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كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة العربیة  

یة، والتابعة لـ كي بي ام جي العالمالسعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة 
  شركة تعاونیة سویسریة.

 
 

تقریر مراجع الحسابات المستقل حول فحص القوائم المالیة 
 األولیة المختصرة 

 للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
   مقدمة

م المرفقة للشركة السعودیة للخدمات األرضیة ۲۰۱۹ یونیو ۳۰لقد قمنا بفحص القوائم المالیة األولیة المختصرة كما في 
 ("الشركة") المكونة من:

 م،۲۰۱۹ یونیو ۳۰قائمة المركز المالي المختصرة كما في  •
 یونیو ۳۰في  تینأشھر المنتھی ةوالست الثالثة تيقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة لفتر •

 م،۲۰۱۹
 م،۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة المختصرة لفترة  •
 م، و۲۰۱۹ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةقائمة التدفقات النقدیة المختصرة لفترة  •
 اإلیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة. •
 

ً لمعیار المحاسبة الدولي (إن اإل ) ۳٤دارة ھي المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقا
"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ومسئولیتنا ھي إبداء إستنتاج عن ھذه القوائم المالیة األولیة 

 المختصرة إستناداً إلى فحصنا.

 الفحص نطاق

ً لمعیار ارتباطات الفحص ( ) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل المراجع ۲٤۱۰لقد قمنا بالفحص طبقا
المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ إستفسارات بشكل 

مور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد أساسي لألشخاص المسؤولین عن األ
الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة 

علیھا  یع األمور الھامة التي یمكن التعرفالعربیة السعودیة، وبالتالي لن تمكننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجم
 خالل عملیة المراجعة. وبالتالي فلن نُبدي رأي مراجعة.
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 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۷  

 
 التقریر المنشأة المعد لھا .۱

 
الش��ركة الس��عودیة للخدمات األرض��یة ("الش��ركة") كانت مس��جلة كش��ركة ذات مس��ئولیة محدودة في المملكة العربیة  ۱٫۱

م). ۲۰۰۸یولیو  ۱٤ھـ�� (الموافق ۱٤۲۹رجب  ۱۱بتاریخ  ٤۰۳۰۱۸۱۰۰٥السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 
شركة من قبل المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة  سست ال سبة تأ سعودیة")، مملوكة بن سعودیة ("ال  %۱۰۰ال

 م لتوحید قطاع الخدمات األرضیة السعودیة (جي إس إس) في المملكة العربیة السعودیة.۲۰۰۸للحكومة، في عام 
 
م، وقعت الس���عودیة اتفاقیة المس���اھمین ("االتفاقیة" أو "اتفاقیة المس���اھمین") مع كل من العطار ۲۰۱۰فبرایر  ۷في  ۱٫۲

رض��یة والعطار للس��فر (یش��ار إلیھا مجتمعة بـ��������� "العطار") والمس��اھمین في الش��ركة الوطنیة لخدمات للمناولة األ
شركة على  ستحوذت ال المناولة وذلك لالستحواذ على أعمال خدمات المناولة األرضیة. بناًء على ھذه االتفاقیة فقد ا

 %۱۰۰ألرض��یة للعطار وتم إص��دار نس��بة قطاع الخدمات األرض��یة المس��اندة للخطوط الس��عودیة وأعمال المناولة ا
من رأس������مال الش������ركة الوطنیة لخدمات المناولة. تمت الموافقة على عقد التأس������یس المعدل الذي یعكس التغییرات 

م). تم االتفاق على ۲۰۱۰دیسمبر  ۲۹ھـ����� (۱٤۳۲محرم  ۲۳المذكورة أعاله من قبل وزارة التجارة والصناعة في 
م. تم تغییر االس��م ۲۰۱۱ینایر  ۱والنقل المذكورة أعاله بین المس��اھمین اعتباًرا من  تاریخ س��ریان عملیة االس��تحواذ

القانوني لش���ركة الخطوط الس���عودیة للخدمات األرض���یة إلى الش���ركة الس���عودیة للخدمات األرض���یة تحت نفس رقم 
 م).۲۰۱۱ینایر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۳۲صفر  ۲۰في  ٤۰۳۰۱۸۱۰۰٥التسجیل 

 
م تحولت الشركة من شركة ذات مسئولیة محدودة إلى ۲۰۱٤أبریل  ۱۷ھـ������، الموافق ۱٤۳٥جمادى الثاني  ۱۷في  ۱٫۳

 /ر.۱۷۱-شركة مساھمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 
 
لایر سعودي لكل سھم،  ۱۰ملیون سھم، بقیمة اسمیة قدرھا  ٥٦٫٤وفقًا لما قرره مساھمو الشركة، عرضت الشركة  ۱٫٤

ش�������عب��ان  ۱٥(الموافق  ۲۰۱٥یونیو  ۳جمھور خالل فترة االكتت��اب من من رأس م��ال الش�������رك��ة، لل ٪۳۰تمث��ل 
ھـ������) بعد الحصول على الموافقة المطلوبة من ھیئة ۱٤۳٦شعبان  ۲۱م (الموافق ۲۰۱٥یونیو  ۹ھـ������) حتى ۱٤۳٦

رمض�����ان  ۸م الموافق ۲۰۱٥یونیو  ۲٥الس�����وق المالیة. بدأ تداول أس�����ھم الش�����ركة في س�����وق األوراق المالیة في 
 ناًء علیھ، وبعد إتمام الطرح العام األولي بنجاح، تم اإلعالن عن الشركة كشركة مساھمة سعودیة.ھـ. وب۱٤۳٦

 
یتمثل نش���اط الش���ركة في تقدیم خدمات تنظیف الطائرات، نقل الركاب، الوقود، خدمات األمتعة، المناولة األرض���یة  ۱٫٥

جمیع المطارات في المملكة العربیة للخطوط الس�������عودیة وكل ش�������ركات الطیران األخرى المحلیة واألجنبیة في 
 السعودیة.

 
 یقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي: ۱٫٦

 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة

 حي النھضة، مركز الحناكي لألعمال 
 شارع األمیر سلطان

 ٤۸۱٥٤ص.ب 
 ۲۱٥۷۲جدة 

 المملكة العربیة السعودیة.
 

في شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل  ٪٥۰ة ملكیة بنسبة كما في تاریخ التقریر، تمتلك الشركة حص ۱٫۷
. ٪٥۰یطرة مشتركة وحصة ملكیة بنسبة الجوي المساندة ("ساس"). ساس ھو مشروع مشترك تملك فیھ الشركة س

وبناًء علیھ، ص��نفت الش��ركة حص��تھا في س��اس كمش��روع مش��ترك. تعد ش��ركة س��اس واحدة من موردي الش��ركة 
 ن وھي تعمل بشكل رئیسي في توفیر خدمات النقل للركاب والطاقم في المملكة العربیة السعودیة.االستراتیجیی
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 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۸  

 أسس اإلعداد .۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة ۲٫۱
 

ً لمعیار المحاسبة الدولي  التقریر المالي األولي المعتمد في  ۳٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة المختصرة األولیة وفقا
العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ویجب المملكة 

قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة الموحدة جنباً إلى جنب مع آخر قوائم مالیة موحدة سنویة للشركة كما في 
 ائم مالیة سنویة").م ("آخر قو۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱وحتى السنة المنتھیة في 

 
وال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة جمیع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة  

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، ولكن تم إدراج السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات التفسیریة المحددة  المعدة وفقا
التغیرات في المركز المالي واألداء المالي للشركة منذ آخر قوائم مالیة  لتفسیر األحداث والمعامالت الھامة لفھم

 سنویة.  
 

ھذه ھي المجموعة األولى للقوائم المالیة األولیة المختصرة للشركة التي یتم فیھا تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 .۳. وتم توضیح التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة في اإلیضاح ۱٦

 
 أساس القیاس ۲٫۲

 
تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي استناًدا إلى مبدأ التكلفة التاریخیة، 
فیما عدا االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة ومنافع الموظفین 

عداد ھذه القوائم تم إ إثباتھا بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة. والتي یتم
 المالیة على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي وافتراض االستمراریة.

 
 تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة عرض الفترة الحالیة.

 
 والعرضعملة النشاط  ۲٫۳

 
یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة بالریاالت السعودیة التي تمثل عملة النشاط للشركة. تم تقریب جمیع المبالغ 

 ألقرب ألف لایر سعودي، ما لم یذكر خالف ذلك.
 
 استخدام التقدیرات واألحكام ۲٫٤

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

أن عدم التأكد بشأن ھذه االفتراضات والتقدیرات واإلفصاحات المصاحبة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إال 
یمكن أن یؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیالً جوھریًا على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في 

 الفترات المستقبلیة. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.
 

 بلي.إثبات مراجعات التقدیرات بأثر مستق یتمة بھا على أساس مستمر. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلق
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۹  

 أسس اإلعداد (تابع) .۲
 

 استخدام التقدیرات واألحكام (تابع) ۲٫٤
 

األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من 
التقدیرات ھي نفسھا التي تم وصفھا في آخر قوائم مالیة سنویة، باستثناء األحكام الھامة والمصادر الرئیسیة لعدم 

 .  ۲۰، الموضح في اإلیضاح رقم ۱٦دولي للتقریر المالي التأكد من التقدیرات المتعلقة بتطبیق المعیار ال
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

باستثناء ما ھو موضح أدناه، فإن السیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه القوائم المالیة المختصرة األولیة ھي نفسھا 
م. كما یتوقع أن تنعكس ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المطبقة في القوائم المالیة السنویة للشركة كما في وللسنة المنتھیة في 

 م.  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱مالیة للشركة كما في وللسنة المنتھیة في التغییرات في السیاسات المحاسبیة في القوائم ال
 

، المبین تأثیره ۲۰۱۹ینایر  ۱"عقود اإلیجار" اعتباًرا من  ۱٦اعتمدت الشركة مبدئیًا المعیار الدولي للتقریر المالي 
لكن لیس لھا م و۲۰۱۹ینایر  ۱. ھناك عدد من التعدیالت األخرى التي تسري أیًضا اعتباًرا من ۲۰في اإلیضاح 

 تأثیر جوھري على القوائم المالیة األولیة المختصرة للشركة.
 

نموذجاً وحیداً للمحاسبة في قائمة المركز المالي. وكنتیجة لذلك،  للمستأجرین ۱٦قدم المعیار الدولي للتقریر المالي 
قامت الشركة، كمستأجر، بإثبات الموجودات المتعلقة بحقوق االستخدام التي تمثل حقھا في استخدام الموجودات ذات 

 .اإلیجارالصلة ومطلوبات اإلیجار التي تمثل التزامھا بسداد دفعات 
 
باستخدام طریقة األثر الرجعي المعدل، والتي بموجبھا یتم  ۱٦ار الدولي للتقریر المالي قامت الشركة بتطبیق المعی 

م. وبناًء علیھ، لم یتم تعدیل معلومات ۲۰۱۹ینایر  ۱تسجیل التأثیر التراكمي للتطبیق األولي في األرباح المبقاة في 
یر عنھا، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي م، أي أنھ تم إعادة عرضھا كما سبق التقر۲۰۱۸المقارنة المعروضة لسنة 

 والتفسیرات ذات الصلة. فیما یلي اإلفصاح عن التغییرات في السیاسات المحاسبیة. ۱۷
 

 :۱٦السیاسات المحاسبیة الھامة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 تثبت الشركة أصل حق االستخدام ومطلوبات اإلیجار في تاریخ بدء اإلیجار.
 

 موجودات بحق االستخدام
یتم قیاس أصل حق االستخدام مبدئیًا بالتكلفة، وبعد ذلك بالتكلفة ناقًصا أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض في 

 القیمة، ویتم تعدیلھ وفقًا لبعض عملیات إعادة القیاس لمطلوبات اإلیجار.
 

 التزام عقد اإلیجار
الحالیة لمدفوعات عقد اإلیجار والتي لم یتم دفعھا في تاریخ بدایة العقد، یتم قیاس مطلوبات اإلیجار مبدئًیا بالقیمة 

 ویتم خصمھ باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة.
 

