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 معلومات الشركة  -1
 

السعودية. العربية  المملكة  للخدمات األرضية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في  السعودية  الشـركة كانت مسـجلة   الشركة 
في   ذات مسـؤولية محدودة  التجاري رقم  كشـركة  السجل  بموجب  السعودية  العربية  هــ 1429رجب    11بتاريخ    4030181005المملكة 

 م(. 2008يوليو  14)الموافق 
 

الوقود لشـركة الخطوط  ة وخدمات األمتعو   نقل الركابو  خدمات تنظيف الطائراتو  يتمثل نشــاط الشــركة في تقديم خدمات المناولة األرضــية
 ي وشـركات الطيران األخرى المحلية واألجنبية والعمالء اآلخرين في المملكة العربية السعودية السـعودية للنقل الجو 

 
، جدة  48154 حي البساتين ص.ب.  -طريق الملك عبد العزيز    -يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي: مركز الياسمين التجاري  

 ، المملكة العربية السعودية. 21572
 

  30في   من أسهم الشركة.  %52,5الشركة االم للشركة هي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية )"الشركة األم"( حيث تمتلك  
  مليون   188مليون لاير سعودي من    1,880، رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع البالغ  م2021ديسمبر    31م و2022سبتمبر  

 من االكتتاب العام على النحو التالي:  والمساهمينالمساهمة في رأسمال الشركة األم  لاير سعودي لكل سهم.  10بقيمة سهم مدفوع بالكامل 
 
 المبلغ  األسهم  دعد  النسبة  

 
% 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
    

 987,000 98,700,000 52.5 الشركة األم 
 893,000 89,300,000 47.5 العامة

 ───────── ───────── ──────── 

 100 188,000,000 1,880,000 
 ═════════ ═════════ ════════ 

 

 أسس اإلعداد  -2
 
 بيان االلتزام    1- 2

لمعيار المحاسبة الدولي )2022سبتمبر    30أُعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في   ( "التقرير  34م وفقاً 
أعدت   األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، وكذلك المعايير واالصدارات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.المالي  

قد    تعتبر اإلدارة أنه ال يوجد عدم يقين جوهري  مبدأ االستمرارية.   - الشركة القوائم المالية االولية الموجزة على أساس االستمرارية في أعمالها  
وقد مارسوا حكمهم بانه توجد توقعات معقولة أن لدى الشركة الموارد الكافية لالستمرار في وجودها   يلقي بشك جوهري على هذا االفتراض. 

 شهراً من نهاية فترة التقرير المالي.  12التشغيلي في المستقبل المنظور وليس اقل من 
 

فة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب  ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كا 
سبتمبر   30باإلضافة إلى ذلك، فإن النتائج االولية للفترة المنتهية في   م.2021ديسمبر    31مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  

 م.2022ديسمبر  31لنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في م ليست بالضرورة مؤشًرا على ا2022
 
 أسس القياس    2- 2

تثناء البنود أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة بموجب مبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية، باس
 التالية المقاسة كما يلي: 

 

 أساس القياس  البنود 
  

 التزامات منافع محددة للموظفين
االئتمان   وحدة  طريقة  باستخدام  المحددة  المنافع  اللتزام  الحالية  القيمة 

 المتوقعة 

 العادلة  ةالقيم موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 
 العملة التشغيلية وعملة العرض  3- 2

وتم تقريب   باللاير السعودي، والذي يعتبر أيضا العملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة بالشركة. األولية الموجزة  يتم عرض القوائم المالية  
 األرقام ألقرب ألف لاير سعودي ما لم يُشار إلى خالف ذلك. 

 



 األرضية  السعودية للخدمات   الشركة
  ( سعودية مساهمة)شركة 
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 )تتمة( اإلعداد أسس -2
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة     4- 2

مبالغ اإليرادات والمصروفات  للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  األولية الموجزة  يتطلب إعداد القوائم المالية  
إن االحكام الجوهرية التي نفذتها اإلدارة في تطبيق السياسات   والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. 

ديسمبر    31المالية للسنة المنتهية في  وطرق الحساب والمصادر الرئيسية للتقديرات هي ذات السياسات المطبقة في القوائم    للشركة المحاسبية  
 م.2021

 
، فإن أي تغير مستقبلي بشأن هذه اإلفتراضات  الشركةوالذي يستمر في التأثير على  19-ومع ذلك وفي ظل عدم التيقن الحالي المتعلق بكوفيد  

 لمطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية. والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالً على القيمة الدفترية للموجودات أو ا

 
 المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت المطبقة من قبل الشركة    - 3
 

المالية  والتي تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم األولية الموجزة  فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية 
لم تقم الشركة بتطبيق أي معايير أو   م.2022يناير    1م باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية في  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  

 ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد. ، صدرتتفسيرات أو تعديالت مبكرة والتي  
 

  األولية الموجزة م ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية 2022ألول مرة في    تطبق  ى كما أن هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخر
 للشركة. 

 
 ( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -تكلفة تأدية العقد    -  العقود المتوقع خسارتها

هو عقد بموجبه تتجاوز التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للشركة تجنبها بسبب العقد( استيفاًء   ه المتوقع خسارت عقد الإن 
تحدد التعديالت أنه عند تقدير ما إذا كان العقد هو   لاللتزامات بموجب العقد متجاوزةً المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجب ذلك العقد. 

تقديم البضائع أو الخدمات كل من التكاليف اإلضافية  لأو عقد خسارة، تحتاج المنشأة أن تشتمل على التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد    عقد معاوضة 
عقد، )مثل تكاليف العمالة المباشرة والمواد( وتخصيص التكاليف المتعلقة مباشرة بأنشطة العقود )مثل استهالك المعدات المستخدمة للوفاء بال

ال تتعلق المصروفات العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح  ك تكاليف إدارة العقود واإلشراف عليها(.وكذل
 على الطرف المقابل بموجب العقد. 

 
 كة. العقد أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة للشر تنفيذلم يكن لهذه التعديالت المتعلقة بتكاليف 

 
 ( 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )-اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام 

صدر    تحل التعديالت محل اإلشارة إلى اإلصدار السابق لإلطار المفاهيمي للمجلس الدولي لمعايير المحاسبة باإلشارة إلى اإلصدار الحالي الذي
(  3تتضمن التعديالت استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير المالي )  م دون تغير جوهري في متطلباته. 2018في مارس  

" المحتملة الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي قد تقع ضمن معيار  الثاني  األعمال" لتجنب مسألة مكاسب او خسائر "اليوم   دمج"
"الرسوم" حال تكبدها بشكل    21ودات المحتملة" أو تفسير لجنة المعايير الدولية رقم  "المخصصات والمطلوبات والموج  37المحاسبة الدولي  

،  21" أو تفسير لجنة المعايير الدولية رقم  37ويقتضي االستثناء من المنشآت تطبيق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي " منفصل. 
 ا كان هناك التزام حالي موجود في تاريخ االقتناء. على التوالي، بدال من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذ

 
( لتوضح أن الموجودات المحتملة غير مؤهلة لالعتراف بها في  3وتضيف التعديالت أيضاً فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي )

زة للشركة؛ وذلك نظًرا لعدم وجود أيه موجودات محتملة  إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموج  تاريخ االستحواذ. 
 والتزامات ومطلوبات محتملة تقع ضمن نطاق التعديالت الناشئة خالل الفترة. 

