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تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة  
 المختصرةاألولیة 

 للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات األرضیة  

   مقدمة 

للشركة السعودیة للخدمات األرضیة  المرفقة م۲۰۲۱مارس  ۳۱في كما المختصرة األولیة لقد فحصنا القوائم المالیة 
 المكونة من:("الشركة") 

 م؛ ۲۰۲۱مارس   ۳۱كما في  ةقائمة المركز المالي المختصر •
 م؛ ۲۰۲۱مارس  ۳۱لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ا قائمة •
 م؛ ۲۰۲۱مارس   ۳۱أشھر المنتھیة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المختصرة لفترة الثالثة  •
 م؛ و ۲۰۲۱مارس  ۳۱قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  •
 المختصرة.األولیة االیضاحات للقوائم المالیة  •

ً  القوائم المالیة األولیة المختصرةإن اإلدارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه  )  ۳٤الدولي ( ةسبلمعیار المحا وفقا
القوائم المالیة األولیة  مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه  و"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  

 فحصنا.  إلى استناداً  المختصرة

 نطاق الفحص

ً  بالفحص قمنا لقد المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع ) "فحص  ۲٤۱۰الفحص ( للمعیار الدولي الرتباطات وفقا
السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ  العربیة المملكة في الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد

استفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات 
للمعاییر الدولیة للمراجعة   وفقاً ص أخرى. ویعد الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا فح

ننا المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي  من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة فإنھ ال یمّكِ
 . وعلیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة.  ةعملیة مراجعالتي یمكن التعرف علیھا خالل  

 االستنتاج

م  ۲۰۲۱مارس    ۳۱كما في    القوائم المالیة األولیة المختصرةیجعلنا نعتقد بأن  فلم ینم إلى علمنا شيء  استنادا إلى فحصنا،  
  ة لمعیار المحاسب  فقاً غیر معدة، من جمیع النواحي الجوھریة، و  للشركة السعودیة للخدمات األرضیة ("الشركة")المرفقة  
 ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ۳٤الدولي (

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة  /عن 
 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ناصر أحمد الشطیري

 ٤٥٤ رقم ترخیص
 م ۲۰۲۱ مایو ۹جدة، في 
ھـ ۱٤٤۲  رمضان ۲۷الموافق 
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 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

٦ 

 
 المنشأة المعد لھا التقریر . ۱

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

ــجل التجاري رقم   ــعودیة بموجب الســ ــ   ۱٤۲۹رجب   ۱۱بتاریخ   ٤۰۳۰۱۸۱۰۰٥الســ یولیو    ۱٤(الموافق ھـــــــ
ــة العامة للخطوط الجویة العرب۲۰۰۸م). خالل ۲۰۰۸ ــســ ــركة من قبل المؤســ ــت الشــ ــســ ــعودیة م، تأســ یة الســ

ــبة  ــعودیة")، مملوكة بنسـ ــعودیة في المملكة العربیة ۱۰۰("السـ ــیة السـ ٪ للحكومة، لتوحید قطاع الخدمات األرضـ
 السعودیة.

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

م). الشركة األم ھي مؤسسة  ۲۰۱۱ینایر   ۲٤ھــ (الموافق  ۱٤۳۲فر  ص  ۲۰في   ٤۰۳۰۱۸۱۰۰٥نفس رقم التسجیل 
النھائیة  ٪ من أســھم الشــركة. الشــركة األم  ٥۲٫٥الخطوط الجویة العربیة الســعودیة ("الشــركة األم")، حیث تمتلك 

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

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

 
، بقیمة اســمیة ســھمملیون   ٥٦٫٤بعد الحصــول على الموافقة المطلوبة من ھیئة الســوق المالیة، عرضــت الشــركة   ٤- ۱

ـشعبان   ۱٥ ٪ من رأس مال الـشركة، للجمھور خالل فترة االكتتاب من۳۰، تمثل ـسھملایر ـسعودي لكل    ۱۰قدرھا  
ــ ۱٤۳٦ ــ ۱٤۳٦شعبان   ۲۱ ) حتىم  ۲۰۱٥یونیو   ۳الموافق (  ھـــ ). بدأ تداول أسھم م  ۲۰۱٥یونیو   ۹الموافق   (  ھـــ

ـ ۱٤۳٦رمضان   ۸  في السوق المالیة السعودیة ("تداول")الشركة في   . وبناًء علیھ، )م۲۰۱٥یونیو   ۲٥ الموافق(  ھــ
 وبعد إتمام الطرح العام األولي بنجاح، تم اإلعالن عن الشركة كشركة مساھمة سعودیة. 

 
نقل الركاب، خدمات األمتعة،    خدمات تنظیف الطائرات، رضـیة،یتمثل نشـاط الشـركة في تقدیم خدمات المناولة األ ٥- ۱

ــركات الطیران األخرى المحلیة واألجنبیة   ــعودیة وكل شــ ــة العامة للخطوط الجویة العربیة الســ ــســ الوقود للمؤســ
 والعمالء اآلخرین في جمیع المطارات في المملكة العربیة السعودیة. 

 
 لي:یقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التا ٦- ۱

 
 مركز الیاسمین التجاري

 طریق الملك عبد العزیز، حي البساتین
 ٤۸۱٥٤صندوق برید 

 ۲۱٥۷۲جدة 
 المملكة العربیة السعودیة. 

 
٪ في ـشركة األمد الـسعودي لخدمات المطارات والنقل ٥۰كما في تاریخ التقریر، تمتلك الـشركة حـصة ملكیة بنـسبة  ۷- ۱

األمد الســعودي لخدمات الجوي المســاندة كمشــروع مشــترك. وبناًء علیھ، صــنفت الشــركة حصــتھا في شــركة  
لخدمات المطارات والنقل الجوي  األمد السـعوديكمشـروع مشـترك. تعد شـركة  المطارات والنقل الجوي المسـاندة

واحدة من موردي الشركة االستراتیجیین وھي تعمل بشكل أساسي في توفیر خدمات النقل للركاب والطاقم  المساندة
 ).۷في المملكة العربیة السعودیة (انظر اإلیضاح 

 
مات المعدات، كمشـروع  ٪ في تي إل دي العربیة لخد٥۰كما في تاریخ التقریر، تمتلك الشـركة حصـة ملكیة بنسـبة  ۸- ۱

مشــترك. وبناًء علیھ، صــنفت الشــركة حصــتھا في شــركة تي إل دي العربیة لخدمات المعدات كمشــروع مشــترك.  
اـسي لـشركة تي إل دي العربیة لخدمات المعدات ھو تقدیم خدمات صـیانة معدات المناولة األرضـیة في  الھدف األـس

 ).۷یضاح جمیع مطارات المملكة العربیة السعودیة (انظر اإل
 

 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۷ 

 
 أساس اإلعداد  . ۲
 
 بیان االلتزام  ۲-۱

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

المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین ویجب 
ً األولیة قراءة ھذه القوائم المالیة  إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للشركة كما في وحتى السنة   المختصرة جنبا

 ("آخر قوائم مالیة سنویة").م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
  

.  المالیة  القوائم  من  کاملة  مجموعة   إلعداد  المطلوبة  المعلومات  عیجم  القوائم المالیة األولیة المختصرةال تتضمن ھذه  
 لفھم  الھامة والمعامالت األحداث لشرح مختارة تفسیریة وإیضاحات المحاسبیة السیاسات إدراج تم ذلك، ومع

 األولیة   للفترة  األعمال  نتائج  إن  لذلك،   إضافةً .  سنویة  مالیة   قوائم  آخر  منذ  وأداءھا  للشركة  المالي  المركز  في  التغیرات
  المالیة   السنة  نتائج  علیھا  تكون  أن  یمكن  التي  النتائج  على  مؤشرا  بالضرورة  تعتبر  الم  ۲۰۲۱  مارس  ۳۱  في  المنتھیة

 م. ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في تنتھي التي
 

 أساس القیاس ۲-۲
 
ً  القوائم المالیة األولیة المختصرةتم إعداد ھذه   إلى مبدأ التكلفة التاریخیة،   للمعاییر الدولیة للتقریر المالي استناداً  وفقا

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

 على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي وافتراض االستمراریة.   المالیة األولیة المختصرة
 

 تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. 
 
