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 التنظيم واألنشطة  . 1
 

وتم   للتموين )"الشركة" أو "الشركة األم"( شركة مساهمة مقفلة سعودية مقرها المملكة العربية السعودية. شركة الخطوط السعودية  
م( بموجب السجل التجاري رقم  2008يناير    29هـ )1429محرم    20تسجيل الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة سعودية في  

4030175741 . 
 

العام والخاص وتقديم خدمات   للقطاعين  المطهية  المطهية وغير  تقديم خدمات اإلعاشة  الرئيسي في  الشركة    المبيعاتيتمثل نشاط 
الجوية، وإدارة وتشغيل األسواق الحرة في مطارات المملكة العربية السعودية وإدارة وتشغيل المطاعم في المطارات وأماكن أخرى  

 غاسل المركزية. وامتالك وتشغيل وإدارة الم
 

تقوم الشركة بصفة رئيسية بتقديم خدمات تموين للخطوط الجوية العربية السعودية وخطوط طيران أجنبية أخرى في مطارات جدة،  
 الرياض، الدمام والمدينة المنورة بالمملكة وإلى رحالت الخطوط الجوية العربية السعودية من مطار القاهرة الدولي. 

 
 التي تعمل بموجب سجالت تجارية مستقلة: وفروع التالية كما تمتلك الشركة ال

 
 السجل التجاري  موقع الفرع 

  
 4602006306 رابغ

 4650055980 المدينة المنورة 

 4650216315 المدينة المنورة 

 2050082998 الدمام

 4031084114 مكة المكرمة 

 4030227251 جدة 

 4030365540 جدة 

 4030285290 جدة 

 4030371373 جدة 

 4030426294 جدة 

 4030477154 جدة 

 1010336558 الرياض

 1010616680 الرياض

 1010616679 الرياض

 
لدى الشركة استثمار في الشركة التابعة المملوكة بالكامل / المسيطر عليها، "شركة ساك للتموين" )"الشركة التابعة"(، يشار إليهما  

يتمثل النشاط التجاري الرئيسي للشركة   مليون لاير سعودي.   5يبلغ رأس المال المصرح به للشركة التابعة   )"المجموعة"(. معا بـ  
 لم تبدأ الشركة التابعة عملياتها التجارية بعد، التابعة بشكل أساسي في تقديم خدمات التموين وفقا للسجل التجاري. 

 
 الموحدة الموجزة )"القوائم المالية"( على القوائم المالية للشركة األم والشركات التابعة لها. تشتمل القوائم المالية األولية 

 
 يقع المركز الرئيسي للشركة األم في العنوان التالي: 

 
 شارع السائب الجمحي 

 ( 5طريق األمير سلطان بن عبد العزيز، حي المحمدية )
 21413، جدة 9178ص.ب. 

المملكة العربية السعودية 



 شركة الخطوط السعودية للتموين  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( إيضاحات حول  
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 أسس اإلعداد  . 2
 
 بيان االلتزام  - أ

"التقارير المالية األولية"، المعتمد في المملكة    34            ً                             المرفقة طبقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الموجزة  أعدت القوائم المالية األولية الموحدة  
 العربية السعودية. 

 
ويجب    ، القوائم المالية الموحدة السنويةال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في  

ولكن تم إدراج اإليضاحات   .م2021ديسمبر    31            ً                                                                        قراءتها جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  
المالي للمجموعة واألداء منذ آخر قوائم مالية  التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات الجوهرية في المركز  

بمثابة مؤشر للنتائج المتوقعة للسنة المالية   م2022يونيو  30إضافة إلى ذلك، قد ال تكون نتائج الفترة األولية المنتهية في  موحدة مراجعة.
 . م2022ديسمبر  31المنتهية في 

 
 أسس القياس   -ب

عايير الدولية للتقرير المالي استنادا إلى مبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا التزام المنافع المحددة والذي يتم  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للم
 إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة. 

 
 العملة التشغيلية وعملة العرض  - ج

 باللاير السعودي وهو عملة التشغيل والعرض للمجموعة. الموجزة تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة 
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  - د

وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات  للمجموعة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات  الموجزة  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة  
إن االحكام الجوهرية التي   والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واالفصاح المرفق واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. 

سات المطبقة في  وطرق الحساب والمصادر الرئيسية للتقديرات هي ذات السيا  للمجموعة نفذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية  
  .م2021ديسمبر  31القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 
وائم  إن األحكام والتقديرات واالفتراضات الهامة التي تتم من قبل اإلدارة لتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة هي نفسها المستخدمة في الق 

 .م2021ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية  -هـ 

االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم    تتوافق السياسات المحاسبية وطرق 
، باستثناء ما يتعلق بتطبيق المعايير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ م2021ديسمبر    31المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

 ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد. ،صدرتلم تقم المجموعة بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت والتي   .م2022يناير  1       ً    اعتبارا  من 
تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة    م2022كما أن هناك العديد من التعديالت التي تنطبق ألول مرة في   الموجزة  ولكن ليس لها 

 للمجموعة. 
 

 ( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) - تكلفة تأدية العقد  -  العقود غير المجدية
ن للمجموعة تجنبها بسبب العقد(  التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمك  تكون فيه عقد  يعرف المعيار العقد غير المجدي بأنه  

تحدد التعديالت أنه عند   بموجب ذلك العقد.   أن يتم الحصول عليهاالمنافع االقتصادية المتوقع    أكبر من  بموجب العقد  بااللتزامات   للوفاء 
التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم    تأخذ في الحسبانالمنشأة أن    يجب على،        م خسرأو عقد    غير مجديتقدير ما إذا كان العقد هو عقد  

د  البضائع أو الخدمات كل من التكاليف اإلضافية )مثل تكاليف العمالة المباشرة والمواد( وتخصيص التكاليف المتعلقة مباشرة بأنشطة العقو
تتعلق المصروفات العمومية واإلدارية  ال   )مثل استهالك المعدات المستخدمة للوفاء بالعقد، وكذلك تكاليف إدارة العقود واإلشراف عليها(. 

لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية   مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب العقد. 
 الموحدة للمجموعة. 
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 أساس اإلعداد )تتمة(  . 2
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة(  -هـ
 

 (. 16المحاسبة الدولي )التعديالت على معيار  -المتحصالت قبل االستخدام المقصود   الممتلكات واآلالت والمعدات 
يتم منع المنشآت من خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها أثناء  

ً                     وبدال  من ذلك، تعترف المنش احضار ذلك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة. أة بالمتحصالت      
ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة   من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتاج تلد السلع في الربح او الخسارة. 

ام في أو بعد  الموجزة للمجموعة. حيث لم تكن هناك مبيعات لهذه األصناف التي تنتجها الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخد
 بداية الفترة األولى المعروضة. 

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

تحل التعديالت محل اإلشارة إلى اإلصدار السابق لإلطار المفاهيمي للمجلس الدولي لمعايير المحاسبة باإلشارة إلى اإلصدار الحالي  
ً                                              تتضمن التعديالت استثناء  إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير   دون تغير جوهري في متطلباته.  2018ارس  الذي صدر في م                       

" المحتملة الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي  اليوم الثانياألعمال" لتجنب مسألة مكاسب او خسائر " تجميع( "3المالي )
  21"المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة" أو تفسير لجنة المعايير الدولية رقم    37المحاسبة الدولي  قد تقع ضمن معيار  

 "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل. 
 

، على  21" أو تفسير لجنة المعايير الدولية رقم  37ويقتضي االستثناء من المنشآت تطبيق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي "
وتضيف التعديالت أيضا فقرة جديدة   التوالي، بدال من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان هناك التزام حالي موجود في تاريخ االقتناء.

ولم يكن لهذه   " لتوضيح أن الموجودات المحتملة غير مؤهلة لالعتراف بها في تاريخ االقتناء.3إلى المعيار الدولي للتقرير المالي "
ت أي تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة حيث لم تنشأ خالل الفترة أي موجودات أو موجودات طارئة  التعديال

 لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.  في نطاق هذه التعديالت. 
 
 أساس التوحيد  - و

ة الموحدة الموجزة على قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل  تشتمل هذه القوائم المالية األولي 
النقدية األولية التدفقات  الموجزة، وقائمة  الموحدة  الملكية األولية  التغيرات في حقوق  الموجزة وقائمة  الموحدة    الشامل اآلخر األولية 

واإليضاحات حول   الموجزة،  ونتائج  الموحدة  والمطلوبات  الموجودات  وتتضمن  للمجموعة،  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم 
                                          ً                يشار الى كل من الشركة وشركتها التابعة معا  بـ "المجموعة".  .1عمليات الشركة األم والشركة التابعة لها، على النحو المبين في اإليضاح  

 وعة. الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجم
 

تعتبر المجموعة مسيطرة على المنشأة، عندما تتعرض أو يكون لديها الحق في الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها مع المنشأة  
                                 ً                           يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا  من التاريخ الذي تبدأ فيه   ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها في المنشأة.

يتم   تحاسب المجموعة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء عند انتقال السيطرة للمجموعة.  السيطرة حتى تاريخ انتهاء السيطرة.
تتوائم   حذف األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأي إيرادات ومصاريف مدرجة ناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة.

لدى الشركة األم والشركة التابعة نفس   للشركة التابعة عند اللزوم كي تتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة. السياسات المحاسبية  
 فترات التقرير. 

 
 التشغيلية  القطاعات . 3
 
 أساس تصنيف القطاعات  - أ

منتجات وخدمات مختلفة، وتتم إدارتها  تقدم هذه األقسام   لدى الشركة األقسام االستراتيجية الثالث التالية وهي قطاعات تابعة للشركة.
 يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع:  بشكل منفصل بسبب قواعدها تأسيسها المختلفة. 

 
 العمليات  القطاعات المقرر عنها 

  
 التموين الجوي ومعدات الطيران وصاالت رجال األعمال  رحالت الطيران 

 والمتاجر األرضية وعبر اإلنترنت المتاجر على متن الطائرات  بيع بالتجزئة
المغاسل   التموين والمرافق  خدمات  األمن،  خدمات  الصناعات،  وتموين  األعمال  المخيم،  وإدارة  بعد  اإلدارة عن 

 والحج والعمرة وخدمات مناولة األمتعة
 

 . بشكل ربع سنوي على األقليقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قسم استراتيجي 
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 قطاعات التشغيل )تابع(  . 3
 
 معلومات عن القطاعات المقرر عنها  -ب
 

 )غير مراجعة(  م2022يو يون  30

 
 التموين والمرافق  بيع بالتجزئة  رحالت الطيران 

إجمالي القطاعات  
 المقرر عنها 

جميع القطاعات  
 المجموع  المركز الرئيسي  األخرى

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
        

 808,053,773 - - 808,053,773 175,279,734 27,165,352 605,608,687 إيرادات خارجية 

 143,235,482 - - 143,235,482 46,173,304 - 97,062,178 إيرادات بين القطاعات 

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

 951,289,255 - - 951,289,255 221,453,038 27,165,352 702,670,865 إيرادات قطاعية 

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

 الربح / الخسارة القطاعية قبل الزكاة  

 91,049,137 - ( 103,122,778) 194,171,915 24,061,256 ( 11,153,147) 181,263,806 والضريبة    