 
 ( 16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  - م 2021يونيو   30" بعد  19- امتياز اإليجار المتعلق بـ "كوفيد  

تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي    -   19-عايير المحاسبة الدولية امتيازات إيجار متعلقة بكوفيد  ، أصدر مجلس م2020مايو    28في  
( بشأن محاسبة تعديل عقود  16التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي )  وقدمت ( "عقود اإليجار".  16)

عدم تقييم ما إذا كان    المستأجر   ، يمكن أن يختارمساعدة  كوسيلة عملية  .19-اشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد  اإليجار المتيازات اإليجار الن 
بالمحاسبة عن أي تغيير في  باستخدام  يقوم المستأجر   من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار.   19-امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد  هذا االختيار 

ار الدولي للتقرير المالي  لمعي ا  بموجبتغيير    أي  بنفس طريقة المحاسبة عنبامتيازات اإليجار  المتعلقة    19-عن كوفيد  ةناتجالدفعات اإليجار  
 عقد اإليجار. في يكن التغيير تعدياًل  لم  في حال، 16
 

  أي امتيازات تتعلق  لم الشركة ست ومع ذلك، لم ت  م أو بعد ذلك التاريخ.2021أبريل    1التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في    ينطبق
 ضمن الفترة المسموح بها للتطبيق.  دخلت حيز التنفيذفي حال الطريقة المساعدة  تطبيق   تنوي  هالكن  "،19-بـ "كوفيد 
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 المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت المطبقة من قبل الشركة )تتمة(   - 3
 

 المطلوبات المالية المتعلق باستبعاد   %10الرسوم في فحص نسبة   - (: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
االلتزام   وتختلف عن شروط  أو معدل مستديمة  إما جديد  مالي  التزام  تقدير شروط  المنشأة عند  تدرجها  التي  الرسوم  أن  التعديالت  توضح 

مستلمة  تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة المقترض والمقرض بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة او ال األصلي. 
بالنيابة المقرض  او  المقترض  إما  االخر  بواسطة  الدولي   . عن  المحاسبة  لمعيار  تعديل مشابه  اقتراح  يتم  المالية":   39لم  اإلثبات   "األدوات 

 والقياس. 
 

ى األدوات المالية للشركة  إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة؛ وذلك نظًرا لعدم إجراء أيه تعديالت عل
 خالل الفترة. 

 
 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) - المتحصالت قبل االستخدام المنشود  الممتلكات والمعدات 

ذلك  أي عائدات من بيع البنود المنتجة أثناء إحضار   تحظر التعديالت على المنشآت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والمعدات
وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع هذه   األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. 

 البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. 
 

األولية الموجزة للشركة. حيث لم تكن هناك مبيعات لهذه األصناف التي تنتجها الممتلكات   ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية 
 والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة. 

 
 معايير صادرة لكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد  ـ  4
 

تعتزم الشركة تطبيق هذه   تاريخ اصدار القوائم المالية االولية الموجزة للشركة.فيما يلي بيان بالمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى  
 المعايير عند دخولها حيز التنفيذ.

 
 تاريخ السريان  الوصف  المعيار / التفسير 

   
 م 2023يناير  1 عقود التأمين ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )

 م 2023يناير  1 األدوات المالية  ( 9ي )المعيار الدولي للتقرير المال
والمعيار   ( 1)التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 ( 2)الدولي للتقرير المالي بيان التطبيق  
 

 افصاحات السياسات المحاسبية 
 
 م 2023يناير  1

 م 2023يناير  1 غير متداولة  وأ تصنيف المطلوبات كمتداولة  ( 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
 م 2023يناير  1 تعريف التقديرات المحاسبية  ( 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
الضريبة المؤجلة للموجودات والمطلوبات الناشئة عن عملية   ( 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

 منفردة
 
 م 2023يناير  1

 
 قطاعات األعمال    - 5
 

بناء على هيكل إدارة الشركة والتقارير   للشركة لتقارير القطاعات على قطاعات األعمال. يعتمد التنسيق الرئيسي   وتحدد قطاعات األعمال 
في جميع المطارات في المملكة    المحلية والدولية  يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تقديم خدمات المناولة األرضية للخطوط الجوية الداخلية.

لم تستوف العمليات المتعلقة   العمليات األخرى بتوريد الوقود لخطوط الطيران المحلية واألجنبية والعمالء اآلخرين. تتعلق   العربية السعودية. 
 30م و2022سبتمبر    30بتوريد الوقود والخدمات األخرى الحدود الكمية للقطاعات التي يجب اإلبالغ عنها لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 واحد مقرر عنه ويخضع لمخاطر وعائدات مماثلة.  عمل اإلدارة أن نشاط الشركة التجاري يقع ضمن قطاع عليه، ترى  م.2021سبتمبر 
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 الممتلكات والمعدات    - 6
 
 تسوية القيمة الدفترية: أ( 
 

 
 سبتمبر  30

 م 2022
 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 525,695 528,198 القيمة الدفترية في بداية الفترة/ السنة 
 100,568 77,638 إضافات خالل الفترة / السنة 

 (2,752) - السنة  /  استبعادات خالل الفترة 
 (442) - خسارة انخفاض القيمة خالل الفترة / السنة 

 (94,871) ( 74,490) االستهالك خالل الفترة / السنة 
 ───────── ───────── 

 528,198 531,346 في نهاية الفترة / السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
 فيما يلي القيمة الدفترية بحسب الفئة ب(  

 

 
 سبتمبر  30

 م 2022
 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 27,464 27,464 أرض 
 17,422 17,095 المأجور تحسينات على 
 416,698 394,975 معدات المطار 

 128 91 سيارات 
 4,759 7,675 أثاث وتجهيزات ومعدات 

 4,442 6,384 أجهزة حاسب آلي 
 57,285 77,662 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 ───────── ───────── 

 528,198 531,346 في نهاية الفترة/ السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
خالل   العقارات المستأجرة تتعلق األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بصفة اساسية بمشتريات معدات مطار متخصصة والتحسينات على     (ج

 مليون لاير سعودي من اعمال رأسمالية تحت التنفيذ الى الموجودات المعنية.  49الفترة، تم تحويل ما قيمته 
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 عقود اإليجار    -  7
 

سنة،    22و  2تتراوح مدة عقود إيجار مباني المكاتب بين   المنطقة.   حول مؤجرين  لدى الشركة عدة سيارات مؤجرة ومباني لمكاتبها من عدة  
 سنوات.  2.8إيجار السيارات  مدة عقودبينما 

 
العفاء من االعتراف بهذه العقود القصيرة  تقوم الشركة بتطبيق ا شهراً أو أقل.   12لدى الشركة أيضاً بعض عقود اإليجار لمباني وسيارات مدتها  

 األجل والعقود لموجودات متدنية القيمة. 
 