 عملة النشاط والعرض ۲-۳

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

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

 استخدام التقدیرات واألحكام ٤-۲
  

من اإلدارة استخدام الحكم والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر في  القوائم المالیة األولیة المختصرةیتطلب إعداد 
تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المقرر عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات 
 واإلفصاحات المصاحبة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إال أن عدم التأكد بشأن ھذه االفتراضات والتقدیرات

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

 
 ثر مستقبلي.وتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مستمر. یتم إثبات مراجعات التقدیرات بأ

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

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



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۸ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة . ۳

 
ھي نفسھا المطبقة في القوائم المالیة السنویة  القوائم المالیة األولیة المختصرةالسیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه 

 م.  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للشركة كما في وللسنة المنتھیة في 
 
 الممتلكات والمعدات .٤
 

 تسویة القیم الدفتریة:  )أ

 

فترة الثالثة ل
أشھر المنتھیة  

 مارس ۳۱ في
 م۲۰۲۱

 
 السنة المنتھیة في  

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ٥۹۲٫٥۳۸ ٥۲٥٫٦۹٥ في بدایة الفترة / السنة  كما القیمة الدفتریة 
 ٤۱٫۹۲۸ ۲۱٫۳۳۱ إضافات خالل الفترة / السنة 

 -- )۲٫۷٥۱( االستبعادات خالل الفترة / السنة 
 ) ۱۰۸٫۷۷۱( )۲۳٫٤۱٦( استھالك محمل للفترة / السنة

 ٥۲٥٫٦۹٥ ٥۲۰٫۸٥۹ في نھایة الفترة / السنة كما القیمة الدفتریة    
 
 القیم الدفتریة حسب الفئة ھي كما یلي: )ب

 
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
دیسمبر   ۳۱ 

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۲۷٫٤٦٤ ۲۷٫٤٦٤ أرض  
 ۱٤ ٦٫۲٤۰ تحسینات على عقارات مستأجرة

 ٤۳۷٫۸۳۲ ٤۱۲٫۹٤۲ مطاراتمعدات 
 ۳٥۲ ۱٦٦ سیارات

 ٦٫۳۳۳ ٥٫۷۹۸ أثاث ومفروشات ومعدات
 ۲٫۹۸۲ ۳٫۳۷۸ معدات حاسب آلي

 ٥۰٫۷۱۸ ٦٤٫۸۷۱ أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ
 ٥۲٥٫٦۹٥ ٥۲۰٫۸٥۹ في نھایة الفترة / السنة كما القیمة الدفتریة    

 
 رئیسي بالتقدم المحرز نحو شراء معدات مطار متخصصة. تتعلق األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بشكل  )ج

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۹ 

 
 عقود اإلیجار .٥
 

 موجودات حق االستخدام: )أ

 

فترة الثالثة ل
أشھر المنتھیة  

 مارس ۳۱ في
 م۲۰۲۱

 
 السنة المنتھیة في  

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۱۸۲٫۹۹٦ ۱۳۰٫۸۸٥ في بدایة الفترة / السنة  كما القیمة الدفتریة 
 ٥٤٫۹۹٥ ۲٤٫۸۲۸ إضافات خالل الفترة / السنة 
 ) ٥٥٫۲٤٦( -- االستبعاد خالل الفترة / السنة 

 ) ٥۱٫۸٦۰( )۱۰٫۲٤۸( لسنةلاستھالك محمل للفترة / 
   

 ۱۳۰٫۸۸٥ ۱٤٥٫٤٦٥ القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة 
 

 اإلیجار:مطلوبات عقود  )ب

 

 فترة الثالثة ل
أشھر المنتھیة  

 مارس ۳۱ في
 م۲۰۲۱

 
 السنة المنتھیة في  

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۱۷٤٫۸۷۳ ۱۲۲٫۳٤۷ في بدایة الفترة / السنة كما القیمة الدفتریة 
 ٥٤٫۹۹٥ ۲٤٫۸۲۸ إضافات خالل الفترة / السنة 

 ) ٥٤٫۸۸۹( -- السنة االستبعاد خالل الفترة / 
 ٥٫۸٦۷ ۱٫۳۳۲ لسنة لمصروفات فوائد للفترة / 
 ) ٥۸٫٤۹۹( )۱۸٫۹۰٥( المدفوع خالل الفترة/السنة 

   
 ۱۲۲٫۳٤۷ ۱۲۹٫٦۰۲ في نھایة الفترة / السنة كما القیمة الدفتریة 

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

 

 
 مارس ۳۱

 م۰۲۱۲
دیسمبر   ۳۱ 

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۸۰٫۳۷۰ ۹٦٫۲۱٦ الجزء غیر المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار
 ٤۱٫۹۷۷ ۳۳٫۳۸٦ الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار

   
 ۱۲۲٫۳٤۷ ۱۲۹٫٦۰۲ في نھایة الفترة / السنة كما القیمة الدفتریة 

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۰ 

 
 الموجودات غیر الملموسة والشھرة . ٦

 
 تسویة القیم الدفتریة:    )أ

      

 الشھرة 
عقود 
 العمالء

 
 عالقات العمالء

 برامج 
 حاسب آلي 

 
 اإلجمالي

      :التكلفة
 ۱٫۲۳۳٫٤۹٤ ۲۹٫۰۲٤ ٤٦۸٫٤۷٥ ۱٥۳٫۱۷۹ ٥۸۲٫۸۱٦ م ۲۰۲۰ینایر  ۱في  كما الرصید 

 ۳٥٫۰۹۳ ۳٥٫۰۹۳ -- -- -- إضافات خالل السنة 
م و  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  كما الرصید 

 ۱٫۲٦۸٫٥۸۷ ٦٤٫۱۱۷ ٤٦۸٫٤۷٥ ۱٥۳٫۱۷۹ ٥۸۲٫۸۱٦ م ۲۰۲۱مارس  ۳۱
      

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

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

 ٤۱۹٫۷٦۹ ۳۲٫۳٥۱ ۲۳٤٫۲۳۹ ۱٥۳٫۱۷۹ -- م ۲۰۲۱ینایر  ۱في  كما الرصید       
 ۸٫۹۳۸ ۳٫۰۸۲ ٥٫۸٥٦ -- -- اإلطفاء خالل الفترة

 ٤۲۸٫۷۰۷ ۳٥٫٤۳۳ ۲٤۰٫۰۹٥ ۱٥۳٫۱۷۹ -- م ۲۰۲۱مارس  ۳۱في  كما الرصید 
      القیم الدفتریة      

 ۸٤۸٫۸۱۸ ۳۱٫۷٦٦ ۲۳٤٫۲۳٦ -- ٥۸۲٫۸۱٦ م (مراجعة)۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في كما 
م (غیر ۲۰۲۱مارس  ۳۱في كما 

 ۸۳۹٫۸۸۰ ۲۸٫٦۸٤ ۲۲۸٫۳۸۰ -- ٥۸۲٫۸۱٦ مراجعة)
 
 الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة . ۷
 

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

 االسم 
بلد التأسیس / مركز 

 القیمة الدفتریة حصة الملكیة الفعلیة (٪) األعمال الرئیسي
 

 
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
شركة األمد السعودي لخدمات  

 المطارات والنقل الجوي المساندة
المملكة العربیة  

 ۹۷٫٦٥٤ ۷۳٫۸۱۷ ٪ ٥۰ ٪٥۰ السعودیة
      

المملكة العربیة   تي إل دي العربیة لخدمات المعدات 
 ۱٫۱۸۰ ۳٫۱٥۷ ٪ ٥۰ ٪٥۰ السعودیة