        

 87,022,852 - 18,478,641 68,544,211 12,050,495 4,272,632 52,221,084 استهالك وإطفاء 
        

        الموجودات 

 1,480,495,781 - - 1,480,495,781 185,074,345 129,313,077 1,166,108,359 موجودات قطاعية 

 514,536,977 514,536,977 - - - - - المركز الرئيسي 

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

 1,995,032,758 514,536,977 - 1,480,495,781 185,074,345 129,313,077 1,166,108,359 مجموع الموجودات 

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

        المطلوبات 

 656,725,850 - - 656,725,850 69,144,860 60,881,517 526,699,473 مطلوبات القطاع 

 387,012,519 387,012,519 - - - - - المركز الرئيسي 

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

 1,043,738,369 387,012,519 - 656,725,850 69,144,860 60,881,517 526,699,473 المطلوبات مجموع 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 قطاعات التشغيل )تابع(  . 3
 
 معلومات عن القطاعات المقرر عنها )تتمة(  ب. 
 

 )غير مراجعة(  م2021يونيو  30
 التموين والمرافق  بيع بالتجزئة  رحالت الطيران 

إجمالي القطاعات  
 المقرر عنها

القطاعات  جميع 
 المجموع  المركز الرئيسي  األخرى 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
        

 513,361,154 - - 513,361,154 100,395,530 19,587,376 393,378,248 إيرادات خارجية 

 78,543,581 - - 78,543,581 33,068,415 - 45,475,166 إيرادات بين القطاعات 

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

 591,904,735 - - 591,904,735 133,463,945 19,587,376 438,853,414 إيرادات قطاعية 

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

 ( 38,673,194) - ( 103,935,115) 65,261,921 4,608,857 ( 16,457,878) 77,110,942 الربح / الخسارة القطاعية قبل الزكاة والضريبة 

        

 84,302,166 - 20,498,818 63,803,348 4,831,987 4,888,977 54,082,384 استهالك وإطفاء 
        

 (ةمراجع) م2021ديسمبر  31

        الموجودات 

 1,432,726,157 - - 1,432,726,157 179,102,743 125,140,666 1,128,482,748 موجودات قطاعية 

 497,904,925 497,904,925  -  -  -  -  - المركز الرئيسي 

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

 1,930,631,082 497,904,925 - 1,432,726,157 179,102,743 125,140,666 1,128,482,748 مجموع الموجودات 

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

        المطلوبات 

 670,174,701 -  - 670,174,701 70,560,853 62,128,288 537,485,560 مطلوبات القطاع 

 387,937,637 387,937,637 - -  -  -  - المركز الرئيسي 

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

 1,058,112,338 387,937,637  - 670,174,701 70,560,853 62,128,288 537,485,560 مجموع المطلوبات 

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

        

 
 



 شركة الخطوط السعودية للتموين  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 م2022يونيو  30كما في 
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 قطاعات التشغيل )تابع(  . 3
 
 القطاعات المقرر عنها مع القوائم المالية تسويات معلومات  ج.
 

 اإليرادات  . 1

 

 يونيو  30
 م 2022

 يونيو 30
 م 2021

 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 591,904,735 951,289,255 المقرر عنها إجمالي إيرادات القطاعات 
 (78,543,581) (143,235,482) استبعاد اإليرادات بين القطاعات 

 ────────── ────────── 

 513,361,154 808,053,773 إجمالي اإليرادات 
 ══════════ ══════════ 

 الربح / )الخسارة(  . 2

 

 يونيو  30
 م 2022

 يونيو 30
 م 2021

 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 65,261,921 194,171,915 المقرر عنها إجمالي ربح القطاعات 
 (103,935,115) ( 103,122,778) جميع القطاعات األخرى 

 ────────── ────────── 

 (38,673,194) 91,049,137 إجمالي الربح / )الخسارة( 
 ══════════ ══════════ 

 
 الموجودات  . 3

 

 يونيو  30
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 1,432,726,157 1,480,495,781 المقرر عنهاإجمالي موجودات القطاعات 
 497,904,925 514,536,977 المركز الرئيسي 

 ────────── ────────── 

 1,930,631,082 1,995,032,758 مجموع الموجودات 

 ══════════ ══════════ 

 
تم تخصيص   تتعلق المبالغ األخرى غير المخصصة بشكل أساسي بالنقد وما في حكمه، واستثمارات ومدفوعات مقدما، وموجودات أخرى. 

 موجودات حق االستخدام والموجودات المستأجرة من الباطن للقطاعات ذات الصلة. 
 

 المطلوبات  . 4

 

 يونيو  30
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 سعودي لاير  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

   

 670,174,701 656,725,850 المقرر عنها إجمالي مطلوبات القطاعات 
 387,937,637 387,012,519 المركز الرئيسي 

 ────────── ────────── 

 1,058,112,338 1,043,738,369 مجموع المطلوبات 

 ══════════ ══════════ 

المركز   للموظفين.تتعلق مبالغ  الخدمة  نهاية  الزكاة والضريبة ومنافع  التزامات  تجارية وأخرى،  دائنة  بذمم  وتم   الرئيسي بشكل أساسي 
 تخصيص مطلوبات اإليجار للقطاع ذي الصلة. 



 شركة الخطوط السعودية للتموين  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 م2022يونيو  30كما في 
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 قطاعات التشغيل )تابع(  . 3
 
 تسويات معلومات القطاعات المقرر عنها مع القوائم المالية )تتمة(  ج.
 

 المعلومات الجغرافية  . 5

 اإليرادات 
 يونيو  30

 م 2022
 يونيو 30

 م 2021
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 مراجعة( )غير  )غير مراجعة(  
   

 513,068,354 785,239,645 المملكة العربية السعودية 
   جميع الدول األجنبية 

 292,800 22,814,128 القاهرة  - مصر 
 ────────── ────────── 

 513,361,154 808,053,773 إجمالي اإليرادات 
 ══════════ ══════════ 

 
 العميل الرئيسي  د. 
 