 موجودات حق االستخدام أ( 
 

 
 سبتمبر  30

 م 2022
 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 130,885 122,210 في بداية الفترة / السنة 
 43,138 29,740 إضافات خالل الفترة / السنة 

 (6,011) 16,204 تعديالت تمت خالل الفترة / السنة 
 (7,230) ( 589) السنة  /  خالل الفترةغاء اعتراف  ال

 (38,572) ( 33,001) االستهالك خالل الفترة / السنة 
 ───────── ───────── 

 122,210 134,564 في نهاية الفترة / السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
 التزامات عقود اإليجار ب(  

 
 اإليجار كالتالي:  عقود ملخص حركة التزامات 

 
 سبتمبر  30

 م 2022
 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 

 
 بآالف الرياالت 

 السعودية 
 بآالف الرياالت 

 السعودية 
   

 122,347 114,856 في بداية الفترة / السنة 
 43,138 29,740 إضافات خالل الفترة / السنة 

 (6,381) ( 510) السنة  /  خالل الفترة  الغاء اعتراف
 (6,011) 16,204 تعديالت تمت خالل الفترة / السنة 

 4,950 3,664 تزايد الفائدة خالل الفترة / السنة 
 (43,187) ( 39,229) مدفوعات تمت خالل الفترة / السنة 

 ───────── ───────── 

 114,856 124,725 في نهاية الفترة / السنة 
 (35,684) ( 39,780) الجزء المتداول  ناقص:

 ───────── ───────── 

 84,945 79,172 
 ═════════ ═════════ 
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 الموجودات غير الملموسة والشهرة    - 8
 
  

 الشهرة 
 عقود

 العمالء 
 عالقات 
 البرامج  العمالء 

 
 اإلجمالي 

الرياالت  بآالف  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

      التكلفة: 
سبتمبر   30و م2021ديسمبر  31الرصيد في 

 م 2022
 

582,816 
 

153,179 
 

468,475 
 

64,117 
 

1,268,587 
 ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 

      
      اإلطفاء المتراكم: 
 419,769 32,351 234,239 153,179 - (ةم )مراجع2021يناير  1الرصيد كما في 

 36,247 12,823 23,424 - - اإلطفاء للسنة 
 ──────── ──────── ───────── ──────── ───────── 

 456,016 45,174 257,663 153,179 - (ةم )مراجع2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 27,111 9,591 17,520 - - اإلطفاء للفترة 

 ──────── ──────── ───────── ──────── ───────── 

 م 2022سبتمبر   30الرصيد كما في 
 - (ة)غير مراجع 

 
153,179 

 
275,183 

 
54,765 

 
483,127 

 ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 

      
      صافي القيمة الدفترية:

 785,460 9,352 193,292 - 582,816 م )غير مراجعة(2022سبتمبر  30في 
 ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 812,571 18,943 210,812 - 582,816 (ةم )مراجع2021ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ═════════ ════════ ═════════ 

 
أسهم    مقابلالشركة الوطنية لخدمات المناولة المحدودة    رأس مالعلى   لالستحواذ  وشراء  بيعدخلت الشركة في اتفاقية    ،م2010  فبراير  7  في

نقل    إلتفاقية رئيسي في الشركة الوطنية لخدمات المناولة المحدودة ووفقا  ال مساهم  البما أن الشركة السعودية للخدمات األرضية هي    .الشركة 
. وبناء على ذلك، كما  الى الشركة   المحدودة   المناولة  لخدمات  الوطنية  للشركة   التجارية  األنشطة  تحويل  الشركة  قررت   فقد( اإلتفاقية)  ياتالعمل
 الى الشركة. يات الخاصة بالشركة الوطنية لخدمات المناولة م فقد تم تحويل الموجودات والمطلوبات والعمل2011يناير  1في 

 
للمناولة    ر عطا لالستحواذ على أعمال المناولة األرضية لشركة  الشركة اتفاقية بيع وشراء أخرى  دخلت ،  م2010فبراير    7عالوة على ذلك، في  

 .مقابل أسهم الشركة  األرضية وعطار للسفر
 

مليون لاير سعودي والتي تشمل    582.8الشركة القيمة العادلة لصافي األصول المقتناة والشهرة الناتجة بمبلغ  كجزء من االتفاقيات، سجلت  
 .عن االستحواذ  ةلناتجوا  ةالقيمة العادلة المتوقع 

 

، تم إجراء تقييم مستقل النخفاض قيمة الشهرة لتحديد ما إذا كانت القيم الدفترية تتجاوز المبالغ القابلة لالسترداد،  م2021ديسمبر    31ما في  ك
من شأنه أن    الجوهرية تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيرات محتملة بصورة معقولة في أي من االفتراضات  واستنتج أن الشهرة لم تنخفض قيمتها.  

  القوائم قيمة الدفترية للشهرة بشكل جوهري عن قيمتها القابلة لالسترداد بسبب الفسحة الكبيرة المتاحة كما هو موضح في  يتسبب في زيادة ال
قامت الشركة بتقييم واستنتاج أنه ال توجد مؤشرات هامة على انخفاض القيمة  م.  2021ديسمبر    31للشركة للسنة المنتهية في    المراجعة المالية  

 . م2022ديسمبر  31ومع ذلك، سيتم إجراء تقييم مستقل النخفاض القيمة كما في م. 2022سبتمبر  30ى الشهرة كما في  والتي قد تؤثر عل
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 استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية   - 9
 

 م:2022سبتمبر   30المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية كما في  المشتركة وعاتفي المشر  فيما يلي االستثمارات 
 

 
 

بلد التأسيس / مكان  
 النشاط الرئيسي 

 

 نسبة حصة الملكية الفعلية 
  الفائدة )%( 

 

 

 سبتمبر 30
 م 2022

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
2021 

 )مراجعة(

 سبتمبر 30
 م 2022

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 2021 

 )مراجعة(

 
بآالف الرياالت     

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
المطارات   لخدمات  السعودي  األمد  شركة 

 والنقل الجوي المساندة 

 
 العربية السعودية  المملكة

 
50 % 

 
50 % 

 
32,649 

 
34,793 

 17,128 17,710 % 50 % 50 العربية السعودية  المملكة تي إل دي العربية لخدمات المعدات 

    ──────── ─────── 

    50,359  51,921 

    ════════ ═══════ 
 

 يلي ملخص الحركة في االستثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية: فيما 
 

 

 سبتمبر  30
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
2021 

 )مراجعة( 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 98,834 51,921 الفترة / السنة الرصيد في بداية 
 9,375 - االستثمار خالل الفترة / السنة 

 (34,699) 438 للفترة / للسنة  ( الخسارةالربح / )الحصة في 
 (21,589) ( 2,000) توزيعات األرباح 

 ───────── ───────── 

 51,921 50,359 الفترة / السنة  نهايةفي الرصيد 
 ═════════ ═════════ 

 
موجزة  طبقت االستثمارات المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية نفس السياسات المحاسبية التي طبقتها الشركة في هذه القوائم المالية األولية ال

 م. 2021ديسمبر  31وم 2022سبتمبر  30أو التزامات رأسمالية في  محتملة وال يوجد لديها أي التزامات 
 
 طارات والنقل الجوي المساندة شركة األمد السعودي لخدمات الم( أ

المطارات والنقل الجوي المساندة التي تعد   % في مشروع مشترك في شركة األمد السعودي لخدمات50يمثل هذا البند استثمار الشركة بنسبة  
يتم   المملكة العربية السعودية.واحدة من الموردين االستراتيجيين للشركة وتعمل بشكل أساسي في توفير خدمات النقل للركاب والطاقم في  

  المحاسبة عن حصة الشركة في شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة باستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه القوائم
 المالية األولية الموجزة. 