    ۷٦٫۹۷٤ ۹۸٫۸۳٤ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۱ 

 
 الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (تابع) . ۷
 

 حركة في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة:الفیما یلي ملخص  )ب
 

 

 فترة الثالثةل
 أشھر المنتھیة  

 مارس ۳۱في 
 م۲۰۲۱

 
 السنة المنتھیة في  

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۱٤۱٫٥٦۷ ۹۸٫۸۳٤ في بدایة الفترة / السنة كما الرصید 
 ٥۰۰ -- استثمارات خالل الفترة / السنة  

 ) ۲۲٫۲۹۸( )۲۷۱( (ج))۷الحصة في خسارة الفترة / السنة (اإلیضاح 
 ) ۲۰٫۹۳٥( )۲۱٫٥۸۹( (د)) ۷توزیعات أرباح (اإلیضاح 

   
 ۹۸٫۸۳٤ ۷٦٫۹۷٤ في نھایة الفترة / السنةكما الرصید 

 
  ، شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندةھذه األرقام بناًء على حسابات اإلدارة في  )ج

 م. ۲۰۲۱مارس   ۳۱وشركة تي إل دي العربیة لخدمات المعدات لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 

ي لخدمات المطارات  شركة األمد السعود، أعلنت م ۲۰۲۱مارس  ۳۱خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  )د
ملیون لایر سعودي. وبناًء علیھ، سجلت الشركة   ٤۳٫۱۷۸عن توزیعات أرباح بلغت  والنقل الجوي المساندة

شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي في ٪ من توزیع األرباح وفقًا لنسبة حصتھا ٥۰
 .المساندة

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

دیسمبر  ۳۱ولیس لدیھا مطلوبات محتملة أو التزامات رأسمالیة في  القوائم المالیة األولیة المختصرةھذه 
 م. ۲۰۲۱مارس   ۳۱م أو  ۲۰۲۰

 
 الذمم المدینة التجاریة . ۸

 
 م مما یلي:۲۰۲۱مارس  ۳۱الذمم المدینة التجاریة كما في تتكون 

 

 
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
دیسمبر   ۳۱ 

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۱٫۰٥۱٫۸۸۲ ۱٫۰۹٥٫۸۷۲ (أ)) ۱۷المستحق من أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 
 ٤۲۱٫٥۹۱ ٤۲۹٫۰۱۷ ذمم مدینة تجاریة أخرى 

 ۱٫٥۲٤٫۸۸۹ ۱٫٤۷۳٫٤۷۳ 
 ) ٥۸٫۹٥۲( )٤۷٫۹٤۹( یخصم: غیر المتداول  

 ۱٫٤۱٤٫٥۲۱ ۱٫٤۷٦٫۹٤۰ ذمم مدینة تجاریة متداولة
 ) ۲٦٦٫۷۰۱( )۲۷٤٫٤٥۱( یخصم: مخصص خسائر االنخفاض في القیمة

   
 ۱٫۲۰۲٫٤۸۹ ۱٫۱٤۷٫۸۲۰ 

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۲ 

 
 الذمم المدینة التجاریة (تابع) . ۸

 
 القیمة:فیما یلي الحركة في المخصص لخسائر االنخفاض في 

 

 فترة الثالثةل
 أشھر المنتھیة  

 مارس ۳۱في 
 م۲۰۲۱

 
 السنة المنتھیة في  

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 

 ۱٤٤٫٤۰٥ ۲٦٦٫۷۰۱ في بدایة الفترة / السنةكما الرصید 
 ۱۲۷٫٥۲٤ ۷٫۷٥۰ المحمل للفترة / السنة 

 ) ٥٫۲۲۸( -- مخصص مشطوب خالل الفترة / السنة 
   

 ۲٦٦٫۷۰۱ ۲۷٤٫٤٥۱ في نھایة الفترة / السنةكما الرصید 
 

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

 االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة . ۹
 

االستثمارات في  بشكل رئیسي من تتكونوالتي  ، خالل الربح أو الخسارةفیما یلي االستثمارات بالقیمة العادلة من 
 واألوراق المالیة المدرجة:  االستثماریةالصنادیق  -سوق المال 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۱

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۸۱۸٫۳٤۹ ۷۷۰٫۱٥٤ صنادیق االستثمار
 ۱٥۸٫۳۳۰ ۱٦۲٫۸٥٤ أوراق مالیة مدرجة 

 ۹۳۳٫۰۰۸ ۹۷٦٫٦۷۹ 
 

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

 أشھر المنتھیة  
 مارس ۳۱في 

 م۰۲۱۲

 
 في  السنة المنتھیة 

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۹٤۳٫۹۳۱ ۹۷٦٫٦۷۹ في بدایة الفترة / السنةكما الرصید 
 ٦۲٤٫۰۰۰ -- استثمارات خالل الفترة / السنة  

 ) ٥۹٦٫٦۰۰( )٤۹٫۷٤٤( بیع استثمارات خالل الفترة / السنة
 ٥٫۳٤۸ ٦٫۰۷۳ ربح غیر محقق من القیمة العادلة خالل الفترة / السنة 

   
 ۹۷٦٫٦۷۹ ۹۳۳٫۰۰۸ في نھایة الفترة / السنةكما الرصید 

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

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



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۳ 

 
 خالل الربح أو الخسارة (تابع)االستثمارات بالقیمة العادلة من  .۹
 

م، كانت إیرادات االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  ۲۰۲۱مارس  ۳۱خالل السنة المنتھیة في  )ب
 الخسارة كما یلي:

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۱

مارس   ۳۱
 م ۲۰۲۰

   
   ربح / (خسارة) استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ۹٦۸ ۲٥٦ ربح محقق  -
 ) ۱۹٫٥۸۰( ٦٫۰۷۳ ربح / (خسارة) غیر محققة -

 ٦٬۳۲۹ )۱۸٫٦۱۲ ( 
 -- ۱٫٥۹۱ إیرادات توزیعات أرباح على استثمارات في أوراق مالیة مدرجة    
 ۷٬۹۲۰ )۱۸٫٦۱۲ ( 

 
 النقد وما في حكمھ .۱۰

 
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ٤۹٤ ٥۰۷ النقد في الصندوق  
 ۹٥٫۳٤۲ ٥۱۸٫۰۷۱ حسابات جاریة -نقد لدى البنوك 

 ٥۱۸٫٥۷۸ ۹٥٫۸۳٦ 
 

 رأس المال .۱۱
 

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

 لایر سعودي).   ۱۰، قیمة كل منھا سھمملیون  ۱۸۸مكون من 
 

 االحتیاطي النظامي .۱۲
 

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

  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱٤ 

 
 القروض والسلف .۱۳

 
 المقاسة بالتكلفة المطفأة:و ،فیما یلي قروض وسلف الشركة المحملة بفوائد

 
 مارس ۳۱    

 م ۲۰۲۱
 (غیر مراجعة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    المطلوبات غیر المتداولة

 ٤۹٤٫۰۸۷ ۹۹٤٫٦۳۰  قروض بنكیة طویلة األجل
    

ملیون  ٥۰۰م، وقعت الشركة اتفاقیة قرض مع بنك تجاري محلي بقیمة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
ألسعار  م. یحمل ھذا القرض أعباء تمویلیة وفقاً ۲۰۲۰یولیو  ۲۸تم سحب ھذا المبلغ بالكامل في ولایر سعودي. 

ملیون   ۷نة. دفعت الشركة رسوم إداریة بمبلغ السوق السائدة. یسدد القرض على مدى ثالث سنوات بشروط سداد مر
 القرض مضمون بسند ألمر. ولایر سعودي للحصول على التسھیالت وفقًا لشروط اتفاقیة القرض المتفق علیھا. 