 عقود اإلیجار قصیرة األجل وموجودات عقود اإلیجار منخفضة القیمة  
یرة األجل الخاصة بھا (أي عقود اإلیجار قص دتطبق الشركة اإلعفاء من إثبات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقو

شھراً أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على خیار شراء). كما أنھا تطبق  ۱۲اإلیجار التي تبلغ مدة اإلیجار فیھا 
اإلعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القیمة. یتم إثبات مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود 

 نخفضة القیمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإلیجار.إیجار الموجودات م
 
 

 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۰  

 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

 :(تابع) ۱٦السیاسات المحاسبیة الھامة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 حكم ھام في تحدید مدة عقد اإلیجار مع خیارات التجدید
تحدد الشركة مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخیار 
تمدید عقد اإلیجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارستھ، أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من 

 المؤكد أن ال تمارسھ.
 

 التحول:
كانت الشركة تصنف عقود اإلیجار الخاصة بھا كعقود إیجار تشغیلیي بموجب معیار المحاسبة الدولي فیما مضى، 

۱۷. 
 
، تم قیاس ۱۷عند التحول، بالنسبة لعقود اإلیجار المصنفة كعقود إیجار تشغیلي بموجب معیار المحاسبة الدولي  

ینایر  ۱صومة بمعدل االقتراض اإلضافي للشركة في مطلوبات اإلیجار بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة مخ
 م. وتقاس الموجودات بحق االستخدام بأي مما یلي:۲۰۱۹

 
قد تم تطبیقھ منذ تاریخ البدء، وخصم باستخدام  ۱٦القیمة الدفتریة كما لو كان المعیار الدولي للتقریر المالي  -

 ومعدل االقتراض اإلضافي للشركة في تاریخ التطبیق األولي؛ أ
 
 وطبقت الشركة ھذا -مبلغ یساوي مطلوبات اإلیجار، معدل بمبلغ أي مدفوعات إیجار مسبقة الدفع أو مستحقة  -

 النھج على جمیع عقود اإلیجار األخرى.
 

على عقود اإلیجار المصنفة  ۱٦استخدمت الشركة الوسائل العملیة التالیة عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 .۱۷إیجار تشغیلي بموجب معیار المحاسبة الدولي  سابقًا كعقود

 
 ۱۲طبقت إعفاء عدم إثبات موجودات حق االستخدام ومطلوبات لعقود اإلیجار المتبقي على انتھاء مدتھا أقل من  -

 شھًرا.
 استبعاد التكالیف المباشرة األولیة من قیاس الموجودات بحق االستخدام في تاریخ التطبیق األولي. -
ثر الرجعي عند تحدید مدة عقد اإلیجار إذا كان العقد یحتوي على خیارات لتمدید أو إنھاء عقد استخدمت األ -

 اإلیجار.
 
 الممتلكات والمعدات .٤
 

 تسویة القیم الدفتریة: )أ

 

فترة الستة أشھر 
 المنتھیة في

یونیو  ۳۰ 
 م۲۰۱۹

 
 السنة المنتھیة في 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 ٦۱٥٬۷۹۱ ٦۳٥٬۱٤۳ الدفتریة في بدایة الفترة / السنةالقیمة 

 ۱۳٤٬۹٤۷ ٤۰٬۲۹۷ إضافات خالل الفترة / السنة
 -- )۱۱٬۰٥۰( خسارة االنخفاض في القیمة للفترة / السنة

 )۱۱٥٬٥۹٥( )٥٥٬۱٤۳( االستھالك المحمل للفترة / السنة
 ٦۳٥٬۱٤۳ ٦۰۹٬۲٤۷ القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة   

 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۱  

 الممتلكات والمعدات (تابع) .٤
 
 التكالیف الدفتریة حسب الفئة ھي كما یلي: )ب

 
یونیو  ۳۰

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۲۷٬٤٦٤ ۲۷٬٤٦٤ األرض
 ۹۷۹ ٥۱۱ التحسینات على مباني مستأجرة

 ٥۷۰٬۲۹۰ ٥۰۹٬۷۸۸ معدات مطارات
 ۸۲۹ ٤۰٥ السیارات

 ٥٬۱٦٤ ۳٬۸۲۹ ومفروشات ومعداتأثاث 
 ۲٬٦۳٥ ۲٬٦۸٦ معدات الحاسب اآللي

 ۲۷٬۷۸۲ ٦٤٬٥٦٤ أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ
 ٦۳٥٬۱٤۳ ٦۰۹٬۲٤۷ القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة   

 
 تتعلق األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بالمدفوعات المقدمة لشراء معدات مطارات. )ج
 

 الملموسة والشھرةالموجودات غیر  .٥
 
 تسویة القیم الدفتریة:   )أ

 الشھرة 
عقود 
 عالقات العمالء العمالء

 
 برامج

 
 اإلجمالي

      التكلفة:
 ۱٬۲۰٤٬٤۷۰ -- ٤٦۸٬٤۷٥ ۱٥۳٬۱۷۹ ٥۸۲٬۸۱٦ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ۲۹٬۰۲٤ ۲۹٬۰۲٤ -- -- -- إضافات خالل السنة
 ۱٬۲۳۳٬٤۹٤ ۲۹٬۰۲٤ ٤٦۸٬٤۷٥ ۱٥۳٬۱۷۹ ٥۸۲٬۸۱٦ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

      
 ۱٬۲۳۳٬٤۹٤ ۲۹٬۰۲٤ ٤٦۸٬٤۷٥ ۱٥۳٬۱۷۹ ٥۸۲٬۸۱٦ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 ۳٤٬٤۸٦ ۳٤٬٤۸٦ -- -- -- إضافات خالل الفترة
 ۱٬۲٦۷٬۹۸۰ ٦۳٬٥۱۰ ٤٦۸٬٤۷٥ ۱٥۳٬۱۷۹ ٥۸۲٬۸۱٦ م۲۰۱۹یونیو  ۳۰الرصید كما في 

      اإلطفاء المتراكم:      
 ۳۱۷٬۱٤٦ -- ۱٦۳٬۹٦۷ ۱٥۳٬۱۷۹ -- م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ۲٥٬۰۸۲ ۱٬٦٥۸ ۲۳٬٤۲٤ -- -- اإلطفاء السنة
 ۳٤۲٬۲۲۸ ۱٬٦٥۸ ۱۸۷٬۳۹۱ ۱٥۳٬۱۷۹ -- م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۳٤۲٬۲۲۸ ۱٬٦٥۸ ۱۸۷٬۳۹۱ ۱٥۳٬۱۷۹ -- م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في       
 ۲۲٬۹٦۰ ۱۱٬۲٤۸ ۱۱٬۷۱۲ -- -- اإلطفاء للفترة