 
ي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة عن توزيع م، أعلنت شركة األمد السعود2022سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

بقيمة ال شيء ) الشركة   مليون لاير(.   43.18م:  2021سبتمبر    30أرباح  لنسبة  50وبناء على ذلك، سجلت  توزيعات األرباح وفقا  % من 
 مساهمتها في شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة. 

 
 لخدمات المعدات   تي إل دي العربيةب(  

% في مشروع مشترك في تي إل دي العربية لخدمات المعدات والتي تهدف بشكل أساسي إلى توفير خدمات  50يمثل استثمار الشركة بنسبة  
العربية  يتم المحاسبة عن حصة الشركة في تي إل دي   الصيانة لمعدات المناولة األرضية في جميع المطارات عبر المملكة العربية السعودية. 

 لخدمات المعدات باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية األولية الموجزة. 
 

مليون    4م، أعلنت تي إل دي العربية لخدمات المعدات ودفعت توزيعات أرباح بقيمة  2022سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  
% من توزيعات األرباح وفقا لنسبة مساهمتها في شركة تي  50وبناء على ذلك، سجلت الشركة   م: ال شئ(. 2021سبتمبر    30لاير سعودي )

 إل دي العربية لخدمات المعدات . 
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 الذمم المدينة التجارية    -10
 

 م هي كما يلي:2022سبتمبر   30الذمم المدينة التجارية كما في 
 

 
 م 2022 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 م2021 ديسمبر 31

 )مراجعة( 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 955,108 955,809 ( (أ ) 16مستحق من جهات ذات عالقة )إيضاح 
 457,658 512,872 ذمم مدينة تجارية أخرى 

 ───────── ───────── 

 1,468,681 1,412,766 
 ( 345,525) ( 293,679) ناقًصا: مخصص خسائر انخفاض في القيمة 

 ───────── ───────── 

 1,175,002 1,067,241 
 ═════════ ═════════ 

 
 : انخفاض القيمةفيما يلي بيان الحركة في مخصص خسائر 

 

 
 م 2022 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 
بآالف الرياالت   

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 266,701 345,525 بداية الفترة / السنة الرصيد في 
 78,824 6,646 المحمل للفترة / للسنة 

 - ( 58,492) مخصص لمشطوبات خالل الفترة/ السنة 
 ───────── ───────── 

 293,679 345,525 
 ═════════ ═════════ 

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    -11

 
الصناديق االستثمارية    - تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بشكل أساسي من االستثمارات في سوق المال  

 كما يلي:  واالستثمارات في األسهم المدرجة
 

 
 م 2022 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 1,229,106 1,043,560 صناديق االستثمار 
 161,949 - أسهم مدرجة استثمارات 

 ───────── ───────── 

 1,043,560 1,391,055 
 ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    -11
 
 الحركة في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: فيما يلي ( أ

 

 
 م 2022 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 976,679 1,391,055 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 450,000 - خالل الفترة / السنة  اتاستثمار

 (50,000) ( 385,632) استبعاد االستثمارات خالل الفترة/ السنة 
 256 24,230 مكسب من استبعاد خالل الفترة/ السنة

 14,120 13,907 مكسب القيمة العادلة خالل الفترة / السنة 
 ───────── ───────── 

 1,043,560 1,391,055 
 ═════════ ═════════ 

 
 وخالل هذه الفترة، استبعدت الشركة جميع استثماراتها في حقوق الملكية المدرجة وبعض االستثمارات في صناديق االستثمار. 

 
 خالل الفترة، كانت إيرادات الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما يلي: 

 

 
 م 2022 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 م 2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 256 24,230 محقق  ربح
 11,752 13,907 غير محقق  ربح

 4,774 - إيرادات من توزيعات أرباح من االستثمارات في األسهم المدرجة 
 ───────── ───────── 

 38,137 16,782 
 ═════════ ═════════ 

 
 القروض والسلف  - 12
 

 

 م 2022 سبتمبر  30
 )غير مراجعة( 

 2021ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

   
 1,183,759 697,889 إجمالي المبلغ مستحق الدفع 

 ( 712,500) ( 225,000) الجزء المتداول  ناقص:
 ───────── ───────── 

 471,259 472,889 المتداول الجزء غير 
 ═════════ ═════════ 

 
تم سحب   مليون لاير سعودي.   500م، وقعت الشركة اتفاقية تسهيل مع بنك تجاري محلي بقيمة  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

وكان القرض يستحق السداد على مدى   السائدة. يتحمل هذا القرض رسوما مالية بناء على أسعار السوق   م.2020يوليو  28المبلغ بالكامل في 
أكتوبر    31خالل الفترة، استطاعت الشركة التفاوض ومراجعة الشروط التي مددت التسهيالت حتى   فترة ثالث سنوات بشروط سداد مرنة.

إن  ليها من اتفاقية القرض.مليون لاير سعودي للحصول على التسهيالت وفقا للشروط المتفق ع 7دفعت الشركة رسوم إدارية بمبلغ  م.2024
 هذا القرض مضمون بسند ألمر. 

 
 مليون لاير سعودي من إجمالي القرض المسحوب.  100م، سددت الشركة مبلغ 2022سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(   القروض والسلف - 12
 

فبراير    9في   مليون لاير سعودي.   750م، وقعت الشركة اتفاقية قرض مع بنك تجاري محلي بقيمة  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
يستحق القرض السداد   يتحمل هذا القرض رسوما مالية بناء على أسعار السوق السائدة. مليون لاير سعودي.  500م، سحبت الشركة  2021

 إن هذا القرض مضمون بسند ألمر.  .م2021أقساط ربع سنوية متساوية من ديسمبر  8سنوات على  3على مدى 
 

مليون لاير سعودي وهو ما أدى لتخفيض دفعات السداد    312.5م، سددت الشركة مبلغ  2022سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  
 ربع سنوية للفترة المتبقية.

 
مايو    18في   مليون لاير سعودي.   750م، وقعت الشركة اتفاقية تسهيل مع بنك تجاري محلي بقيمة  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

يستحق   يتحمل هذا القرض رسوما مالية بناء على أسعار السوق السائدة. مليون لاير سعودي من التسهيل المتاح.  250الشركة  م، سحبت  2021
 إن هذا القرض مضمون بسند ألمر.  . م 2022أقساط ربع سنوية متساوية من يوليو  8سنوات على  3القرض السداد على مدى 

 
  مدفوعة مليون لاير سعودي  50 منهامليون لاير سعودي،  75 م، سددت الشركة مبلغ2022بتمبر س 30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

 بالزيادة عن جداول السداد األولية المتفق عليها وهو ما أدى لتخفيض دفعات السداد ربع سنوية للفترة المتبقية. 
 