  
م، وقعت الشركة أیضا اتفاقیتي تسھیل بنكي مع بنوك تجاریة محلیة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

  ۹في وملیون لایر سعودي لكل منھا).  ۷٥۰ملیون لایر سعودي ( ۱٫٥۰۰ مبلغبلة األجل لتسھیالت قروض طوی
ملیون لایر سعودي من التسھیالت المتاحة. تحمل القروض أعباء تمویلیة وفقا  ٥۰۰م، سحبت الشركة ۲۰۲۱فبرایر 

م.  ۲۰۲۲ویة تبدأ من مایو  أقساط ربع سنویة متسا  ۸سنوات على    ۳ألسعار السوق السائدة. یتم سداد القرض على مدى  
ً و  التفاقیات التسھیالت. القرض مضمون بسند ألمر وفقا

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

 
 خسارة السھم .۱٤

 
 فیما یلي حساب خسارة األسھم األساسیة والمخفضة: 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 مارس  ۳۱
 م ۲۰۲۰

   
 ) ٥۱٫٥٤۲( )۱٦٫٦۹۲( )بآالف الریاالت السعودیةخسارة الفترة العائد إلى مساھمي الشركة (

   
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ألغراض الربحیة األساسیة  

 ۱۸۸٫۰۰۰ ۱۸۸٫۰۰۰ )بآالف الریاالت السعودیةوالمخفضة (
   

أساس خسارة الفترة العائدة الخسارة األساسیة والمخفضة للسھم على 
 ) ۰٬۲۷( )۰٬۰۹( لمساھمي الشركة (لایر سعودي)

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

 القائمة.
 

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



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱٥ 

 
 اإلیرادات  .۱٥

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

 واألمتعة وخدمات المناولة األرضیة لعمالئھا.   
 
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۱
 مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 اإلیرادات حسب الفئات:

 ٥۰۸٫۳۹۰ ۳۷۰٫۱۸۱ تقدیم خدمات 
 ۳٫۷۸۰ ۲٫۷۷٥ مبیعات بضائع

 ۳۷۲٫۹٥ ٥٦۱۲٫۱۷۰ 
   

   :اإلیرادات حسب نوع العمالء
 ۳۳٥٫٥۳٦ ۲۹٤٫۹٤۸ (أ)) ۱۷إیرادات من أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 
 ۱۷٦٫٦۳٤ ۷۸٫۰۰۸ إیرادات من عمالء محلیین وآجانب آخرین

 ۳۷۲٫۹٥ ٥٦۱۲٫۱۷۰ 
   

   اإلیرادات حسب المطارات:
 ۱۸٤٫۰۹۲ ۱۱۱٫۸۷۳ جدة

 ۱۳٤٫۱۱۱ ۱۲٤٫۲۹۸ الریاض 
 ٤۷٫٦۸٦ ۳۹٫٥۱۹ الدمام 

 ۳۷٫٤۹۲ ۱۰٫٤۷۳ المنورة المدینة
 ۱۰۸٫۷۸۹ ۸٦٫۷۹۳ أخرى 

 ۳۷۲٫۹٥ ٥٦۱۲٫۱۷۰ 
 
 

 منافع الموظفین .۱٦
 
 الوصف العام للخطة )أ

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

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

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۱

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 ٥٥۷٫۷۹۱ ٥٦٥٫٤۰۳ القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱٦ 

 
 منافع الموظفین (تابع) . ۱٦

 
 المحددةالحركة في صافي مطلوبات المنافع  )ب
 

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

 

    

 فترة الثالثةل
 أشھر المنتھیة  

 مارس ۳۱في 
  م۲۰۲۱

 السنة المنتھیة في  
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة)  (غیر مراجعة) 
    

 ٥۳۱٫۲۲۹  ٥٥۷٫۷۹۱ في بدایة الفترة / السنةكما الرصید 
    

    المدرج في قائمة الربح أو الخسارة:
 ٦۰٫۰۲۲  ۱٥٬۸۱٥ تكالیف الخدمة الحالیة 

 ۱۹٫۸۲۷  ٤٫۲۲۹ تكلفة الفوائد
 ۲۰٬۰٤٤  ۷۹٫۸٤۹ 

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

 ۱۲٫٦۰۱  -- االفتراضات المالیة  -
 ) ۲۰٫۱۹۲(  -- تعدیالت الخبرة -
 --  )۷٫٥۹۱ ( 
    

 ) ٤٥٫٦۹٦(  )۱۲٬٤۳۲( منافع مدفوعة  
 ٥٥۷٫۷۹۱  ٥٦٥٫٤۰۳ في نھایة الفترة / السنةكما الرصید 

 
مستقلین باستخدام  إكتواریین  م، تم إجراء تقییم اللتزامات نھایة الخدمة من قبل خبراء  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في   )ج

 االفتراضات الرئیسیة كما یلي:
 

   االفتراضات الرئیسیة:
   

 ٪ ۳٬۱۰  معدل الخصم 
 ٪ ۳٬٥۰  نمو الرواتب في المستقبل / المعدل المتوقع لزیادة الراتب

 سنة  ٦۰  التقاعد سن 
 

 سنة.  ۱۲٫۹٥یبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة  
 

  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۷ 

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة .۱۷

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

تتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین المؤسسین للشركة، وھم  . ۲٤ذي العالقة في معیار المحاسبة الدولي 
الشركة األم، وشركاتھم التابعة والزمیلة وشركات أخرى ذات إدارة مشتركة وتتمتع بتأثیر جوھري على شركات 

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

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

   

  
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۰
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة)     

 العالقة  االسم
طبیعة 

 المعامالت
مبلغ المعامالت خالل الفترة 

 أرصدة اإلقفال  المنتھیة
       

المؤسسة العامة  
للخطوط الجویة العربیة 

 الشركة األم  السعودیة 
خدمات 

 ٦٥۱٫٤۲۱ ٦۲٥٫٥۰٦ ۲۷۰٫۹۳۰ ۲۱۰٫۸۰۹ مقدمة
       

الخطوط  شركة 
 السعودیة للشحن 

شركة تابعة 
 شقیقة 

خدمات 
 ۳۹٫٤۸۲ ٤۳٫٤۳٥ ٤٫٥۱۸ ۳٫۹٥۳ مقدمة

       
الشركة السعودیة 
لھندسة وصناعة  

 الطیران  

 
شركة تابعة 

 شقیقة 
خدمات 

 ۸۷٫۲۲٥ ۱۱۷٫٥۳۲ ۳٫۳٥۲ ۳۰٫۸۳۳ مقدمة
       

شركة الخطوط  
 السعودیة للتموین 

مساھم 
 مشترك

خدمات 
 ۱٤۷ ٦۲۷ ٦٤٥ ٤۸۰ مقدمة

       
طیران السعودیة  

 الخاص  
شركة تابعة 

 شقیقة 
خدمات 

 ٤۰٫۸۳۹ ٤٥٫۲۱٥ ۳٫۸٥۷ ٤٫۳۷٦ مقدمة
       

خدمات األسطول 
 الملكي 

شركة تابعة 
 شقیقة 

خدمات 
 ۱٦٦٫۷۰۷ ۱۸۲٫۷۱٤ ۲۲٫٤٦۹ ۱۹٫٤۸۹ مقدمة

       
شركة السعودیة  

 القابضة  
  الشركة األم

 النھائیة
خدمات 

 ٦۱٥ ٦۱٥ -- -- مقدمة
       

شركة تابعة  دیل أفالي 
 شقیقة 

خدمات 
 ٥٥٫٥٦۷ ۷۲٫۰۰۱ ۲۹٫۰٥۸ ۲۳٫۸٤٦ مقدمة

       
شركة الخطوط  

السعودیة للوجیستیات 
 الشحن المحدودة

شركة تابعة 
 شقیقة 

خدمات 
 ۹٫۸۷۹ ۸٫۲۲۷ -- ۷۰۲ مقدمة

       
تي إل دي العربیة  

 لخدمات المعدات
مشروع 
 مشترك

خدمات 
 -- -- -- ۱۱ مستلمة

       
شركة األمد السعودي  

لخدمات المطارات 
 والنقل الجوي المساندة

 
مشروع 
 مشترك

خدمات 
 -- -- ۷۰۷ ٤٤۹ مقدمة

       
     ۱٫۰۹٥٫۸۷۲ ۱٫۰٥۱٫۸۸۲ 

 
٪  ٥٦٫٥("السعودیة") حوالي تبلغ إیرادات الشركة من الخدمات المقدمة لشركة الخطوط الجویة العربیة السعودیة 