 . اإليرادات٪( من إجمالي 71 :م2021يونيو  30٪ )61حوالي   للمجموعةتمثل اإليرادات من عميل واحد 
 
 اإليرادات  . 4
 

 لفترة الثالثة أشهر  
 يونيو  30  في المنتهية  

 فترة الستة أشهر  
 يونيو  30 المنتهية في 

 م 2022 
 لاير سعودي 

 م 2021
 لاير سعودي 

 م 2022
 لاير سعودي 

 م 2021
 لاير سعودي 

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

 329,738,891 512,035,488 167,437,336 259,761,805 إيرادات التموين الجوي 
 19,587,376 27,165,352 11,613,269 12,731,245 إيرادات مبيعات التجزئة 
 40,144,589 91,981,919 21,441,572 50,422,083 إيرادات صاالت األعمال 

 117,575,256 172,859,008 53,317,250 89,110,522 إيرادات التموين من غير خطوط الطيران
     

     إيرادات تشغيلية أخرى 
 مبيعات مرافق المخيم )تغذية الموظفين 

 5,362,661 3,012,006 3,291,238 1,422,422 واإلقامة(    
 إيرادات المشتريات الحصرية والخدمات  

 952,381 1,000,000 - - للموردين    
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 413,448,077 257,100,665 808,053,773 513,361,154 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 



 شركة الخطوط السعودية للتموين  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 م2022يونيو  30كما في 
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 تكلفة المبيعات  . 5
 

 لفترة الثالثة أشهر  
 يونيو  30 المنتهية في 

 فترة الستة أشهر 
 يونيو  30 المنتهية في 

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
     

 146,173,498 249,511,912 77,423,498 127,088,912 تكلفة مواد وبضائع
 118,604,423 152,956,832 58,098,899 75,231,069 تكاليف موظفين 

 8,954,519 16,957,880 1,396,184 7,919,704 إيجارات وصيانة وحدات اإلنتاج
 73,860,911 77,281,551 37,046,184 38,843,589 االستهالك

     
     تكاليف أخرى 

 12,748,627 28,125,348 6,980,428 15,038,605 القوى العاملة والنقل تكلفة 
 13,494,509 22,896,246 6,920,666 11,250,485 مستلزمات وبنود قابلة للتوسع 

 8,632,494 13,096,393 4,041,935 6,823,303 اتصاالت ومنافع
 25,428,063 31,271,352 11,432,907 18,351,364 تكاليف تشغيلية أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 300,547,031 203,340,701 592,097,514 407,897,044 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 
 ربحية السهم  . 6
 

المتوسط المرجح لعدد األسهم  يتم احتساب الربحية االساسية للسهم بقسمة صافي الربح للفترة العائدة لحملة األسهم العادية للمجموعة على  
 ال ينطبق على المجموعة الربحية المخفضة للسهم.  العادية القائمة خالل الفترة. 

 
 فيما يلي ربحية السهم األساسية والمخفضة المحتسبة: 

 
 لفترة الثالثة أشهر  

 يونيو  30 المنتهية في

 فترة الستة أشهر 
 يونيو  30 المنتهية في

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 
 لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
     

 ( 47,459,104) 78,775,645 ( 17,440,556) 43,463,187 صافي الربح / )الخسارة( للفترة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 82,000,000 82,000,000 82,000,000 82,000,000 ( )أ(1)انظر اإليضاح  لعدد األسهم العادية المتوسط المرجح 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 األرباح / )الخسارة( األساسية والمخفضة للسهم  
 (0.58) 0.96 (0.21) 0.53 )باللاير السعودي للسهم( 

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



 شركة الخطوط السعودية للتموين  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( إيضاحات حول  
 م2022يونيو  30كما في 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  . 7
 

  أرض 

 مباني وتحسينات  

 عقارات مستأجرة 

 

 سيارات  المعدات 

 األعمال الرأسمالية  

 )مالحظة )أ(( تحت التنفيذ

 

 المجموع 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

       : التكلفة 

 766,014,073 14,303,574 147,123,016 192,480,082 378,321,343 33,786,058 م2022يناير  1الرصيد في 

 7,366,232 6,055,521 965 955,311 354,435 - إضافات خالل الفترة 

 ( 196,561) - ( 149,700) ( 46,861) - - استبعادات خالل الفترة 

 ( 376,229) ( 376,229) - - - - مصروفات خالل الفترة 

 - - - ( 4,579,093) 4,579,093 - إعادة التصنيف 

 - ( 11,067,177) 16,806 1,224,608 9,825,763 - محول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 

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

 772,807,515 8,915,689 146,991,087 190,034,047 393,080,634 33,786,058 )غير مراجع( م2022يونيو  30الرصيد في 

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

       االستهالك المتراكم: 

 358,007,600 - 78,876,753 120,996,823 158,134,024 - م2022يناير  1الرصيد في 

 42,849,088 - 6,672,735 12,438,994 23,737,359 - المحمل للفترة 

 ( 185,565) - ( 146,867) ( 38,698) - - متعلق باالستبعادات 

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

 400,671,123 - 85,402,621 133,397,119 181,871,383 - )غير مراجع( م2022يونيو  30الرصيد في 

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

       القيمة الدفترية 

 372,136,392 8,915,689 61,588,466 56,636,928 211,209,251 33,786,058 )غير مراجعة(  م2022يونيو  30

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

 
 لك عبد هللا االقتصادية وتعديالت مبنى وحدة جدة ووحدة الرياض. األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ أعمال البناء في صالة الفرسان في مطار الملك عبد العزيز الدولي )المطار الجديد(، ومغسلة مدينة الم تمثل  - أ 