 ۳٦٥٬۱۸۸ ۱۲٬۹۰٦ ۱۹۹٬۱۰۳ ۱٥۳٬۱۷۹ -- م۲۰۱۹یونیو  ۳۰الرصید كما في 
      القیم الدفتریة      

 ۸۹۱٬۲٦٦ ۲۷٬۳٦٦ ۲۸۱٬۰۸٤ -- ٥۸۲٬۸۱٦ م (مراجعة)۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
 ۹۰۲٬۷۹۲ ٥۰٬٦۰٤ ۲٦۹٬۳۷۲ -- ٥۸۲٬۸۱٦ م (غیر مراجعة)۲۰۱۹یونیو  ۳۰في 

       
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۲  

 
 حقوق الملكیةشركة مستثمر فیھا بطریقة  .٦
 

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

 لمملكة العربیة السعودیة.وھي تعمل بشكل رئیسي في توفیر خدمات النقل للركاب والطاقم في ا
 

 م:۲۰۱۹یونیو  ۳۰فیما یلي االستثمار في شركة ساس كما في  
 

 القیمة الدفتریة نسبة الملكیة الفعلیة (٪) بلد التأسیس االسم
 یونیو ۳۰  

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
 (مراجعة) (غیر مراجعة)    

شركة األمد السعودي 
لخدمات المطارات 

 والنقل الجوي المساندة
المملكة العربیة 

 ۱۲۹٬۸۲٤ ۱۳٥٬۳۳۸ %٥۰ %٥۰ السعودیة
  

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

 

فترة الستة أشھر 
 المنتھیة في

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۹ 

 
 السنة المنتھیة في 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

 (مراجعة) مراجعة)(غیر  
 ۱۲۱٬۷۸۰ ۱۲۹٬۸۲٤ الرصید في بدایة الفترة / السنة

 ۸٬۰٤٤ ٥٬٥۱٤ (ج))٦الحصة في صافي الربح للفترة/ للسنة (اإلیضاح 
   

 ۱۲۹٬۸۲٤ ۱۳٥٬۳۳۸ الرصید في نھایة الفترة / السنة
 

 م.۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في ھذه األرقام بناًء على حسابات اإلدارة للمشروع المشترك لفترة الستة أشھر  )ج
 

 الذمم المدینة التجاریة .۷
 م مما یلي:۲۰۱۹یونیو  ۳۰تتكون الذمم المدینة التجاریة كما في 

 
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۱٬۰۷۳٬۳٥۳ ۹۷۰٬٦۲۱ (أ)) ۱٥مستحق من أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 
 ٤۱۳٬٦۷۸ ۳۳۷٬۰٦۰ ذمم مدینة أخرى

 ۱٬۳۰۷٬٦۸۱ ۱٬٤۸۷٬۰۳۱ 
 )۱۷۸٬۷٤۳( )۱۹۳٬۷٤٥( یخصم: مخصص خسائر االنخفاض في القیمة

   
 ۱٬۱۱۳٬۹۳٦ ۱٬۳۰۸٬۲۸۸ 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۳  

 
 الذمم مدینة التجاریة (تابع) .۷

 
 فیما یلي الحركة في مخصص خسائر االنخفاض في القیمة:

 

فترة الستة أشھر 
 المنتھیة في

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۹ 

 
 السنة المنتھیة في 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 

 ۱۰۸٬۹۹٥ ۱۷۸٬۷٤۳ الرصید في بدایة الفترة / السنة
 ٦۹٬۷٤۸ ۱۹٬۳۷۸ المحمل للفترة / السنة

 -- )٤٬۳۷٦( مخصص مشطوب خالل الفترة / السنة
   

 ۱۷۸٬۷٤۳ ۱۹۳٬۷٤٥ الرصید في نھایة الفترة / السنة
 

تعرض الشركة لمخاطر االئتمان وخسارة االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة (راجع اإلیضاح للتعرف على 
۲۲.( 

 
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .۸
 

شتركة. الم الصنادیق -تتكون االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستثمارات في سوق المال 
 فیما یلي الحركة في االستثمار بالقیمة المضافة من خالل الربح أو الخسارة:

 
فترة الستة أشھر  

 المنتھیة في
یونیو  ۳۰ 

 م۲۰۱۹

 السنة المنتھیة في
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 

 ٦٥٥٬۸۰٤ ۳۰٥٬۰۳۸ الرصید في بدایة الفترة / السنة
 ۷۲۰٬۰۰۰ ۱٥۰٬۰۰۰ / السنة استثمارات خالل الفترة

 )۱٬۰۷٦٬٦٤۸( (۷۹٬۸۸۸) بیع استثمارات خالل الفترة / السنة
 ٥٬۸۸۲ ۳٬۲٥٥ ربح غیر محقق من القیمة العادلة خالل الفترة / السنة

   
 ۳۰٥٬۰۳۸ ۳۷۸٬٤۰٥ الرصید في نھایة الفترة / السنة

 
المحتفظ بھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مختلفة م، لم تكن القیمة الدفتریة لالستثمار ۲۰۱۹یونیو  ۳۰في 

بشكل كبیر عن القیمة السوقیة. لمعرفة القیم العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (انظر 
 ).۱۹اإلیضاح 

 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱٤  

 
 النقد وما في حكمھ .۹
 

 یونیو ۳۰ 
 ۲۰۱۹ 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۸

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 ۹٥۱ ۹۱۳  نقد في الصندوق
 ۸٬۹۳٥ ۱٥٤٬۰۲۷  حسابات جاریة -نقد لدى البنوك 
 ۳۰۰٬۰۰۰ ٤۰۰٬۰۰۰ )۱-۹ودائع قصیرة األجل (اإلیضاح  -                 

 ٥٥٤٬۹٤۰ ۳۰۹٬۸۸٦ 
 

زید ة باللایر السعودي وال تلدى بنوك تجاریة في المملكة العربیة السعودیة، مقیَّمیتم األحتفاظ بھذه الودائع   ۹٫۱
 بمعدالت السوق المحلیة. استحقاقھا عن ثالثة أشھر مواعید 

 
 رأس المال .۱۰

 
ملیون لایر سعودي یتكون من  ۱٬۸۸۰م، بلغ رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع ۲۰۱۹یونیو  ۳۰كما في 