 ٪) من إجمالي اإلیرادات. ٥۲٫۹: م ۲۰۲۰مارس  ۳۱(
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۸ 

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تابع) .۱۷

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

   
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۰
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة)     

 طبیعة المعامالت العالقة  االسم
مبلغ المعامالت خالل الفترة 

 أرصدة اإلقفال  المنتھیة

شركة السعودیة  
 القابضة  

  الشركة األم
 النھائیة

إعادة تحمیل تكالیف 
موظفین معارین 

 ۳۰۸٫۷۳۸ ۳۰۸٫۷۳۸ ۱۱٫٦۷۹ -- وأعباء أخرى 
المؤسسة العامة  
للخطوط الجویة  

 ۱۷٫٤۰٥ ۱۷٫٤۰٥ -- -- سلف تذاكر الشركة األم  العربیة السعودیة  
       

شركة األمد السعودي  
لخدمات المطارات 

 والنقل الجوي المساندة

 
مشروع 
 مشترك

قوى عاملة وخدمات 
 تشغیلیة

 ۱۷اإلیضاح 
 (د) و (ج)

  ۱۷اإلیضاح 
   (د) و (ج)

 

 

متكبدة مصروفات 
بالنیابة عن 

األطراف ذات  
   --  ۷٫٦۱٥ العالقة 

 ٤۸٫۰۹٥ ۷۷٫۰۹۰ ۲۰٬۹۳٥ ۲۱٫٥۸۹ توزیعات أرباح  
       

تي إل دي العربیة  
 لخدمات المعدات

مشروع 
 خدمات مستلمة مشترك

 ۱۷اإلیضاح 
 ۱۰٫۸۰٥ ۱۳٫۱۰۹ -- (ج) 

 
    ٤۱٦٫۳٤۲ ۳۸٥٫۰٤۳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۱۹ 

 
 وأرصدة األطراف ذات العالقة (تابع)معامالت  .۱۷

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

   
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۰
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة)     

 طبیعة المعامالت العالقة  االسم
مبلغ المعامالت خالل الفترة 

 أرصدة اإلقفال  المنتھیة 
المؤسسة العامة  
للخطوط الجویة  
 ۷۰۸ ۷۱٦ ۳۱۱ ۸ خدمات مستلمة  الشركة األم    العربیة السعودیة

       
شركة الخطوط  

 السعودیة للتموین
مساھم 
 مشترك

 خدمات مستلمة 
۹٫٤۱۲ ۱٥٫٤۳٥ ۱٫۰۹٦ ۲٦٦ 

       
  السعوديشركة األمد 

لخدمات المطارات 
 والنقل الجوي المساندة

 
مشروع 
 مشترك

 
 

 ٦٫۷۹۸ -- ۲٫۱٦٦ ۱٫٤٦۳ خدمات مستلمة 
       

الشركة السعودیة 
لھندسة وصناعة  

 الطیران 
شركة تابعة 

 شقیقة

 
 خدمات مستلمة

۳٥۰ ۷٫۲٥٦ -- -- 
       

تي إل دي العربیة  
 لخدمات المعدات

شركة تابعة 
 -- -- -- ۳٥٫۷۳۳ خدمات صیانة شقیقة

       
شركة الخطوط الجویة  

لسعودیة للتطویر 
 العقاري

شركة تابعة 
 شقیقة

 
 

 ٥۰۸ ۱٫۰۱٦ ٥۲۷ ٥۰۸ خدمات مستلمة 
       
     ۲٫۸۲۸ ۸٫۲۸۰ 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۲۰ 

  
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تابع) .۱۷

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

 

   
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۰
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة)     

 طبیعة المعامالت العالقة  االسم
مبلغ المعامالت خالل الفترة 

 أرصدة اإلقفال  المنتھیة
       

  المؤسسة العامة
لخطوط الجویة  ا

 الشركة األم   العربیة السعودیة

أعباء موظفي 
السعودیة 

ومصروفات أخرى  
 ٦۰٫۷۸٤ ٥۹٫۲٦۷ ۳٬۸۷۲ -- ذات صلة 

       

شركة السعودیة  
 القابضة 

  الشركة األم
 النھائیة

إعادة تحمیل تكالیف 
موظفین معارین 

 ۲٥۸ ۲٥۸ -- -- وأعباء أخرى 
       

شركة األمد 
لخدمات  السعودي 

المطارات والنقل  
 الجوي المساندة 

مشروع 
 مشترك

مدفوعات مستلمة 
بالنیابة عن 

 -- -- ۷٬۲٥٦ ٤٫۱٦۲ المشروع المشترك
       

شركة الخطوط  
 السعودیة للتموین

مساھم 
 خدمات مستلمة مشترك

 ۱۷(اإلیضاح 
 (ج))

  ۱۷(اإلیضاح 
 ۱٥٫۳۷۸ ۲۰٫۳۹۳ (ج))

       
الشركة السعودیة 
لھندسة وصناعة  

 الطیران 
شركة تابعة 

 خدمات مستلمة شقیقة
 ۱۷(اإلیضاح 

 (ج))
  ۱۷(اإلیضاح 

 ۳۷٫۳۸٤ ۳۷٫۷۳٤ (ج))
        

شركة الخطوط  
 السعودیة للشحن  

شركة تابعة 
 ۸٦۱ ۸٦۱ -- -- مطالبات مصروفات شقیقة

       
شركة الخطوط  

الجویة السعودیة  
 للتطویر العقاري

شركة تابعة 
 -- مطالبات مصروفات شقیقة

  ۱۷(اإلیضاح 
 ۱٫۲۹۹ ۱٫۲۹۹ (ج))

       
     ۱۱۹٫۸۱۲ ۱۱٥٫۹٦٤ 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۲۱ 

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تابع) .۱۷

 
 المكافآت: )ه(

 طبیعة المعامالت االسم
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۰
    

 ۱٫۹٦۸ ۲٫۰٦۰ منافع موظفین قصیرة األجل موظفي اإلدارة العلیا
 ۷۷ ۷۹ مكافأة نھایة الخدمة  
  ۲٫۱۳۹ ۲٫۰٤٥ 

 ۱٫۳۰۰ ۱٫۲٥۸ أتعاب مدیرین  مجلس اإلدارة
    
  ۳٫۳۹۷ ۳٫۳٤٥ 

 
 القطاعات التشغیلیة .۱۸

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

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

ًء م. وبنا۲۰۲۰مارس  ۳۱وم ۲۰۲۱مارس  ۳۱للقطاعات التي یجب اإلبالغ عنھا لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
علیھ، ترى اإلدارة أن نشاط الشركة التجاري یقع ضمن قطاع أعمال واحد مقرر عنھ ویخضع لمخاطر وعائدات 

 مماثلة.
 

