بشدة باإلجراءات التي اتخذتھا الحكومات لمعالجة اآلثار الصحیة  
 وشمل ذلك فرض قیود على السفر وإغالق الحدود الدولیة والمحلیة، مما أعاق السفر الجوي بشكل كبیر. 

 
م، تم استئناف الرحالت الجویة الدولیة باستثناء وجھات محدودة ومسارات ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  

ین تم تطعیمھم بالسفر من وإلى المملكة العربیة السعودیة. عالوة على ذلك، أعلنت  محددة حیث ُسمح فقط للمقیمین الذ
الھیئة العامة للطیران المدني السماح لجمیع المطارات في المملكة العربیة السعودیة بالعمل بكامل طاقتھا. وقد تأثر  

لجدید ("أومیكرون"). ومع ذلك، نظًرا ا  ۱۹  -التعافي في عملیات الطیران جزئیا بسبب المتغیر الجدید لمتحور كوفید  
لزیادة التطعیمات، خف التأثیر، وأعلنت الحكومة عن مواصلة عملیات الطیران من / إلى المملكة العربیة السعودیة  

 باستثناء بعض البلدان المتأثرة بشكل مباشر بمتحور أومیكرون.
 

التباعد االجتماع  بعد قیود  إنھاء  الحكومة  أعلنت  السنة،  الرحالت نھایة  السعودیة واستئناف  العربیة  المملكة  ي في 
 الجویة المباشرة من وجھات محدودة ومسارات محددة تم تعلیقھا في وقت سابق بسبب متحور أومیكرون.

 
الشركة  بدأتھا  التي  العدیدة  للتدابیر  نتیجةً  ذلك،  ومع  الرحالت.  استئناف  على  وعملیاتھا  الشركة  إیرادات  وتعتمد 

السیولة   السلبي  ووضع  التخفیف من األثر  الحالي، فقد تمكنت اإلدارة من  لدیھا ومن خالل مركز سیولتھا  الحالي 
على الشركة ومركزھا المالي ونتائج التشغیل. إن تركیز الشركة للحفاظ على السیولة،    ۱۹  -لتفشي فیروس كوفید  

جید لتھیئ نفسھا لالضطراب المستمر في   وإعادة ھیكلة قاعدة التكلفة، وحمایة میزانیتھا العمومیة، جعلھا في وضع
 الطلب على السفر وللتعافي النھائي.

 
المناسب،  الوقت  في  التشغیل  استراتیجیة  وعدلت  السوق،  في طلب  للتغیرات  نشط  بشكل  الشركة  استجابت  وقد 

على النقد    وخفضت التكالیف المختلفة بشكل كبیر. وخالل الفترات القادمة، ستواصل الشركة التركیز على الحفاظ
وتتوقع تقلیل التدفقات النقدیة الخارجة. وإلى جانب تقلیل النفقات الرأسمالیة، شملت اإلجراءات التي تم تفعیلھا أیًضا  
تأجیل وتعلیق األنشطة غیر الحیویة الستمراریة العمل ولتلبیة التزامات العمالء واالمتثال. باإلضافة إلى ذلك، ال  

ال الوقائیة  اإلجراءات  أبریل  تزال  في  الشركة  اتخذتھا  غیر  ۲۰۲۰تي  النفقات  جمیع  وقف  تشمل  والتي  ساریة  م 
 الضروریة، وإعادة تقییم العقود الحالیة وشروط الدفع مع غالبیة البائعین لزیادة مركز السیولة القوي لدیھا.   

 
 وفیما یلي أھم اإلجراءات المتخذة فیما یتعلق بھذه الجوانب:

 
 لمتابعة الوضع بشكل فعال.تشكیل لجان فرعیة   -
واإلنفاق  - الباطن،  من  التعاقد  وتكالیف  بالموظفین،  المتعلقة  التكالیف  مثل  التكلفة،  تحسین  مجاالت  تحدید 

 الرأسمالي غیر الضروري، وتدابیر التقشف األخرى.
 االستفادة من برنامج "ساند" -
 ترتیب تسھیالت مالیة من بنوك تجاریة مختلفة. -
 

ملیون لایر سعودي لتلبیة متطلبات رأس  ۲٫۰۰۰قعت الشركة على تسھیالت قروض بمبلغ م، و۲۰۲۰خالل سنة 
 ).۱۲المال العامل (راجع اإلیضاح 
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