 شركة الخطوط السعودية للتموين  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( إيضاحات حول  
 م2022يونيو  30كما في 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(  . 7
 

 األراضي  
مباني وتحسينات  
 عقارات مستأجرة 

 
 سيارات  المعدات 

األعمال الرأسمالية  
 المجموع  تحت التنفيذ 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  سعودي لاير  لاير سعودي  
       التكلفة: 

 758,157,256 38,244,651 147,531,665 187,351,213 351,243,669 33,786,058 م2021يناير  1الرصيد في 
 36,172,974 31,917,322 23,283 3,176,068 1,056,301 - إضافات خالل السنة 
 (27,252,318) - ( 2,001,559) (18,106,229) ( 7,144,530) - السنة استبعادات خالل 

 ( 1,063,839) ( 1,063,839) - - - - شطب 
 - (54,794,560) 1,569,627 20,059,030 33,165,903 - محول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 766,014,073 14,303,574 147,123,016 192,480,082 378,321,343 33,786,058 م2021ديسمبر  31الرصيد في 

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

       
       االستهالك المتراكم: 

 302,268,632 - 66,018,305 109,438,328 126,811,999 - م2021يناير  1الرصيد في 
 79,673,473 - 14,860,007 29,232,370 35,581,096 - المخصص للسنة 

 (23,934,505) - ( 2,001,559) (17,673,875) ( 4,259,071) - متعلق باالستبعادات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 358,007,600 - 78,876,753 120,996,823 158,134,024 - م2021ديسمبر  31الرصيد في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

       القيمة الدفترية 
 408,006,473 14,303,574 68,246,263 71,483,259 220,187,319 33,786,058 م 2021ديسمبر  31في 

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

 



 شركة الخطوط السعودية للتموين
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م 2022يونيو  30كما في 
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 عقود اإليجار  . 8

 
 أ. أصل حق استخدام 

 

 
عقد إيجار مبنى  

 سيارات  عقد إيجار سكني  أرض  تجاري 
 المجموع 
 م 2022

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
      التكلفة: 

 666,442,542 14,763,450 145,445,614 59,814,366 446,419,112 م2022يناير  1الرصيد في 
 3,527,048 - - - 3,527,048 إضافات )انظر اإليضاح أدناه( 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 669,969,590 14,763,450 145,445,614 59,814,366 449,946,160 م 2022يونيو  30الرصيد كما في 

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

      االستهالك المتراكم: 
 249,553,525 11,080,176 31,013,998 8,273,507 199,185,844 م2022يناير  1الرصيد في 
 42,910,988 1,846,696 5,679,111 1,378,918 34,006,263 المحمل للفترة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 292,464,513 12,926,872 36,693,109 9,652,425 233,192,107 م 2022يونيو  30الرصيد كما في 

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

 377,505,077 1,836,578 108,752,505 50,161,941 216,754,053 القيمة الدفترية 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ )غير مراجعة(   م2022يونيو    30

 
 

 
عقد إيجار مبنى  

 تجاري 
عقد إيجار  
 أرض 

 
 عقد إيجار سكني 

عقد إيجار  
 سيارات 

 المجموع 
 م 2021

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
      التكلفة: 

 674,768,480 14,763,450 145,445,614 59,814,366 454,745,050 م2021يناير  1الرصيد في 
 4,057,272 - - - 4,057,272 إضافات 

 ( 9,671,069) - - - ( 9,671,069) تعديالت اإليجار 
 ( 2,712,141) - - - ( 2,712,141) اإللغاء

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 666,442,542 14,763,450 145,445,614 59,814,366 446,419,112 م2021ديسمبر  31الرصيد في 

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

      االستهالك المتراكم: 
 165,235,032 7,386,784 19,888,124 5,515,672 132,444,452 م2021يناير  1الرصيد في 

 85,237,059 3,693,392 11,125,874 2,757,835 67,659,958 المخصص للسنة 
 ( 918,566) - - - ( 918,566) اإللغاء

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 249,553,525 11,080,176 31,013,998 8,273,507 199,185,844 م2021ديسمبر  31الرصيد في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
      القيمة الدفترية 

 416,889,017 3,683,274 114,431,616 51,540,859 247,233,268 م 2021ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 الرياض. إضافات خالل الفترة متعلقة بمتجر جديد للبيع بالتجزئة في مطار الملك خالد الدولي، صالة 
 



 شركة الخطوط السعودية للتموين
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م 2022يونيو  30كما في 
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 عقود اإليجار )تتمة(  . 8

 
 ب. التزامات اإليجار 

 
 يونيو  30

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
 لاير سعودي  سعودي لاير  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 580,085,903 474,499,382 في بداية الفترة / السنة 
 4,057,272 3,622,882 إضافات إلى مطلوبات عقود اإليجار

 20,275,131 9,412,966 التمويل تزايد تكلفة 
 ( 9,631,561) - تعديالت اإليجار 

 ( 1,833,082) - الخدمةمتعلق بعقود إيجار خرجت من 
 (118,454,281) ( 24,203,643) مدفوع عقود اإليجار خالل الفترة / السنة 

 ──────── ──────── 
 474,499,382 463,331,587 مطلوبات عقود اإليجار في نهاية الفترة / السنة 

 ──────── ──────── 
 (143,655,076) ( 151,624,853) الجزء المتداول من التزامات اإليجار       ً ناقصا :

 ──────── ──────── 
 330,844,306 311,706,734 الجزء غير المتداول اللتزام اإليجار 

 ═════════ ═════════ 

 
                              الموجودات المؤج رة من الباطن  ج. 
 