 الزكاة .۱۹
 
 المحمل للفترة )أ

 
 تتكون الزكاة للفترة المنتھیة مما یلي:

  
 مارس ۳۱

 م۲۰۲۱
 مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۰
    

 ٦٫۷٥۰ ٦٫۰۰۰  المحمل للفترة
 

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



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۲۲ 

 
 الزكاة (تابع) .۱۹

 
 الزكاة المستحقة )ب

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

 
 فترة الثالثةل 

 أشھر المنتھیة  
 مارس ۳۱في 

 م۲۰۲۱

 السنة المنتھیة في
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۱۰٦٫٥۰۳ ۱۲٦٫۱۷٥ في بدایة الفترة / السنةكما الرصید 
 ۲۷٫۰۰۰ ٦٫۰۰۰ المحمل للفترة / السنة 

 ) ۷٫۳۲۸( -- المدفوع خالل الفترة/السنة 
   

 ۱۲٦٫۱۷٥ ۱۳۲٫۱۷٥ في نھایة الفترة / السنةكما الرصید 
 

 الموقف الزكوي )ج
 

ھیئة الزكاة والضریبة  م لدى ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱قامت الشركة بتقدیم إقرار الزكاة حتى السنة المنتھیة في 
. وحصلت الشركة على شھادة زكاة ")الھیئة العامة للزكاة والدخل(المعروفة سابقاً بـ "  ("الھیئة")والجمارك 

م  ۲۰۱۱م إلى ۲۰۰۸النھائي للسنوات من م. أصدرت الھیئة الربط الزكوي ۲۰۲۲أبریل  ۳۰ساریة حتى 
ً   ۰٫۹بمطالبة زكاة إضافیة بمبلغ   على ھذا الربط.   ملیون لایر سعودي. بالرغم من ذلك، قدمت الشركة اعتراضا

م. بالرغم من ذلك، قدمت الشركة  ۲۰۱۸م حتى ۲۰۱٤وخالل السنة، أصدرت الھیئة ربوطا زكویة للسنوات 
 ار رد نھائي من الھیئة. اعتراضا على ربوط الھیئة وفي انتظ

 
 االلتزامات واالرتباطات المحتملة .۲۰

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

ملیون لایر سعودي) إلى وزارة   ۳۷٫۸٦م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲۹٫۸۱ضمانات بنكیة بلغت 
فیما یتعلق بتذاكر  ،لیة، شركة الخطوط السعودیة، اتحاد النقل الجوي الدولي والھیئة العامة للطیران المدنيالما

قام البنك الذي تتعامل معھ الشركة بتسجیل أرصدة بلغت وم. ۲۰۲۱مارس  ۳۱یجارات كما في اإلومبیعات تذاكر و
 ودي) مقابل ھذه الضمانات. ملیون لایر سع ۰٫۱م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۰٫۱

 
ملیون لایر سعودي) المتعلقة بالمصروفات   ٤۸٫٦م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤۳٫۸۹تبلغ االلتزامات  

 الرأسمالیة قد تم التعھد بھا، ولكن لم یتم دفعھا.
 

الھیئة العامة للطیران المدني   ة منبفیما یتعلق باالتفاقیات المبرمة بالنیابة عن شركة ساس، لم تتلق الشركة أي مطال
  ۱بخصوص الرسوم المتفق علیھا تعاقدیا في كل رحلة محلیة ودولیة في مطار الملك عبد العزیز الدولي اعتباراً من  

م فصاعداً. حالیًا، تجري اإلدارة مناقشات حول ھذا األمر مع الھیئة العامة للطیران المدني. وبالتالي،  ۲۰۱۹نوفمبر 
 لتزامات ذات الصلة كما في تاریخ التقریر.یصعب تقدیر اال

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

المدعى علیھ فیھا. في الوقت الحالي، نظرا الستمرار اإلجراءات القانونیة، من الصعب تقدیر االلتزام ذي الصلة كما  
 قریر. في تاریخ الت

 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۲۳ 

 
 األدوات المالیة  .۲۱

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

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

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

 على أساس تجاري. 
 

 تسلسل القیمة العادلة 
 

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

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

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

 
وعند توافر األسعار المعروضة، تقوم الشركة بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق 

المطلوبات بوتیرة وحجم  نشطة لتلك األداة. یعتبر السوق نشًطا إذا تم إجراء المعامالت المتعلقة بالموجودات أو
 كافیین لتوفیر معلومات التسعیر بشكل مستمر.

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

 ي أسالیب التقییم كما یلي:مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة ف
 

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

 
،  القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى ۲المستوى 

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

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

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

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

 
 ً ً  ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة اختالفا م، لم تكن ھناك ۲۰۲۱س مار ۳۱عن قیمھا الدفتریة. في  جوھریا

أدوات مالیة تحتفظ بھا الشركة تم قیاسھا بالقیمة العادلة، باستثناء االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح  
 أو الخسارة. 

  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۲٤ 

 
 األدوات المالیة (تابع) .۲۱

 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  

     م (غیر مراجعة)۲۰۲۱مارس  ۳۱
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة
    

 ۷۷۰٫۱٥٤ -- ۷۷۰٫۱٥٤ -- صنادیق االستثمار -
 ۱٦۲٫۸٥٤ -- -- ۱٦۲٫۸٥٤ أوراق مالیة  -
 ۱٦۲٫۸٥٤ ۷۷۰٫۱٥٤ -- ۹۳۳٫۰۰۸ 
     

     م (مراجعة) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة
    

 ۸۱۸٫۳٤۹ -- ۸۱۸٫۳٤۹ -- صنادیق االستثمار -
 ۱٥۸٫۳۳۰ -- -- ۱٥۸٫۳۳۰ أوراق مالیة  -
 ۱٥۸٫۳۳۰ ۸۱۸٫۳٤۹ -- ۹۷٦٫٦۷۹ 

 
م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱لم یكن ھناك تحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل الفترة المنتھیة في 

م. باإلضافة إلى ذلك، لم تكن ھناك تغییرات في أسالیب التقییم. تعتمد القیمة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱والسنة المنتھیة في 
على صافي قیمة الموجودات التي أبلغ عنھا  ۲ي المستوى العادلة لالستثمارات في صنادیق االستثمار المشتركة ف

متاحة على تداول. تعتمد القیمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالیة في المستوى المدیر الصندوق واألسعار الیومیة  
 على األسعار المعروضة والمتاحة على تداول.  ۱
 

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

 العادلة.  
 

 القیمة الدفتریة م (غیر مراجعة)۲۰۲۱مارس  ۳۱
 
 
 

 الوصف:

 
 

 التكلفة المطفأة

القیمة العادلة 
من خالل 
الربح أو 
 الخسارة

القیمة العادلة 
من خالل 

الدخل الشامل 
 اآلخر

 
 
 

 اإلجمالي
     

الموجودات المالیة غیر المقاسة بالقیمة 
 العادلة:

    

 ٥۱۸٫۰۷۱ -- -- ٥۱۸٫۰۷۱ نقد لدى البنوك
 ۱٫٦۸۲٫۰۰۷ -- -- ۱٫٦۸۲٫۰۰۷ ذمم مدینة تجاریة وأخرى

     
     المالیة المقاسة بالقیمة العادلة: الموجودات

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  
 ۹۳۳٫۰۰۸ -- ۹۳۳٫۰۰۸ -- الخسارة

     
     مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة: 

 ۹۹٤٫٦۳۰ -- -- ۹۹٤٫٦۳۰ قروض وسلف 
 ٥۳٦٬۳۸٤ -- -- ٥۳٦٬۳۸٤ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ۱۲۹٫٦۰۲ -- -- ۱۲۹٫٦۰۲ یجاراإلمطلوبات عقود 
 

  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۲٥ 

 
 األدوات المالیة (تابع) . ۲۱

 
 القیمة الدفتریة  م (مراجعة) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 
 
 

 الوصف: 

 
 

 التكلفة المطفأة

القیمة العادلة  
من خالل  
الربح أو  
 الخسارة

القیمة العادلة  
من خالل  

الدخل الشامل  
 اآلخر

 
 
 

 اإلجمالي
     

     موجودات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة  
 ۹٥٫۳٤۲ -- -- ۹٥٫۳٤۲ نقد لدى البنوك 

 ۱٫٦۰٤٫٤۲٤ -- -- ۱٫٦۰٤٫٤۲٤ ذمم مدینة تجاریة وأخرى
     

     موجودات مالیة مقاسة 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 . ۲۲
 

القوائم المالیة األولیة  تم تطبیق التعدیالت التالیة على المعاییر واإلطار الحالي من قبل الشركة في إعداد ھذه 
 . ولم ینتج عن تطبیق ما یلي تغییرات في صافي الربح أو حقوق الملكیة المدرجة سابقاً للشركة. المختصرة