 31م و2022سبتمبر    30كما في   على االحتفاظ بنسب مالية محددة طوال الوقت.   ،من بين أمور أخرى  ،تتضمن االتفاقيات تعهدات مالية تنص
 التعهدات.الشركة لجميع  امتثلتم، 2021ديسمبر 

 
 مخصص الزكاة    -13

 
 كانت حركة المخصص خالل الفترة / السنة على النحو التالي: 

 

 سبتمبر  30
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 2021 

 )مراجعة( 

 
الرياالت  بآالف 

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 126,175 158,800 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 40,127 99,095 مخصص محمل خالل الفترة/ السنة 
 (7,502) - مدفوعات تمت خالل الفترة / السنة 

 ───────── ───────── 

 257,895 158,800 
 ═════════ ═════════ 

 
 الزكوية  الربوط

 
وقد حصلت   (. "م لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة2021ديسمبر    31قدمت الشركة االقرارات الزكوية حتى السنة المالية المنتهية في  

ربوطات زكوية  م، وأصدرت الهيئة  2013ا حتى سنة  طهربو  بإنهاءقامت الشركة   م.2023ابريل    30الشركة على شهادة الزكاة السارية حتى  
اتها على ربوط الهيئة  ضوقد قدمت الشركة إعترا مليون لاير سعودي.   264إضافي وقدرة    م  مطالبه بالتزام2020م الى  2014للسنوات من  

من   والضريبية  2020-م  2014للسنوات  الزكوية  للجان  العامة  لألمانة  التابعة  الضريبية  والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجنة  لدى  م 
ً مركية. كما قدمت الشركة طلب والج   ربوطات الشركة أي    تستلم  لم  .ام الزكوي الصادر من الهيئةزلت للجنة التسوية التابعة للهيئة للتفاوض حول األ  ا

الحالي والمعلومات المتاحة، تعتقد اإلدارة أن مستوى المخصصات الحالية    الوضعواستنادا إلى   .م2021  ديسمبر  31زكوية للسنة المنتهية في  
 تنشأ عن الربوطات النهائية. قد للزكاة كافية لحساب أي التزامات محتملة  
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 اإليرادات  -14
 

تنظ  الشركة  إيرادات  تتحقق تقديم خدمات  العمالء من خالل  العقود مع  المناولة    ف ي من  والوقود واألمتعة وخدمات  الركاب  ونقل  الطائرات 
 لعمالئها. ة ي األرض

 
 اإليرادات حسب الفئة: 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 سبتمبر  30في   
 فترة التسعة أشهر المنتهية ل

 سبتمبر  30في   

 
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 م 2021

 )غير مراجعة( 
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 م 2021

 )غير مراجعة( 
بآالف الرياالت   

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
     

 1,158,033 1,462,470 416,578 550,004 تقديم الخدمات 
 10,436 13,125 4,114 5,087 ئع بيع البضا

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 555,091 420,692 1,475,595 1,168,469 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     
 اإليرادات حسب نوع العمالء: 

 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 سبتمبر  30في 
 فترة التسعة أشهر المنتهية ل

 سبتمبر  30في 

 
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 م 2021

 )غير مراجعة( 
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 م 2021

 )غير مراجعة( 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
     

 937,248 921,541 335,171 316,529 ( )أ(  16إيرادات من جهات ذات عالقة )إيضاح 
 231,221 554,054 85,521 238,562 عمالء آخرين محليين وأجانب إيرادات من 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 555,091 420,692 1,475,595 1,168,469 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 خسارة السهم    -15

 
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الخسارة العائدة إلى المساهمين   العادية. تعرض الشركة خسارة السهم األساسية والمخفضة ألسهمها  

 العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. 
 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 سبتمبر  30في   
 فترة التسعة أشهر المنتهية 

 سبتمبر  30في   

 
 م 2022

 مراجعة( )غير 
 م 2021

 )غير مراجعة( 
 م 2022

 )غير مراجعة( 
 م 2021

 )غير مراجعة( 
     

 خسارة للفترة العائدة إلى المساهمين في الشركة  
 )بآالف الرياالت السعودية( 

 
(50,851 ) 

 
(43,487) 

 
(136,715 ) 

 
(153,342 ) 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

األسهم العادية ألغراض الخسارة األساسية  المتوسط المرجح لعدد  
 والمخفضة )العدد باآلالف( 

 
188,000 

 
188,000 

 
188,000 

 
188,000 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

للفترة   الخسارة  أساس  على  للسهم  والمخفضة  األساسية  الخسارة 
 العائدة إلى المساهمين بالشركة )لاير سعودي( 

 
(0.27 ) 

 
(0.23) 

 
(0.73 ) 

 
(0.82) 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -  16
 

أو   للسيطرة  الخاضعة  والمنشآت  بالشركة  اإلدارة  موظفي  وكبار  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المساهمون  العالقة  ذات  الجهات  السيطرة  تمثل 
تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات.  يتم اعتماد سياسة تسعير وشروط المعامالت من قبل مجلس اإلدارة في   المشتركة، أو التي يمارس عليها 

 الشركة. 
 

ملخص المعامالت  وباإلضافة إلى معامالت الجهات ذات العالقة المفصح عنها في اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة، فيما يلي  
سبتمبر واألرصدة    30الجوهرية مع الجهات ذات العالقة في سياق العمل العادي المدرجة في القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة للفترة المنتهية في  

 الناشئة عنها: 
 

 العالقة  االسم 
 األم  الشركة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 

 شركة تابعة شقيقة  للنقل الجوي   ةيالخطوط السعودشركة 
 شركة تابعة شقيقة  شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران

 شركة تابعة شقيقة  الملكي  السعودية  أسطول
 شركة تابعة شقيقة  أديل  طيران ةشرك

 شركة تابعة شقيقة  ة ي شركة السعودية للخدمات اللوجستال
 شركة تابعة شقيقة  للرحالت الخاصة المحدودة  شركة الخطوط السعودية  

 شركة تابعة شقيقة  شركة الخطوط السعودية للشحن 
 شركة تابعة شقيقة  شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار

 مساهم مشترك  شركة الخطوط السعودية للتموين 
 مشترك مشروع  لخدمات المعدات  ةي تي إل دي العرب

 مشروع مشترك  شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي المساندة 
 كبار موظفي اإلدارة المشتركين  شركة بوبا العربية للتامين التعاوني 

 
 ة يالتجار نة يالمعامالت واألرصدة الهامة ضمن الذمم المد –المستحق من الجهات ذات العالقة ( أ

 
 ة ي التجار نةي يلي بيان بتفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة ضمن الذمم المد فيما  (1-أ

 

 المنتهية في  اشهر التسعة  لفترة المنتهية في   اشهر الثالثة  لفترة طبيعة المعامالت  العالقة 

  
 سبتمبر  30

 م 2022
 سبتمبر  30

 م 2021
 سبتمبر  30

 م 2022
 سبتمبر  30

 م 2021
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  مراجعة( )غير  )غير مراجعة(   

بآالف الرياالت    
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

      

 930,265 916,635 330,291 314,520 خدمات مقدمة  شركة تابعة شقيقة 
      

 5,433 2,763 4,305 1,150 خدمات مقدمة  مشترك مشروع

      
 

 1,550 2,143 575 859 خدمات مقدمة  مساهم مشترك

      
 

( من  %60م:  2021سبتمبر    30)  %51تتحقق إيرادات الشركة من الخدمات المقدمة الى شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي بمبلغ يقارب  
اجمالي اإليرادات. 
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 العالقة وأرصدتها )تتمة( المعامالت مع الجهات ذات   - 16
 