 فيما يلي الحركة في موجودات مستأجرة من الباطن على مدى الفترة / السنة: 

 
 يونيو  30

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 23,482,995 24,074,505 صافي الموجودات المؤجرة من الباطن في بداية الفترة/السنة 
 591,510 243,531 إيرادات التمويل 

 - - مدفوعات عقود إيجار مستلمة خالل الفترة/ السنة 
 ──────── ──────── 

 24,074,505 24,318,036 الموجودات المؤجرة من الباطن في نهاية الفترة/السنة صافي 
 ──────── ──────── 

 (17,600,070) ( 19,185,118) الجزء المتداول من صافي الموجودات المؤجرة من الباطن       ً ناقصا :
 ──────── ──────── 

 6,474,435 5,132,918 الباطن الجزء غير المتداول من صافي الموجودات المؤجرة من 
 ═════════ ═════════ 

 
 االستثمار في الشركة الزميلة  . 9

 
 ٪ في الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة. 40تمتلك المجموعة نسبة 

 
 مما يلي:  م2021ديسمبر  31و م2022يونيو  30فيما يلي أرصدة االستثمار في الشركة الزميلة كما في 

 
 القيمة الدفترية  الملكية الفعالة )%( بلد التأسيس  االسم 

 يونيو 30  
 م 2022

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(

 يونيو 30
 م 2022

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
لتشغيل   الفرنسية  السعودية  الشركة 

 - - ٪ 40 ٪ 40 المملكة العربية السعودية  وإدارة األسواق الحرة 

  ═════ ═════ ═════ ═════ 



 شركة الخطوط السعودية للتموين
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م 2022يونيو  30كما في 

18 

 
 االستثمارات في شركات زميلة )تتمة( . 9
 

لم تكن هناك حركة في االستثمار في شركة زميلة حيث    ،2021ديسمبر    31والسنة المنتهية في    2022يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  
 المجموعة قد خفضت بالكامل االستثمار في شركة زميلة.  إن
 

  ت المالية أدناه وحصة األرباح لفترة الستة أشهر المنتهية ال تقوم الشركة ألزميلة فيها بإصدار قوائم مالية أولية مراجعة، وبالتالي فإن البيانا
 تستند إلى تقارير اإلدارة الداخلية.  م2021يونيو   30و م2022يونيو  30في 

 
 :م2021ديسمبر  31و م2022يونيو  30فيما يلي ملخص المعلومات المالية للشركة المستثمر فيها كما في 

 
 الحصة في صافي الموجودات ( 1
 

 يونيو  30
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 10,557,485 3,973,958 موجودات غير متداولة 
 92,470,627 141,036,996 الموجودات المتداولة 

 ──────── ──────── 
 103,028,112 145,010,954 مجموع الموجودات 

 ═════════ ═════════ 
 2,521,799 2,896,735 المطلوبات غير المتداولة 

 89,627,998 135,864,111 مطلوبات متداولة 
 ──────── ──────── 

 92,149,797 138,760,846 مجموع المطلوبات 
 ═════════ ═════════ 

 10,878,315 6,250,108 صافي الموجودات 
 ═════════ ═════════ 

  - - ٪(40في صافي المطلوبات ) المجموعة حصة 
═════════ ═════════ 

 
   الحصة في )الخسارة( / الربح ( 2
 يونيو  30 

 م 2022
 يونيو 30

 م 2021
 سعودي لاير  لاير سعودي  
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 27,119,718 176,382,204 اإليرادات 

 922,853 ( 1,081,653) صافي )الخسارة( / الدخل للفترة 

 ──────── ──────── 

 - - (٪40في الخسارة للسنة ) المجموعة حصة 

 ──────── ──────── 

 - - ٪( 40حصة المجموعة في الخسارة الشاملة األخرى )

 ──────── ──────── 



 شركة الخطوط السعودية للتموين
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م 2022يونيو  30كما في 

19 

 
 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة اخرى . 10
 يونيو  30 

 م 2022
 ديسمبر 31
 م2021 

 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 582,816,290 619,853,859 ( 16ذمم مدينة والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 
 208,577,769 245,057,784 أخرى  - ذمم مدينة تجارية 

 ───────── ───────── 

 864,911,643 791,394,059 
 (126,596,732) ( 123,319,900) ناقص: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة )انظر الحركة أدناه( 

 ───────── ───────── 

 741,591,743 664,797,327 
 ═════════ ═════════ 

 
 الذمم المدينة التجارية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.  -
 ليس لدى المجموعة أي ضمان على الذمم المدينة وهي غير مضمونة.  -
 ٪(. 79: م2021ديسمبر  31٪ من الذمم المدينة التجارية مستحقة من كيانات حكومية وشبه حكومية )79 -
 

 فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة: 
 يونيو  30 

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 

 88,705,847 126,596,732 في بداية الفترة / السنة 
 37,894,043 611,718 المحمل خالل الفترة / السنة 
 (3,158) ( 3,888,550) مشطوب خالل الفترة / السنة 

 ───────── ───────── 

 126,596,732 123,319,900 في نهاية الفترة / السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
 رأس المال  . 11
 

سهم   82.000.000لاير سعودي مقسم إلى    820.000.000المال المصرح به والمصدر والمدفوع  ، بلغ رأس  م2022يونيو    30في  
مليون حصة، قيمة كل منها   82لاير سعودي مكون من   820.000.000 : م2021ديسمبر  31) لاير سعودي.  10متساوي قيمة كل منها 

 لاير سعودي(.  10
 

 :م2021ديسمبر  31و م2022يونيو  30فيما يلي بيان بالمساهمين ونسب ملكيتهم في رأس المال للشركة األم كما في 
 
 

     اسم المساهمين 
 

 عدد األسهم 
 القيمة    
 لاير سعودي  

  
 نسبة الملكية 

      