 
 من اعتباراً  الوصف 

  
(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر   ۲المرحلة    -تصحیح المؤشر المرجعي لسعر الفائدة  

، والمعیار الدولي  ۷والمعیار الدولي للتقریر المالي    ،۳۹ومعیار المحاسبة الدولي    ، ۹المالي  
 ) ۱٦والمعیار الدولي للتقریر المالي   ، ٤للتقریر المالي 

 م ۲۰۲۱ینایر  ۱

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۲٦ 

 
 المعاییر الصادرة التي لم تدخل حیز التنفیذ .۲۳

 
م، مع السماح  ۲۰۲۱ینایر  ۱ھناك عدد من اإلعالنات الجدیدة التي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

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

 

 الوصف رالمعیار / التفسی
ساري اعتبارا من الفترات التي  

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي
   

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

 م ۲۰۲۰ –م  ۲۰۱۸دورة 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

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

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

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

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

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ التعدیل -تعریف التقدیر المحاسبي  ۸معیار المحاسبة الدولي 
والمعیار  ۱معیار المحاسبة الدولي 

الدولي للتقریر المالي "بیان 
 " ۲الممارسة 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة  

  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي 

بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر 
وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك (التعدیالت 

ومعیار  ۱۰على المعیار الدولي للتقریر المالي 
 )۲۸لدولي المحاسبة ا

متاح للتطبیق االختیاري / 
تاریخ السریان مؤجل إلى أجل  

 غیر مسمى

 
 إدارة المخاطر المالیة .۲٤
 

 إدارة المخاطر المالیة
 

 تتعرض الشركة للمخاطر التالیة والناتجة عن األدوات المالیة:    
 

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السوق -
 مخاطر السیولة   -

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

 التقلیل من التأثیرات السلبیة المحتملة على األداء المالي للشركة.       
 

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

 السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.  
 

المخاطر للشركة واإلشراف علیھ. إن اإلدارة  یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة فیما یتعلق بتحدید إطار إدارة 
التنفیذیة 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. 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۲۷ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۲٤

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

 تھم.والتي من خاللھا یتفھم جمیع الموظفین أدوارھم والتزاما
 

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

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

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

 بند.
 

 مخاطر االئتمان
 

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

 خالل الربح أو الخسارة والنقد لدى البنوك.
 

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

مارس  ۳۱ 
 م۲۰۲۱

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   الموجودات المالیة
 ۱٫٤۷۳٫٤۷۳ ۱٫٥۲٤٫۸۸۹ ذمم مدینة تجاریة
 ۳۹۷٫٦٥۲ ٤۳۱٫٥٦۹ ذمم مدینة أخرى 

 ۹۷٦٫٦۷۹ ۹۳۳٫۰۰۸ الربح أو الخسارة استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 ۹٥٫۳٤۲ ٥۱۸٫۰۷۱ نقد لدى البنوك

 ۳٫٤۰۷٫٥۳۷ ۲٫۹٤۳٫۱٤٦ 
 خسائر االنخفاض في القیمة

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

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

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



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۲۸ 

 
 المخاطر المالیة (تابع)إدارة  .۲٤

 
 مخاطر االئتمان (تابع)

 
 خسائر االنخفاض في القیمة (تابع)

 
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 
ینة التجاریة. لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تجمیع الذمم االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر لجمیع الذمم المد

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

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

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

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

 شركات الطیران المحلیة واألجنبیة واألطراف األخرى ذات العالقة. 
 

(أ)) ۱۷تستحق الذمم المدینة التجاریة بشكل رئیسي من األطراف ذات العالقة (اإلیضاح  م،۲۰۲۱مارس  ۳۱في 
٪  ۷۳والذمم المدینة التجاریة األخرى ویتم إدراجھا بقیمھا القابلة للتحقیق المقدرة. تمثل حسابات أكبر عشر عمالء 

ضع المالي لألطراف ذات العالقة  ٪) من إجمالي الذمم المدینة التجاریة المستحقة. الو۷۱م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(
 مستقر.

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

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

 السعودیة وعلى مستوى العالم. 
 

إجمالي القیمة الدفتریة للذمم المدینة التجاریة في التغیرات في مخصص انخفاض القیمة    ساھمت التغییرات الھامة في
م. وتعود الزیادة في الذمم المدینة التجاریة بشكل رئیسي إلى انخفاض التحصیل من العمالء بسبب ۲۰۲۱خالل 

قریر (راجع اإلیضاح مما أدى إلى زیادة مخصصات االنخفاض في القیمة كما في تاریخ الت ۱۹ -فیروس كوفید 
۲٥ .( 

 
 مخاطر السوق

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

 األسعار األخرى.
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 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
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 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۲۹ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۲٤

 
 مخاطر السوق (تابع)

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
مخاطر سعر الفائدة ھي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثیر التغیرات في أسعار الفائدة 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:

 
مارس  ۳۱ 

 م۲۰۲۱
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۰
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

   األدوات ذات األسعار المتغیرة
   موجودات مالیة

 ۸۱۸٫۳٤۹ ۷۷۰٫۱٥٤ صنادیق االستثمار  - استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   -
 

   مطلوبات مالیة
 ٤۹٤٫۰۸۷ ۹۹٤٫٦۳۰ قروض وسلف  -
 

 حساسیة القیمة العادلة لألدوات ذات أسعار الفائدة الثابتةتحلیل 
 

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

 الشامل 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 
ودي). یفترض ھذا التحلیل أن جمیع ملیون لایر سع ۳٫۲٤م: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۰٫۰٦بمبلغ 

 المتغیرات 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 
تقوم الشركة بإجراء معامالت دولیة ووالجنیھ اإلسترلیني.    والیورو  األمریكيبشكل أساسي باللایر السعودي والدوالر  

 ً ، تتعلق ھذه المخاطر بشكل أساسي بتحركات سعر الصرف  وھي معرضة لمخاطر صرف العمالت األجنبیة. حالیا
التذبذبات وإدارة أثرھا على القوائم  . تقوم الشركة بمراقبة ھذه  اإلسترلینيبین العمالت األجنبیة مقابل الیورو والجنیھ  

 المالیة بناًء على ذلك. 
 

النقد وما في حكمھ، والذمم المدینة التجاریة واألخرى والقروض والسلف ومطلوبات عقود اإلیجار والذمم الدائنة  
 التجاریة للشركة مقیِّمة باللایر السعودي.
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة
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 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۳۰ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۲٤

 
 ع)مخاطر السوق (تاب

 
 مخاطر األسعار 

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

الشركة لمخاطر األسعار التي تنشأ من االستثمارات في بالقیمة العادلة من خالل  المتاجر بھا في السوق. تتعرض 
الربح أو الخسارة. تقوم إدارة الشركة بمراقبة المحفظة على أساس منتظم وتتم الموافقة على جمیع القرارات الھامة  

 من قبل لجنة إدارة المخاطر. 
 