 )تتمة( ة يالتجار نة يالمعامالت واألرصدة الهامة ضمن الذمم المد –( المستحق من الجهات ذات العالقة أ

 
 ةي التجار نةي يلي المستحق من جهات ذات عالقة ضمن الذمم المد فيما  (2-أ

 
 م 2022 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 
الرياالت  بآالف 

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 428,253 521,380 للنقل الجوي ة ي شركة الخطوط السعود
 176,152 138,084 شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران

 196,997 172,876 الملكي السعودية  أسطول 
 72,028 98,744 أديل  طيرانة شرك

 24,032 10,353 ة ي للخدمات اللوجست الشركة السعودية 
 44,990 6,802 شركة الخطوط السعودية للرحالت الخاصة المحدودة  

 11,087 5,605 شركة الخطوط السعودية للشحن
 886 1,282 شركة الخطوط السعودية للتموين

 683 683 المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 
 ───────── ───────── 
 955,809 955,108 
 ═════════ ═════════ 
 
 أخرى متداولة  وموجوداتالمعامالت الهامة ضمن مبالغ مدفوعة مقدماً   –المستحق من الجهات ذات العالقة (  ب
 
 متداولة أخرى  وموجودات يلي بيان بتفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة ضمن مبالغ مدفوعة مقدماً   فيما  (1-ب

 المنتهية في  اشهر التسعة  لفترة المنتهية في   اشهر الثالثة  لفترة طبيعة المعامالت  العالقة 

  
 سبتمبر  30

 م 2022
 سبتمبر  30

 م 2021
 سبتمبر  30

 م 2022
 سبتمبر  30

 م 2021
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(   

بآالف الرياالت    
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

      

  مستحقة   المضافة   القيمة   ضريبة األم  الشركة 
 32,798 46,257 19,517 18,502 القبض

      
 21,589 2,000 -       -       ارباح  توزيعات مشترك مشروع

      
عن   مشترك مشروع نيابة  المتكبدة  المصاريف 

 7,615 -       -       -       جهة ذات عالقة 
 
 متداولة أخرى  وموجوداتمدفوعة مقدماً  مبالغيلي المستحق من جهات ذات عالقة ضمن  فيما(  2-ب

 
 م 2022 سبتمبر  30

 مراجعة( )غير 
 م2021 ديسمبر 31

 )مراجعة( 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 376,775 381,181 المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 
 95,182 74,262 والنقل الجوي المساندة  لخدمات المطارات شركة األمد السعودي 

 - 36,251 التعاونيشركة بوبا العربية للتامين 
 22,405 - شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي

 ───────── ───────── 
 491,694 494,362 
 ═════════ ═════════ 
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 الهامة ضمن الذمم الدائنة التجارية  واالرصدة المعامالت  –( المستحق إلى الجهات ذات العالقة ج
 
 يلي بيان بتفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة ضمن الذمم الدائنة التجارية  فيما  (1-ج

 المنتهية في  اشهر التسعة  لفترة المنتهية في  اشهر الثالثة  لفترة طبيعة المعامالت  العالقة 

  

 سبتمبر  30
 م 2022

 سبتمبر  30
 م 2021

 سبتمبر  30
 م 2022

 سبتمبر  30
 م 2021

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(   

  
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
      

 -         67,761 -         26,251 خدمات مستلمة  موظفي اإلدارة المشتركينكبار 
      

 20,000 23,135 5,466 9,630 خدمات مستلمة  مساهم مشترك

 
 

    
 866 -         -         -       خدمات مستلمة  شقيقة  تابعة شركة 

  
    

 4,722 6,634 1,794 2,192 خدمات مستلمة  مشترك مشروع
 

 يلي المستحق الى جهات ذات عالقة ضمن الذمم الدائنة التجارية  فيما

 
 م 2022 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 11,360 14,649 لخدمات المعدات  ةي تي إل دي العرب 
 - 3,401 التعاونيشركة بوبا العربية للتامين 

 2,206 1,571 شركة الخطوط السعودية للتموين
 715 715 للنقل الجوي ة ي شركة الخطوط السعود

 ───────── ───────── 

 20,336 14,281 
 ═════════ ═════════ 

 
 مطلوبات متداولة أخرى  ضمن  المعامالت واألرصدة الهامة –( المستحق إلى الجهات ذات العالقة د
 
 فيما يلي بيان بتفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة ضمن مطلوبات متداولة أخرى  ( 1- د
 

 المنتهية في  اشهر التسعة  لفترة مبلغ المعامالت للفترة المنتهية في  طبيعة المعامالت  العالقة 

  
 سبتمبر  30

 م 2022
 سبتمبر  30

 م 2021
 سبتمبر  30

 م 2022
 سبتمبر 31

2021 
 مراجعة( غير ) )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  مراجعة( )غير   
بآالف الرياالت    

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
      

 88,313 82,025 29,438 27,043 الصيانة  خدمات مشترك مشروع
      

 مشترك مشروع
دفعات مستلمة نيابة عن  

 29,596 34,650 17,112 13,948 المشروع المشترك
      

 شركة تابعة شقيقة 
تكاليف موظفين ومصروفات  

 - 448 - - ذات صلة 
      

 - 900 - - خدمات مستلمة  شركة تابعة شقيقة 
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 )تتمه(  مطلوبات متداولة أخرى ضمن  المعامالت واألرصدة الهامة –المستحق إلى الجهات ذات العالقة ( د
 
 مطلوبات متداولة أخرى يلي المستحق الى جهات ذات عالقة ضمن  فيما ( 2- د

 
 م 2022 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 م2021 ديسمبر 31

 )مراجعة( 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 72,089 44,880 للنقل الجوي ة ي السعودشركة الخطوط 
 14,258 26,532 شركة الخطوط السعودية للتموين

 24,250 15,766 لخدمات المعدات  ةي تي إل دي العرب 
 21,436 5,900 الطيران وصناعة لهندسة  السعودية  الخطوط شركة 

 861 861 شركة الخطوط السعودية للشحن
 792 103 وتطوير العقار شركة الخطوط السعودية لتنمية 

 ───────── ───────── 

 94,042 133,686 
 ═════════ ═════════ 

 
 تعويضات اإلدارة العليا 

 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة: 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 
 م 2022 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 م 2021 سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 

 
الرياالت  بآالف 

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   

 7,452 7,727 منافع قصيرة األجل 
 245 1,179 منافع نهاية الخدمة 

 3,773 3,889 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
 ──────── ──────── 

 12,795 11,470 
 ════════ ════════ 

 
ويشمل التعويض لكبار موظفي اإلدارة الرئيسيين الرواتب والمنافع غير   ورؤساء األقسام.يشمل موظفي اإلدارة الرئيسين الرئيس التنفيذي  

 النقدية والمساهمات في برنامج منافع ما بعد التوظيف المحددة. 

 
 إدارة مخاطر األدوات المالية    -17

 
المخاطر الكلي للشركة على إدارة السيولة بصورة  يركز برنامج إدارة   الشركة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 قوية ومراقبة متغيرات السوق المختلفة ذات العالقة، والسعي بشكل دائم لتقليل اآلثار العكسية المحتملة على األداء المالي للشركة. 
 