 ٪ 35.7  292,740,000  29,274,000 المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 
 ٪ 9.4  77,112,560  7,711,256 مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية

 ٪ 54.9  450,147,440  45,014,744 المساهمين من االكتتاب العام
 ─────────  ─────────  ───────── 

 82,000,000  820,000,000  100% 
 ═════════  ═════════  ═════════ 



 شركة الخطوط السعودية للتموين
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م 2022يونيو  30كما في 

20 

 
 االحتياطي النظامي  . 12
 

م، ونظام الشركات  2017أبريل    17بموجب النظام األساسي الجديد للشركة والذي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية بتاريخ  
٪ من  30حتى يبلغ ذلك االحتياطي  ٪ من ربحها كل سنة كاحتياطي نظامي  10السعودي الجديد، فإن على الشركة تحويل ما ال يقل عن  

 رأس المال. 
 

٪ من احتياطيها  30، قامت الشركة األم بتحويل الفائض من االحتياطي النظامي الذي تجاوز  م2021يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  
 . م2021مايو    4لاير سعودي إلى حساب الخسائر المتراكمة المعتمد في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ    107.835.879النظامي والبالغ  

 
 توزيعات األرباح  . 13
 

 فع خالل الفترة / السنة على النحو التالي: كانت حركة توزيعات أرباح مستحقة الد 
 
 
 

 يونيو  30
 م 2022

 ديسمبر 31
 م2021 

 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 1,260,985 1,180,930 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 (80,055) ( 6,210) مدفوع خالل الفترة / السنة 

 ───────── ───────── 
 1,180,930 1,174,720 الفترة / السنة  نهايةفي 

 ═════════ ═════════ 
 
 التزامات الزكاة وضريبة الدخل  . 14
 

 

 يونيو  30
 م 2022

 ديسمبر 31
 م2021 

 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 20,075,409 12,333,437 زكاة مستحقة الدفع
 ( 7,127,198) ( 7,127,198) متعلقة بالمساهمة األجنبية             ً مدفوعة مقدما  ضريبة الدخل 

 ───────── ───────── 

 12,948,211 5,206,239 صافي التزامات الزكاة وضريبة الدخل 

 ═════════ ═════════ 
 
 فيما يلي ملخص الحركة في مخصص الزكاة:  (أ

 

 
 يونيو  30

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  مراجعة( )غير  
   

 18,645,913 20,075,409 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 20,075,409 12,333,437 المحمل للفترة / للسنة 

 ( 362,821) ( 59,945) تعديالت تتعلق بسنوات سابقة 
 (18,283,092) ( 20,015,464) مدفوعات تمت خالل الفترة / السنة 

 ───────── ───────── 
 20,075,409 12,333,437 الفترة / السنة  نهايةفي 

 ═════════ ═════════ 



 شركة الخطوط السعودية للتموين
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م 2022يونيو  30كما في 

21 

 
 )تتمة( التزامات الزكاة وضريبة الدخل  . 14

 
 : 2021المتعلقة بالمساهمة األجنبية حتى عام  فيما يلي الحركة في مخصص ضريبة الدخل (ب 
 

 
 يونيو  30

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
 لاير سعودي  سعودي لاير  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 ( 7,127,198) ( 7,127,198) الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 ───────── ───────── 
 ( 7,127,198) ( 7,127,198) الفترة / السنة  نهايةفي 

 ═════════ ═════════ 
 
 :م2021ديسمبر  31والسنة المنتهية في  م2022يونيو  30فيما يلي المحمل للسنة المنتهية في (  ج
 

 
 يونيو  30

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 20,075,409 12,333,437 صافي محمل الزكاة للفترة / السنة 
 ( 362,821) ( 59,945) تعديالت سنة سابقة 

 ───────── ───────── 

 19,712,588 12,273,492 إجمالي الزكاة وضريبة الدخل للفترة / السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
 الربط الضريبي 

م، أصدرت  2008ديسمبر    31. بالنسبة للفترة المنتهية في  م2021إلى    2008قدمت المجموعة إقرارات الزكاة وضريبة الدخل للسنوات من  
والجمارك   والضريبة  الزكاة  للجان   تقييما  )" الهيئة"(هيئة  العامة  األمانة  إلى  تصعيده  تم  الذي  التقييم  على  اعتراًضا  المجموعة  وقدمت 

المجموعة اعتراًضا على التقييم الذي تم تصعيده إلى  تقييما وقدمت  أصدرت الهيئة    ،م2020إلى    م2015بالنسبة للسنوات من    .الضريبية
 .األمانة العامة للجان الضريبية

 
 الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى  . 15

 
 يونيو  30  

 م 2022
 ديسمبر 31
 م2021 

 لاير سعودي  لاير سعودي   
 )مراجعة(  )غير مراجعة(   
    

 185,714,765 154,014,912  أخرى  – ذمم دائنة تجارية 
 26,787,908 16,556,003  ( 16مبلغ مستحق لجهات ذات عالقة )إيضاح  - ذمم دائنة تجارية 
 201,283,468 248,325,328  مصروفات مستحقة 

 1,180,930 1,174,720  ( 13توزيعات أرباح مستحقة الدفع )إيضاح 
  ──────── ───────── 

  420,070,963 414,967,071 
  ════════ ═════════ 



 شركة الخطوط السعودية للتموين
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م 2022يونيو  30كما في 

22 

 
 معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها  . 16
 
يتم اعتماد سياسة   المشتركة أو تتأثر جوهريا بتلك الجهات. أو السيطرة    تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين والشركات الزميلة ومجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة وكذلك الكيانات التي تخضع للسيطرة (أ