ملیون لایر سعودي مكون  ۱٬۸۸۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر ( ۱۰ملیون سھم مدفوعة بالكامل قیمة كل منھا  ۱۸۸
 لایر سعودي). ۱۰ملیون حصة قیمة كل منھا  ۱۸۸من 

 
 م (مراجعة)۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م (غیر مراجعة)۲۰۱۹یونیو  ۳۰  

 

رقم السجل 
 التجاري
 المبلغ ٪ الحصص

رقم السجل 
 التجاري
 المبلغ ٪ الحصص

       
مساھمون 
 ۱٬۳۱٦٬۰۰۰ ۷۰ ۱۳۱٬٦۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰٦٦٬۹٤۰ ٥٦٫۷٥ ۱۰٦٬٦۹۳٬۹۸۹   مؤسسون

 عام
 ۸۱٬۳۰٦٬۰۱۱ ٤۳٫۲٥ ۸۱۳٬۰٦۰ ٥٦٬٤۰۰٬۰۰۰ ۳۰ ٥٦٤٬۰۰۰ 
       

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

ملیون  ۱٥۰٫٤م، أعلن مجلس اإلدارة عن توزیع أرباح بمبلغ ۲۰۱۹یونیو  ۳۰خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في 
 ملیون لایر سعودي). ۳٦۷م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر سعودي مدفوع بالكامل (

 
 االحتیاطي النظامي .۱۱

 
من صافي إجمالي الدخل الشامل كل سنة إلى  ٪۱۰بموجب نظام الشركة األساسي، فإن على الشركة تحویل نسبة 

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



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱٥  

 
 ربحیة السھم .۱۲

 
 فیما یلي حساب ربحیة األسھم األساسیة والمخفضة:

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۹

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۸

 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۲۱۹٬۳۷۹ ۲۲۷٬۹۷٦ ربح الفترة العائد إلى مساھمي الشركة
   

األساسیة المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة ألغراض الربحیة 
 ۱۸۸٬۰۰۰ ۱۸۸٬۰۰۰ والمخفضة

   
الربحیة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة العائد لمساھمي الشركة 

 ۱٫۱۷ ۱٫۲۱ (باللایر السعودي)
 

 تم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربح العائد لمساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة.
 

ربحیة السھم األساسي بقسمة الدخل للفترة العائد لمساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم تم احتساب 
القائمة المعدلة لبیان تأثیر األسھم العادیة المحتمل تخفیضھا. ولكن، في غیاب أي التزام قابل للتحول ألدوات حقوق 

 ألساسي.ملكیة، فإن ربحیة السھم المخفضة ال تختلف عن ربحیة السھم ا
 

 اإلیرادات .۱۳
 

تستمد إیرادات الشركة من العقود مع العمالء من خالل توفیر خدمات تنظیف الطائرات ونقل الركاب والوقود 
 واألمتعة وخدمات المناولة األرضیة لعمالئھا.   

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۹

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۸

 اإلیرادات حسب الفئة:
 

 ۱٬۲۸۱٬۷۱۷ ۱٬۲٤۹٬۹۸٤ تقدیم الخدمات
 -- ۷٬۱۰۹ مبیعات البضائع

   
 ۱٬۲٥۷٬۰۹۳ ۱٬۲۸۱٬۷۱۷ 

 
 اإلیرادات حسب نوع العمیل:

 
 ۸۲۲٬٤۸۸ ۸۹٤٬۲٦۸ (أ)) ۱٥إیرادات من أطراف ذات عالقة (اإلیضاح 

 ٤٥۹٬۲۲۹ ۳٦۲٬۸۲٥ إیرادات من شركات الطیران األجنبیة األخرى
   
 ۱٬۲٥۷٬۰۹۳ ۱٬۲۸۱٬۷۱۷ 

 
 اإلیرادات حسب المطار:

 
 ٤۷٤٬۸۱٤ ٤٤۰٬۹۷۲ جدة

 ۱۲۱٬۲۰٥ ۳۲٦٬۲٤۸ الریاض
 ۹٥٬۲۹٤ ۱۰۹٬۹۱٤ الدمام

 ۳۱۷٬۸۳٥ ۹٥٬٦۲٤ المدینة
 ۲۷۲٬٥٦۹ ۲۸٤٬۳۳٥ أخرى

 
 
 
 
 

   ۱٬۲٥۷٬۰۹۳ ۱٬۲۸۱٬۷۱۷ 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱٦  

 
 منافع الموظفین .۱٤

 
 الوصف العام للخطة )أ

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

 یلي: كماتحدید المبلغ المثبت في قائمة المركز المالي  یتمالعمل السعودي. 
 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
 ٤۷٤٬۳۹۰ ٥۰۳٬۳۱۱ خطة المنافع المحددة القیمة الحالیة اللتزامات

 
 الحركة في صافي مطلوبات المنافع المحددة )ب
 

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

    

فترة الستة أشھر 
 المنتھیة في

یونیو  ۳۰ 
  م۲۰۱۹

 لسنة المنتھیة فيا
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 (مراجعة)  (غیر مراجعة) 
    

 ٤۳۲٬۲۸۰  ٤۷٤٬۳۹۰ الرصید في بدایة الفترة/السنة
    

    المدرج في قائمة الربح أو الخسارة:
 ٥٤٬٤۸۰  ۲۸٬٦۳۲ تكالیف الخدمة الحالیة

 ۱۸٬۱۹۳  ۱۰٬۹٤٦ تكلفة الفوائد
 ۳۹٬٥۷۸  ۷۲٬٦۷۳ 

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

 )۹٬۸۱۱(  -- االفتراضات المالیة -
 ۷٬۳۲۸  -- تعدیالت بناًء على الخبرة -
 --  )۲٬٤۸۳( 
    

 )۲۸٬۰۸۰(  )۱۰٬٦٥۷(  منافع مدفوعة
 ٤۷٤٬۳۹۰  ٥۰۳٬۳۱۱ الرصید في نھایة الفترة / السنة

 
م، تم إجراء تقییم اللتزامات نھایة الخدمة من قبل خبراء إكتواریون مستقلین باستخدام ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  )ج

 االفتراضات الرئیسیة كما یلي:
 

   االفتراضات األساسیة:
   

 %٤٫۷٥  معدل الخصم
 %٤٫٥  نمو المرتبات في المستقبل / المعدل المتوقع لزیادة الراتب

 %۱٫۱٤  معدل الوفیات
 %۱۲٫۲۳  معدالت التسریح / االستقالة من الخدمة

 سنة ٦۰  سن التقاعد
 

 سنة. ۱۲٫٦۹یبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۷  

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة .۱٥

ضمن تعریف الطرف خالل السیر االعتیادي لألعمال، دخلت الشركة في معامالت مع المنشآت األخرى التي تقع 
. تتألف 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 
ع األطراف ذات العالقة بشكل رئیسي من الخدمات المقدمة أخرى وكبار موظفي اإلدارة. تنشأ المعامالت م

 واإلعارات والعدید من اتفاقیات اإلیجار، ویتم تنفیذھا بموجب شروط تعاقدیة متفق علیھا.
 