مدى كفاية إطار عمل إدارة المخاطر فيما    تشرف إدارة الشركة على امتثال اإلدارة لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة، ويقوم بفحص
يضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولية الكاملة عن وضع إطار إدارة المخاطر الخاص بالشركة واإلشراف   يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة. 

و الرقابي.ي عليه،  دورها  في  المراجعة  لجنة  الداخلي  التدقيق  بالمرا ساعد  الداخلي  التدقيق  إدارة  لضوابط  تقوم  الدورية  وغير  الدورية  جعة 
 وإجراءات اإلدارة والنتائج التي يتم إطالع لجنة المراجعة عليها. 

 
تهدف الشركة ، من   تتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بانتظام من فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. 

 رة، إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفون أدوارهم والتزاماتهم.خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدا
 

يتمثل الغرض الرئيسي من   تتكون المطلوبات المالية الرئيسية من قروض وسلف والتزامات اإليجار، وذمم دائنة تجارية، وذمم دائنة أخرى.
تتضمن الموجودات المالية األساسية للشركة ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى وموجودات   ركة. هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات الش

  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة ونقد وما في حكمه ينتج مباشرة من عملياتها.
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 مخاطر السوق 
المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار السائدة  تمثل مخاطر السوق  

 . رتشتمل مخاطر السوق على ثالثة انواع وهي: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر األسعا في السوق. 
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
أسعار الفائدة المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار  تمثل مخاطر  

التي لها معدالت فائدة    قروض وسلفالب يتعلق تعرض الشركة لمخاطر التغير في معدل الفائدة في السوق بشكل أساسي   الفائدة في السوق.
كما   . بفائدةلألدوات المالية المرتبطة    الفائدة الخاصة بها من خالل المراقبة بانتظام لمعدالت    الفائدة م الشركة بإدارة مخاطر أسعار  تقو  متغيرة.

المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بالشركة تعتبر    الفائدةوتعتقد بأن القيمة العادلة ومخاطر أسعار    الفائدةتقوم اإلدارة بمراقبة التغيرات في أسعار  
 غير جوهرية. 

 
 الخاصة بالشركة والمفصح عنها إلى إدارة الشركة: بالفائدة لألدوات المالية المرتبطة الفائدة فيما يلي بيان معدل 

 
 المطلوبات المالية 

 
 م2022سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 م 2021ديسمبر 31

 )مراجعة( 

 
 الرياالت بآالف 

 السعودية 
 بآالف الرياالت 

 السعودية 
   

 1,183,759 697,889 القروض والسلف 
 

ي  يتأثر الربح أو الخسارة بمصروف فائدة أعلى / أقل على االقتراضات نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة. يوضـح الجدول التالي الحساسية أل 
 ألرباح الشركة قبل الضريبة، من خالل أثر معدل االقتراضات مع ثبات جميع المتغيرات األخرى: تغيير محتمل معقول في تغير سعر الفائدة 

 

 
 م2022سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 م 2021ديسمبر 31

 )مراجعة( 

 
 بآالف الرياالت 

 السعودية 
 بآالف الرياالت 

 السعودية 
   
 11,837 6,979 س سا أ ة طنق  100 دلبمعالفائدة في ة ادزي ال
 (11,837) ( 6,979) س سا أ ة ط نق 100 دلبمعالفائدة في  نقص ال
 

 مخاطر العمالت 
تتم معامالت   مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العملة األجنبية. 

وتعتقد اإلدارة أنه ال توجد مخاطر عملة ناشئة عن   االسترليني والدوالر األمريكي. الشركة بصفة أساسية باللاير السعودي واليورو والجنيه  
إن تعرض الشركة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت التي ال يرتبط بها اللاير السعودي   المعامالت بالعمالت التي يرتبط بها اللاير السعودي.

 ليس جوهريا في هذه القوائم المالية. 
 

 األسعار مخاطر 
عار السائدة  تمثل مخاطر السعر المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األس

عوامل خاصة    في السوق )باستثناء تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العموالت الخاصة أو مخاطر العمالت( سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن
 بأدوات مالية فردية أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق. 

 
ل  تتعرض الشركة لمخاطر األسعار التي تنشأ من االستثمارات التي تحتفظ بها الشركة وتصنف في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة من خال

تقوم إدارة الشركة بمراقبة األسعار إلدارة مخاطر األسعار الناتجة عن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   و الخسارة.الربح أ
 الخسارة. 

 
 يلخص الجدول التالي تأثير الزيادة / النقص. 

 األثر على الربح أو الخسارة  

 
 م2022سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 م 2021ديسمبر 31

 )مراجعة( 

 
 بآالف الرياالت 

 السعودية 
 بآالف الرياالت 

 السعودية 
   

 69,553 52,178 % 5الزيادة بواقع 
 (69,553) ( 52,178) % 5النقص بواقع 
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 مخاطر االئتمان 
اآلخر في الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية ما أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خسارة  تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف  

والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والنقد  لمخاطر تتعلق بالذمم المدينة التجارية واألخرى  الشركة معرضة   مالية.
ومن   ا يتعلق بالذمم المدينة من العمالء من خالل المراقبة وفقا للسياسات واإلجراءات المحددة.تدير الشركة مخاطر االئتمان فيم لدى البنوك.

كما   أجل تقليص التعرض لمخاطر االئتمان، فقط قامت الشركة بتطوير عملية اعتماد رسمية بحيث يتم تطبيق الحدود االئتمانية على العمالء. 
للتخفيف   ان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصصات مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصيلها.تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتم

 من هذه المخاطر، لدى الشركة نظام لتحديد حدود ائتمان لعمالئها بناء على تقييم موسع لبيانات العميل وتاريخه في االلتزام بالدفعات. 
 

تقوم الشركة بتطبيق المنهج المبسط للمعيار الدولي للتقرير   يمة الذمم المدينة التجارية.تظهر الذمم المدينة بعد خصم مخصص االنخفاض في ق
 لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، التي تستخدم مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية.   9المالي  

جميع الذمم المدينة التجارية في مخاطر منخفضة ومخاطر معتدلة ومشكوك في تحصيلها وخسائر بناًء  لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم ت 
االستحقاق.  تجاوز  أيام  االئتمان وعدد  لمخاطر  المشتركة  الخصائص  الحالية   على  المعلومات  لتعكس  التاريخية  الخسارة  تعديل معدالت  يتم 

 إجمالي الناتج القومي وآفاق الصناعة( التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة. واآلجلة عن عوامل االقتصاد الكلي )مثل توقعات  
الماضية    يعكس الحساب النتائج المرجحة لالحتمال والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاريخ التقرير عن األحداث 

 قتصادية المستقبلية. والظروف الحالية وتوقعات الظروف اال 
 

يشمل تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بالنسبة لمجمل الذمم المدينة التجارية حسب نوع الطرف المقابل بشكل رئيسي شركات الطيران المحلية  
 واألجنبية واألطراف األخرى ذات العالقة. 