 تسعير وشروط المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 
 

 فيما يلي بيان بتفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الفترة: ب( 
 

 يونيو  30 الستة أشهر المنتهية فيفترة  يونيو   30 في لفترة الثالثة أشهر المنتهية طبيعة المعاملة اسم الجهة ذات العالقة

 م 2021 م2022 م 2021 م2022  
 لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي  
 ( غير مراجعة) ( غير مراجعة) ( غير مراجعة) ( غير مراجعة)  

      مساهمون 
 439,805,104 589,086,972 196,008,712 307,153,536 مبيعات بضاعة وخدمات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 

 577,336 1,174,401 544,421 - خدمات مستلمة  
      

 55,766 - 44,549 - مبيعات بضاعة وخدمات مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية
 - 610 - - خدمات مستلمة  
      

      جهات منتسبة
 12,928,187 17,822,912 6,618,163 10,665,490 مبيعات بضاعة وخدمات للخدمات األرضيةالشركة السعودية 

 285,647 812,916 - - خدمات مستلمة  
      

 4,103,463 3,728,083 2,238,718 1,929,096 مبيعات بضاعة وخدمات شركة الخطوط السعودية للشحن
 127,790 1,409,830 - 1,224,349 خدمات مستلمة  
      

 1,011,379 3,120,142 555,660 1,726,283 مبيعات بضاعة وخدمات الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة
      

 75,659 34,305 51,613 6,038 مبيعات بضاعة وخدمات شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار
 249,650 - 84,404 - خدمات مستلمة  
      

 14,775,567 14,499,461 6,803,687 5,962,539 مبيعات بضاعة وخدمات السعودية للطيران الخاص 
      

 12,022,604 25,105,485 4,540,549 13,349,706 مبيعات بضاعة وخدمات السعودية للطيران الملكي 
      

 1,849,964 1,338,326 1,360,482 830,290 وخدماتمبيعات بضاعة  السعودية ايروسبيس لهندسة الطيران 
      

 2,825,870 4,066,629 1,570,758 2,512,396 مبيعات بضاعة وخدمات شركة طيران فالي ديل
      

 274,496 277,121 110,573 67,830 مبيعات بضاعة وخدمات شركة السالم للطائرات 

 



 شركة الخطوط السعودية للتموين
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م 2022يونيو  30كما في 

23 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  . 16

 
 ( فيما يلي المستحق من جهات ذات عالقة: ج

 يونيو  30 
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 472,553,062 485,149,315 المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 
 49,122,210 64,831,208 السعودية للطيران الملكي 

 18,417,884 26,946,651 الشركة السعودية للخدمات األرضية 
 17,151,960 22,121,924 السعودية للطيران الخاص 

 8,622,808 9,961,134 السعودية ايروسبيس لهندسة الطيران
 4,811,787 4,802,525 الحرة الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق 

 8,737,860 2,944,900 شركة الخطوط السعودية للشحن
 1,464,864 1,930,310 شركة طيران فالي ديل 
 804,565 1,081,686 شركة السالم للطائرات 

 49,901 49,901 أكاديمية األمير سلطان للطيران
 1,079,389 34,305 شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار 

 ───────── ───────── 

 619,853,859 582,816,290 
 ═════════ ═════════ 

 يتكون المستحق لجهات ذات عالقة من اآلتي:  ( د
 يونيو  30 

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 23,788,449 13,554,426 شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار 
 450,293 1,624,694 المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 

 1,091,285 1,091,285 السعودية ايروسبيس لهندسة الطيران
 758,959 254,580 شركة الخطوط السعودية للشحن

 481,306 - الشركة السعودية للخدمات األرضية 
 217,616 31,018 الحكير للسياحة والتنميةمجموعة عبد المحسن 

 ───────── ───────── 

 16,556,003 26,787,908 
 ═════════ ═════════ 

 
 فيما يلي إجمالي التعويض لكبار موظفي الشركة خالل الفترة: هـ( 
 

 لفترة الثالثة أشهر  
 يونيو  30 المنتهية في 

 فترة الستة أشهر 
 يونيو  30 المنتهية في 

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
     

 3,825,349 4,258,781 2,131,717 1,955,087 منافع موظفين قصيرة األجل 
 81,000 60,750 36,450 24,300 منافع ما بعد الخدمة 

 235,537 235,537 131,532 102,915 إنهاء الخدمة منافع 
 ──────── ──────── ─────── ─────── 
 2,082,302 2,299,699 4,555,068 4,141,886 
 ════════ ════════ ═══════ ═══════ 
 

التابعة له )لجنة االئتمان وإدارة المخاطر ولجنة المراجعة( يتضمن مجلس اإلدارة للشركة األم مجلس اإلدارة واللجان 



 شركة الخطوط السعودية للتموين
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 م 2022يونيو  30كما في 

24 
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 ، كان لدى المجموعة االرتباطات وااللتزامات المحتملة التالية:م2021ديسمبر  31و م2022يونيو  30كما في 

 

 

 يونيو  30
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 67,869,798 74,608,807 التزامات رأسمالية 
 ════════ ════════ 

 60,823,906 64,965,839 خطابات ضمان 
 ════════ ════════ 
 

تم إصدار خطابات الضمان من قبل بنك بالنيابة عن المجموعة للمورد وبتعهدات لتلبية أي التزامات مالية للمورد في حالة التخلف عن  
، قامت المجموعة بدفع كامل المبلغ مقابل خطابات ضمان،  م2022يونيو    30كما في   السداد، وهذا يتطلب من الشركة وضع نقد لدى البنك.

 وبالتالي ال توجد أي أعباء تمويل أخرى مستحقة الدفع. 
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محرم    10)الموافق    م2022أغسطس    8بتاريخ  تمت الموافقة على هذه القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة  

 هـ(.1444