 فیما یلي أھم المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
 
 تجاریة:المعامالت واألرصدة الھامة ضمن ذمم مدینة  –مستحق من أطراف ذات عالقة  )أ(

 

 العالقة االسم
 طبیعة 
 العالقة

 مبلغ المعامالت خالل
 أرصدة اإلقفال  یةالفترة المنتھ

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۹

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۸

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۹

دیسمبر  ۳۱
 مم۲۰۱۸

 (مراجعة) (غیر مراجعة)     
المؤسسة العامة للخطوط 
 الجویة العربیة السعودیة

 
 الشركة األم

خدمات 
 ٦۲۷٬۹۷٤ ٤۹۸٬٥۸۱ ٦٤۱٬۸۷٥ ٦٥٤٬۸۹۸ مقدمة

       

مساھم  خدمات الطیران الوطني
 مشترك

خدمات  
 ۲٥۲٬۸۲٥ ۲٦٤٬٦٤۹ ۱۱۹٬٤۷۹ ۱۱٥٬۷۰۸ مقدمة

       

شركة الخطوط السعودیة 
 للشحن

شركة تابعة 
 شقیقة

خدمات  
 ۳٦٬٦۰۸ ۱۱٬۱۷٤ ۹٬۲۳٤ ۹٬۹۰۷ مقدمة

       

الشركة السعودیة لھندسة 
 الطیرانوصناعة 

شركة تابعة 
 شقیقة

خدمات  
 ٤٬٥۹۷ -- ٦۹۲ ٤٬٦۱۹ مقدمة

       

شركة الخطوط الجویة 
 السعودیة للتموین 

مساھم 
 مشترك

خدمات 
 ۲٬۱۱۰ -- ۸۳ ۱٬۲۹۳ مقدمة

       

شركة تابعة  طیران السعودیة الخاص 
 شقیقة

خدمات  
 ۳٦٬۱۳۳ ۳۳٬۱۷٦ ٦٬۳۷۳ ٦٬۸٥۸ مقدمة

       

شركة تابعة  خدمات األسطول الملكي 
 شقیقة

خدمات  
 ۸۷٬٦٦۷ ۱۲۹٬۷٥۳ ۲۰٬۹۲۳ ٤٥٬۲۳۱ مقدمة

       

الشركة الوطنیة للمساندة 
 األرضیة للطیران

 
 شریك 

خدمات 
 ۳٥ ۹۱ ۱۲ ٥٦ مقدمة

       

شركة تابعة  شركة السعودیة القابضة
 شقیقة

خدمات 
 ۱٬٥۷۰ ۱٬۰۰۰ ۱٬٥۷۰ ۱٬۰۰۰ مقدمة

       

شركة تابعة  طیران ادیل
 شقیقة

خدمات  
 ۲۳٬۸۳٤ ۳۲٬۱۹۷ ۲۲٬۲٤۷ ٥۳٬۱۹۳ مقدمة

       

شركة األمد السعودي 
لخدمات المطارات والنقل 

 الجوي المساندة

 
مشروع 
 مشترك

خدمات 
 -- -- -- ۱٬٥۰٥ مقدمة

     ۹۷۰٬٦۲۱ ۱٬۰۷۳٬۳٥۳ 
 

یونیو  ۳۰( %٥۲الجویة العربیة السعودیة ("السعودیة") حوالي تبلغ إیرادات الشركة من الخدمات المقدمة لشركة الخطوط 
 ) من إجمالي اإلیرادات.%٤۹م: ۲۰۱۸

 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۸  

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تابع) .۱٥

 
 المعامالت واألرصدة الھامة ضمن مدفوعات مقدماً وذمم مدینة أخرى –مستحق من طرف ذي عالقة  )ب(

 العالقة االسم
 طبیعة
 العالقة

 مبلغ المعامالت خالل
 أرصدة اإلقفال الفترة المنتھیة

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۹

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۸

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸

 (مراجعة) (غیر مراجعة)     
المؤسسة العامة 
للخطوط الجویة 
 الشركة األم  العربیة السعودیة

تكالیف إعارة 
موظفین معاد 

 ۱۹٤٬۰۹۲ ۲٥۸٬۰۹۰ ۱۲٤٬۷۷۷ ۱۲۰٬٦۹۱  تحمیلھا
       
       
     ۲٥۸٬۰۹۰ ۱۹٤٬۰۹۲ 
 

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

  
 العالقة االسم 

 طبیعة
 المعامالت

 مبلغ المعامالت خالل 
 أرصدة اإلقفال الفترة المنتھیة

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۹

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۸

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸

 (مراجعة) (غیر مراجعة)     
المؤسسة العامة 
للخطوط الجویة 
 العربیة السعودیة

 
 الشركة األم

خدمات 
 ۳٬٦٥۹ ٤٬۲٦٤ ۹٬۲٤٦ ۱٬۱٤۹ مستلمة

       
شركة الخطوط 

الجویة السعودیة 
 للتموین

مساھم 
 مشترك

خدمات 
 مستلمة

 ۱٤٬۰۳٥ ۱۸٬٥۲٤ -- ۸٬۹۸۷ 
       

الشركة السعودیة 
لھندسة وصناعة 

 الطیران
شركة تابعة 

 شقیقة

 
خدمات 
 ۱٬٥٥۹ -- ٤۰٬٥۰۰ ۱٬٤٥۱ مستلمة

       
شركة األمد السعودي 

لخدمات المطارات 
والنقل الجوي 

 المساندة

 
مشروع 
 مشترك

 
 