 
"أ"( وذمم مدينة تجارية اخرى    16هات ذات عالقة )إيضاح م، الذمم المدينة التجارية مستحقة بصفة اساسية من ج2022سبتمبر    30كما في  

  االخرى ( من اجمالي الذمم المدينة التجارية  %60م:  2021ديسمبر    31)  %59عمالء نسبة    10يمثل اكبر   وهي محملة بقيمتها القابلة للتحقق.
 يتسم المركز المالي للجهات ذات العالقة باالستقرار.  القائمة.

 
بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية األخرى للشركة، بما في ذلك األرصدة البنكية والنقد، فإن تعرض الشركة لمخاطر  فيما يتعلق 

مة  االئتمان ناشئ عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها، علما بأن الحد األقصى للتعرض يعادل القيمة الدفترية كما هو مفصح عنها في قائ 
تعتقد اإلدارة بأن مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألرصدة البنكية غير جوهرية حيث إن األرصدة النقدية محتفظ بها لدى بنوك   الي. المركز الم

 ذات سمعة جيدة في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم. 
 

غيرات في مخصص انخفاض القيمة ومخصص لمشطوبات  ساهمت التغييرات في القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية بشكل رئيسي في الت 
ويعود سبب االنخفاض في الذمم المدينة التجارية بشكل رئيسي إلى تحسن القدرة على التحصيل   م. 2022سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في 

 من العمالء. 
 

 الي: فيما يلي إجمالي الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير الم
 

 
 م 2022 سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 
 بآالف الرياالت 

 السعودية  
بآالف الرياالت  

 السعودية 
   الموجودات المالية 
 1,412,766 1,468,681 ذمم مدينة تجارية 

 516,142 521,431 موجودات متداولة اخرى 
 1,391,055 1,043,560 الربح أو الخسارة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 254,232 65,850 النقد لدى البنوك 
 ───────── ───────── 

 3,099,522 3,574,195 
 ═════════ ═════════ 
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 مخاطر السيولة 
مخاطر السيولة قد تنتج  األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية.تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير  

تتم إدارة مخاطر السيولة على أساس منتظم عن طريق التأكد من   مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.   موجود عن عدم القدرة على بيع  
 االئتمانية لمقابلة اي التزامات مستقبلية.توفر أموال كافية من خالل التسهيالت 

 
المستقبلية، التي يتم إعدادها باستخدام افتراضات حول طبيعة وتوقيت ومبلغ المعامالت  ة  النقدي   اتيتضمن ذلك الوضع في االعتبار توقعات التدفق

وضعت   لة وقابلة للتحقيق في ظل ظروف الشركة. التي يمكن اعتبارها معقو  األخرى المستقبلية، واإلجراءات المخطط لها والتدفقات النقدية  
عندما تصبح مستحقة ومواصلة أعمالها، دون تخفيض جوهري، على أساس  النقدية    إدارة الشركة خطة لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها

 مبدأ االستمرارية. 
 

 . ترتيبات المقاصة  رتأثي  تستثنىو يةدتعاق  دئ واف  ت عاوفد م لتشم ، وتما وخص  دونب و  جماليةإ مبالغ يه لمبالغإن ا
 

 فيما يلي االستحقاق المتوقع للتدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية: 
 

 اإلجمالي  أكثر من سنة  أقل من سنة  القيمة الدفترية  

 

بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
     م )غير مراجعة(2022سبتمبر  30

 108,813 - 108,813 108,813 ذمم دائنة تجارية 

 الذمم الدائنة األخرى  

 )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما(    

 

458,054 

 

458,054 

 

- 

 

458,054 

 714,015 475,673 238,342 697,889 قروض وسلف 

 134,413 94,633 39,780 124,725 التزامات عقود اإليجار 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,389,481 844,989 570,306 1,415,295 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 
 

 اإلجمالي  أكثر من سنة  أقل من سنة  القيمة الدفترية  

 

بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
     )مراجعة( 2021ديسمبر  31

 68,716 - 68,716 68,716 ذمم دائنة تجارية 

 الذمم الدائنة األخرى  

 )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما(     

 

464,416 

 

464,416 

 

- 

 

464,416 

 1,216,727 482,724 734,003 1,183,759 قروض وسلف 

 124,912 85,495 39,417 114,856 التزامات عقود اإليجار 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,831,747 1,306,552 568,219 1,874,771 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 إدارة مخاطر رأس المال 

إدارة رأس   الشركة عند  يمكنها  يتمثل هدف  بحيث  االستمرارية  لمبدأ  العمل وفقا   االستمرار في  الشركة على  مقدرة  الحفاظ على                                                             ً                               المال في 
المستقبلي   التطور  لمواصلة   فعالة  قاعدة رأس مال  المستفيدة األخرى والحفاظ على  للجهات  المساهمين ومنافع  تقديم عوائد  االستمرار في 

مال من خالل مراقبة العائد على صافي الموجودات وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في  تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس ال ألعمالها.
 الظروف االقتصادية. 
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ين في  إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعامل
 يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات تتم إما:  السوق بتاريخ القياس. 

 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو  •

 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية.  •
 

 الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها. يجب أن تكون السوق 
 

ن  تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعو
لي في الحسبان قدرة أطراف السوق على تحقيق منافع اقتصادية  يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير الما لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم. 

 باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. 
 

عادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة  تستخدم الشركة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة ال
 وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

 
المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه    األدوات   كافة تصنف  

 ى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: وعلى أساس مدخالت المستوى األدن 
 

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  1المستوى  •

 قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.   - الهامة لقياس القيمة العادلة    -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى    2المستوى   •

 غير قابلة للمالحظة.  - الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى   3المستوى  •
 

ة، فيتم وفيما إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من الهيكل الهرمي للقيم العادل
دلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي للقيم العادلة من حيث المستوى األدنى للمدخالت الجوهرية  عندئٍذ تصنيف قياس القيمة العا

 بالنسبة لكامل القياس. 
 

قامت   تقوم الشركة بتسجيل التنقالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي تحدث فيها هذه التغيرات.
القروض والذمم الدائنة التجارية  السلف وارة بتقييم أن القيمة العادلة للنقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واإلد

 . والذمم الدائنة االخرى تقارب قيمها الدفترية بصورة كبيرة بسبب آجال االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات 
 

يتم احتساب القيمة العادلة   بتقييم القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.تقوم الشركة  
للمالحظة. القابلة  العائد  بناًء على منحنيات  المقدرة  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  المشتقة على أساس  المالية  القيمة لألدوات  العادلة    وتستند 

المستوى    لالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إلى قيمة صافي األصل المبلغ عنه من قبل مدير الصندوق.  كانت القيم العادلة في
 كما يلي:  2والمستوى  1
 

 قياس القيمة العادلة باستخدام   

 المجموع  م )غير مراجعة(2022سبتمبر  30

 المتداولة األسعار 
في أسواق نشطة  

 ( 1)المستوى  

مدخالت هامة قابلة  
 للمالحظة 

 ( 2المستوى  )

مدخالت هامة غير  
 قابلة للمالحظة 

 ( 3المستوى  )
خالل   من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 

 الربح أو الخسارة 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
الرياالت  بآالف 

 السعودية 
     

 - 1,043,560 - 1,043,560 صناديق االستثمار 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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