 تحلیل الحساسیة 
صافي قیمة الموجودات مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى سیقلل أو یزید من  ٪ في ٥كل زیادة أو نقص بنسبة 

 ملیون لایر سعودي). ٤۸٫۸م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤٦٫٦٥األرباح قبل الزكاة للفترة بمبلغ 
 

 مخاطر السیولة
 

یل الالزم للوفاء  مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمو
بمطلوبات مرتبطة بمطلوباتھا المالیة والتي یتم تسویتھا بتسلیم نقد أو أصل مالي آخر. یتمثل نھج الشركة في إدارة  
السیولة في ضمان أنھا سیكون لدیھا، قدر اإلمكان، السیولة الكافیة للوفاء بمطلوباتھا عند استحقاقھا، تحت الظروف  

  ۳۱تكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة. وخالل الفترة المنتھیة في العادیة واالضطراریة، دون 
ملیون لایر سعودي. ومع  ۱۱۷م، كان لدى الشركة تدفقات نقدیة سلبیة من األنشطة التشغیلیة تبلغ ۲۰۲۱مارس 

لى ذلك، حصلت  ملیون لایر سعودي كما في ذلك التاریخ. عالوة ع ۱٫٤٥۲ذلك، لدى الشركة أصول سائلة تبلغ 
ملیون لایر سعودي لتلبیة متطلبات رأس المال    ۲٫۰۰۰الشركة على تسھیالت قروض من بنوك تجاریة مختلفة بمبلغ  

ملیون لایر سعودي من تسھیالت القروض (راجع    ۱٫۰۰۰م، قامت الشركة بسحب  ۲۰۲۱مارس    ۳۱العامل. كما في  
ملیون لایر سعودي إلدارة  ۱٫۰۰۰بنكیة غیر مستغلة تبلغ ). وبناًء علیھ، كان لدى الشركة تسھیالت ۱۳اإلیضاح 

 م.  ۲۰۲۱مارس  ۳۱متطلبات السیولة قصیرة األجل وطویلة األجل كما في 
 

شھًرا من تاریخ التقریر، توضح   ۱۲إن توقعات التدفق النقدي للشركة في المستقبل المنظور، بما في ذلك فترة الـ 
على ھذا النحو، تتوقع الشركة أن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتھا عند صافي مركز التدفق النقدي اإلیجابي. و

وحال استحقاقھا دون الحاجة إلى تقلیص عملیاتھا األساسیة. اتخذت الشركة تدابیر محددة إلدارة السیولة ومركز  
 ). ۲٥رأس المال العامل للشركة (راجع اإلیضاح 
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۳۱ 

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۲٤

 
 مخاطر السیولة (تابع)

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

 خصومات، وتشمل مدفوعات فوائد تعاقدیة وتستثنى تأثیر اتفاقیات التصفیة. 
 التدفقات النقدیة التعاقدیة  

 القیمة الدفتریة المشتقةالمطلوبات المالیة غیر 
أقل من سنة  

 واحدة
أكثر من سنة  

 اإلجمالي واحدة
     م (غیر مراجعة)۲۰۲۱مارس  ۳۱

 ۱۲٤٫۳۱۹ -- ۱۲٤٫۳۱۹ ۱۲٤٫۳۱۹ ذمم دائنة تجاریة 
 ٤۸۷٬۷۸٥ -- ٤۸۷٬۷۸٥ ٤۸۷٬۷۸٥ ذمم دائنة أخرى (باستثناء الدفعات المقدمة)

 ۱٫۰٤۰٫۷٥۳ ۱٫۰٤۰٫۷٥۳ -- ۹۹٤٫٦۳۰ قروض وسلف 
 ۱۳۸٫٦٦۹ ۱۰٥٫۲۸۳ ۳۳٫۳۸٦ ۱۲۹٫٦۰۲ یجاراإلمطلوبات عقود 

 ۱٬۷۳٦٬۳۳٦٤٥٬٤ ٦۹۰ ۱٫۱٤٦٫۰۳٦ ۱٬۷۹۱٬٥۲٦ 
     م (مراجعة) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 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 وسلف قروض 
 ۱۳۷٫٤۱۲ ۹٥٫٤۳٥ ٤۱٫۹۷۷ ۱۲۲٫۳٤۷ یجاراإلمطلوبات عقود 

 ۱٫۲۲٥٫٤٥۷ ٦٥۱٫۰۰۰ ٦۲٤٫۰۳۷ ۱٫۲۷٥٫۰۳۷ 
 

 إدارة مخاطر رأس المال
 

االستمراریة حتى یتمثل ھدف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ  
تتمكن من مواصلة تقدیم عوائد للمساھمین ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرین؛ والحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة  
لدعم التنمیة المستدامة ألعمالھا. تقوم الشركة بإدارة ھیكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صافي الموجودات  

 في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. وإجراء التعدیالت المطلوبة علیھ 
 

 ۱۹ -تأثیر فیروس كوفید  .۲٥
 

") المستجد عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم، مما أدى  ۱۹ -("كوفید  كورونا انتشرت جائحة فیروس
لعالمي.  في شكوك على الصعید االقتصادي ا 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  -تأثرت عملیات الشركة بشدة باإلجراءات التي اتخذتھا الحكومات لمعالجة اآلثار الصحیة لجائحة كوفید  

 مل ذلك فرض قیود على السفر وإغالق الحدود الدولیة والمحلیة، مما أعاق السفر الجوي بشكل كبیر.وش
 

م، تم استئناف الرحالت الدولیة للزوار والمقیمین على نطاق ۲۰۲۱مارس  ۳۱خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
ة ومسارات محددة جزئیًا خالل فبرایر محدود. ومع ذلك، تم تعلیق الرحالت المذكورة أعاله من وجھات محدود

للفترة المنھیة، أعلنت الحكومة استئناف الرحالت الدولیة وفتح جمیع المطارات   م حتى إشعار آخر. الحقاً ۲۰۲۱
 م.  ۲۰۲۱مایو  ۱۷اعتبارا من 

 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

 

۳۲ 

 
 (تابع) ۱۹ -تأثیر فیروس كوفید  .۲٥

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

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

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

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

لمختلفة بشكل كبیر. وخالل الفترات القادمة، ستواصل الشركة التركیز على الحفاظ على النقد  وخفضت التكالیف ا
وتتوقع تقلیل التدفقات النقدیة الخارجة. وإلى جانب تقلیل النفقات الرأسمالیة، شملت اإلجراءات التي تم تفعیلھا أیًضا  

لتزامات العمالء واالمتثال. باإلضافة إلى ذلك، تم  تأجیل وتعلیق األنشطة غیر الحیویة الستمراریة العمل ولتلبیة ا
إیقاف جمیع النفقات غیر الضروریة مؤقتًا، وتم إعادة تقییم العقود الحالیة وشروط الدفع مع غالبیة البائعین لزیادة 

 قوة مركز السیولة.  
 

 وفیما یلي أھم اإلجراءات المتخذة فیما یتعلق بھذه الجوانب:
 
 بعة الوضع بشكل فعال.تشكیل لجان فرعیة لمتا -
التكلفة، مثل التكالیف المتعلقة بالموظفین، وتكالیف التعاقد من الباطن، واإلنفاق  تحسینتحدید مجاالت  -

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

 
ملیون لایر سعودي لتلبیة متطلبات رأس  ۲٫۰۰۰وقعت الشركة على تسھیالت قروض بمبلغ م، ۲۰۲۰خالل سنة 

 ).۲٤المال العامل (راجع اإلیضاح 
 

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

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

كة بالتعامل لدیھا القدرة على تنفیذھا، عند تنفیذھا بالكامل، ستخفف بشكل كاف من الظروف الحالیة وتسمح للشر
 .  ة الحالی األوضاعفرضھا تبشكل معقول مع مخاطر السیولة التي 

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

ذا النحو، تتوقع الشركة الوفاء  شھًرا من تاریخ التقریر، توضح صافي مركز التدفق النقدي اإلیجابي. وعلى ھ ۱۲
بالتزاماتھا عند وحال استحقاقھا دون الحاجة إلى تقلیص عملیاتھا األساسیة. وعند إعداد توقعاتھا، قامت الشركة  
بدراسة جمیع التدفقات النقدیة المحتملة إلى حد معقول في ھذا التوقیت وبھذا المبلغ على النحو الذي تدعمھ الظروف  

ة في تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة. وعالوة على ذلك، قامت الشركة أیًضا بدراسة سیناریوھات والحقائق المتاح
مختلفة لتقییم حساسیة االفتراضات الرئیسیة المستخدمة. ونظًرا للتغیر الدینامیكي الشدید في الوضع المتعلق بتفشي 

اإلدارة ال تزال تحت التنفیذ، فإن نتائجھا غیر  ، وألن اإلجراءات المذكورة أعاله التي بدأتھا۱۹ -فیروس كوفید 
 مؤكدة في ھذه المرحلة.  
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