خدمات 
 -- -- ٥٬۳۷۳ ٤٬۸۲٦ مستلمة

       
شركة الخطوط 

الجویة السعودیة 
 العقاري للتطویر

شركة تابعة  
 شقیقة

 
خدمات 
 -- -- ٤۳۸ ۱۸۲ مستلمة

       
شركة الخطوط 
 السعودیة للشحن

شركة تابعة  
 شقیقة

خدمات 
 ۲۲۷ ۲۲۷ ٥ --  مستلمة

       
     ٤٬٤۹۱ ۱٤٬٤۳۲ 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۱۹  

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تابع) .۱٥ 

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

 
 

 االسم

 
 

 العالقة

 
 طبیعة
 العالقة

 مبلغ المعامالت خالل
 أرصدة اإلقفال  الفترة المنتھیة في

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۹

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۸

 یونیو ۳۰
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸

 (مراجعة) (غیر مراجعة)     
العامة المؤسسة 

للخطوط الجویة 
 العربیة السعودیة

 الشركة األم

معاشات  
موظفي 

السعودیة 
 ۸٦٬۹۹٤ ۹۱٬۱۰٥ ۲۳٬٥۱٦ ۲۲٬٤۹٤ المتقاعدین

       
شركة األمد 

السعودي لخدمات 
المطارات والنقل 

 الجوي المساندة
مشروع 
 مشترك

مدفوعات 
مستلمة نیابة 

عن المشروع 
 ۱۸٬۸٤۳ ۲٤٬۹۳۸ ۳۳٬۰۲۷ ۲۲٬۲۸۲ المشترك

       
شركة الخطوط 

الجویة السعودیة 
 للتموین

مساھم 
 مشترك

خدمات 
 مستلمة

(اإلیضاح 
 (ج))۱٥

(اإلیضاح 
 ۱٥٬٤٦٦ ۸٬۷٤۱ (ج))۱٥

       
الشركة السعودیة 
لھندسة وصناعة 

 الطیران
شركة تابعة 

 شقیقة
خدمات 
 مستلمة

(اإلیضاح 
 (ج))۱٥

(اإلیضاح 
 ۱۹٬۳۳٥ ۲٬۲٥۲ (ج))۱٥

       
خدمات الطیران 

 الوطني
مساھم 
 مشترك

مطالبات  
 ٦۰۰ ٦۰۰ -- -- مصروفات

       
شركة الخطوط 
 السعودیة للشحن

شركة تابعة  
 شقیقة

مطالبات 
 مصروفات

(اإلیضاح 
 (ج))۱٥

(اإلیضاح 
 ۸٦۱ ۸٦۱ (ج))۱٥

       
شركة الخطوط 

الجویة السعودیة 
 للتطویر العقاري

شركة تابعة 
 شقیقة
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 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲۰  

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تابع) .۱٥

 
 مكافآت: )ه(

 طبیعة المعامالت االسم
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۹
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۸
    

 ٦٬٤۳۰ ٤٬۸۳٦ مكافآت كبار موظفي اإلدارة
 ۲٬۷٥٦ ۲٬٤۲۳ مكافآت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

    
  ۷٬۲٥۹ ۹٬۱۸٦ 
 

  فیما یلي تفاصیل مكافآت موظفي اإلدارة العلیا:
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۹
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۸
   

 ٦٬۲٥٤ ٤٬٦٦۳ منافع موظفین قصیرة األجل
 ۱۷٦ ۱۷۳ مكافأة نھایة الخدمة

   
 ٤٬۸۳٦٬٤ ٦۳۰ 

 
، أبرمت الشركة اتفاقیة إعارة مع المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة السعودیة م۲۰۱۱ینایر  ۱في  )و(

 تنص على أحكام وشروط إعارات الموظفین السعودیین لمساعدة الشركة في تسییر أعمالھا وعملیاتھا.  
 

 عن حصتھا من خالل فترة اإلعارة، استناًدا إلى الحدود المحددة في اتفاقیة اإلعارة، ستكون الشركة مسؤولة
مطلوبات والتزامات الموظفین المعارین، وفقًا لشروط التوظیف مع المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة 

 السعودیة.  
 

 القطاعات التشغیلیة .۱٦
 

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

الطیران في المملكة العربیة السعودیة. وبناًء علیھ، ترى اإلدارة أن نشاط الشركة التجاري یقع ضمن قطاع أعمال 
 واحد ویخضع لمخاطر وعائدات مماثلة.

 
 الزكاة .۱۷

 
 المحمل للفترة )أ

 
 تتكون الزكاة للفترة المنتھیة مما یلي:

  
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۹
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۸
    

 ۱٦٬٥۰۰ ۱٥٬۲٥۰  المحمل للفترة
 

 من الوعاء الزكوي وصافي الدخل المعدل للفترة، أیھما أعلى. %۲٫٥تستحق الزكاة بواقع 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲۱  

 
 الزكاة (تابع) .۱۷

 
 الزكاة المستحقة )ب

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

 
فترة الستة أشھر  

 المنتھیة في
 یونیو  ۳۰ 

 م۲۰۱۹

 السنة المنتھیة في
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ٦٥٬٥۸۸ ۸٦٬۲٥۲ الرصید في بدایة الفترة / السنة
 ۲٦٬۲۰۰ ۱٥٬۲٥۰ المحمل للفترة / السنة

 )٥٬٥۳٦( )۱۰٬۲٤۹( المدفوع خالل الفترة/السنة
   

 ۸٦٬۲٥۲ ۹۱٬۲٥۳ الرصید في نھایة الفترة / السنة
 
 الموقف الزكوي )ج

 
م لدى الھیئة العامة للزكاة والدخل ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱قامت الشركة بتقدیم إقرارات الزكاة حتى السنة المنتھیة في 

م. أصدرت الھیئة الربط الزكوي النھائي ۲۰۲۰أبریل  ۳۰(الھیئة). وحصلت الشركة على شھادة زكاة ساریة حتى 
ملیون لایر سعودي. بالرغم من ذلك،  ۰٫۹بمبلغ م الخاضع لمطالبة زكاة إضافیة ۲۰۱۱م إلى ۲۰۰۸للسنوات من 

 قدمت الشركة اعتراًضا على ھذا الربط.
 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة .۱۸
 

م، قدمت الشركة، في سیاق األعمال االعتیادیة، ۲۰۱۹باإلضافة إلى االرتباطات المحتملة المفصح عنھا في اإلیضاح 
ملیون لایر سعودي) إلى وزارة  ۱٤٫۸۳م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱سعودي (ملیون لایر  ۱۷٫۷۷ضمانات بنكیة بلغت 

المالیة، شركة الخطوط السعودیة، اتحاد النقل الجوي الدولي والھیئة العامة للطیران المدني ("الھیئة العامة")، فیما 
امل معھ الشركة م. قام البنك الذي تتع۲۰۱۹یونیو  ۳۰یتعلق بتأشیرة حج، تذاكر، مبیعات تذاكر وإیجارات كما في 

ملیون لایر سعودي) مقابل ھذه  ۰٫۰۱م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۰٫۲۷بتسجیل أرصدة بلغت 
 الضمانات.

 
م استلمت الشركة عدة مراسالت من الھیئة العامة للطیران المدني ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

داخلیة ودولیة في مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك بخصوص مطالبات فرض رسوم على كل رحلة طیران 
عبد العزیز الدولي. تقوم اإلدارة حالیًا بالتفاوض ومناقشة األمر مع الھیئة العامة للطیران المدني ولم تصل إلى نتیجة 

لقوائم ا نھائیة بعد. وبالتالي، یصعب تقدیر االلتزامات ذات الصلة، وبناء على ذلك، لم یسجل أي مخصص في ھذه
 المالیة فیما یتعلق بالمطالبة المذكورة أعاله.

 
ملیون لایر سعودي) المتعلقة  ۲۷٫۰۷م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۸٫۲۷تبلغ االلتزامات 

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



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲۲  

 
 األدوات المالیة .۱۹

 
سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة  القیمة العادلة ھي القیمة التي

بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، في حال عدم وجود سوق رئیسیة، في أفضل سوق 
 طر عدم أدائھ.یمكن للشركة الوصول إلیھا في ذلك التاریخ. وتعكس القیمة العادلة اللتزام ما مخا

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

 على أساس تجاري.
 

 تسلسل القیمة العادلة
 
تقوم إدارة الشركة بمراجعة منتظمة للمدخالت الھامة التي ال یمكن مالحظتھا وكذلك تعدیالت التقییم. في حالة  

استخدام معلومات الطرف الثالث، مثل أسعار السمسرة أو خدمات التسعیر، لقیاس القیم العادلة، یتم تقییم األدلة التي 
ستنتاج بأن ھذه التقییمات تلبي متطلبات المعاییر الدولیة للتقریر تم الحصول علیھا من األطراف الثالثة لدعم اال

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

 یر.التغیفیھا لتي حدث االتقریر فترة  نھایةللقیمة العادلة في  الھرميمستویات التسلسل  بینتثبت الشركة بالتحویالت 
 

وعند توافر األسعار المعروضة، تقوم الشركة بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق 
نشطة لتلك األداة. یعتبر سوق األداة المالیة نشط، في حال تكرر المعامالت بشكل مستمر مما یوفر معلومات كأساس 

 لتسعیر األداة المالیة.
 

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

 
لموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي یمكن المستوى األول: أسعار التداول (غیر المعدلة) في األسواق النشطة ل

 الوصول إلیھا في تاریخ القیاس.
 

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

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

 غیر القابلة للمالحظة).
 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي 
 القیاس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریاً للقیاس ككل. للقیمة العادلة، فإنھ یتم تصنیف

 
م، لم تكن ھناك أدوات ۲۰۱۹یونیو  ۳۰ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة اختالفا جوھریا عن قیمھا الدفتریة. في 

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

  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲۳  

 
 األدوات المالیة (تابع) .۱۹

 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  

     م۲۰۱۹یونیو  ۳۰
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

 ۳۷۸٬٤۰٥ -- ۳۷۸٬٤۰٥ -- الخسارة
     

     م (مراجعة)۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو استثمارات 

 ۳۰٥٬۰۳۸ -- ۳۰٥٬۰۳۸ -- الخسارة
 

م والسنة ۲۰۱۹یونیو  ۳۰لم یكن ھناك تحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل الفترة المنتھیة في 
). القیمة العادلة ۸م. كذلك، لم تكن ھناك تغییرات في أسالیب التقییم (اإلیضاح ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة یعتمد على صافي قیم الموجودات التي أعلنھا مدیر 
 الصندوق.

 
یوضح الجدول التالي القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، وال یشمل معلومات القیمة 

وجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقریبیة معقولة للقیمة العادلة للم
 العادلة.

 
 القیمة الدفتریة (غیر مراجعة) م۲۰۱۹یونیو  ۳۰ 
 
 
 

 البیان:

 
 

 التكلفة المطفأة

القیمة 
العادلة من 
خالل الربح 

 الخسارةأو 

القیمة العادلة 
من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 
 
 

 اإلجمالي
     

     موجودات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة:
 ٥٥٤٬۰۲۷ -- -- ٥٥٤٬۰۲۷ النقد لدى البنوك

 ۱٬۳۸۷٬۲٤۲ -- -- ۱٬۳۸۷٬۲٤۲ ذمم مدینة تجاریة وأخرى
     

     مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة:
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو استثمارات 

 ۳۷۸٬٤۰٥ -- ۳۷۸٬٤۰٥ -- الخسارة
     

     مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة:
 ٥۱۸٬٤۱٦ -- -- ٥۱۸٬٤۱٦ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

 ۱٦۷٬٥٥٦ -- -- ۱٦۷٬٥٥٦ مطلوبات عقود اإلیجار
 

 القیمة الدفتریة م (مراجعة)۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
 
 
 

 البیان:

 
 

 التكلفة المطفأة

القیمة 
العادلة من 
خالل الربح 

 الخسارةأو 

القیمة العادلة 
من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 
 
 

 اإلجمالي
     

     موجودات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة:
 ۳۰۸٬۹۳٥ -- -- ۳۰۸٬۹۳٥ النقد لدى البنوك 

 ۱٬٥۱۳٬۷۷٤ -- -- ۱٬٥۱۳٬۷۷٤ ذمم مدینة تجاریة وأخرى
     

     مطلوبات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة:
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

 ۳۰٥٬۰۳۸ -- ۳۰٥٬۰۳۸ -- الخسارة
     

     مطلوبات مالیة غیر مقاسة بالقیمة العادلة:
 ٤٥۹٬٥۰٦ -- -- ٤٥۹٬٥۰٦ ذمم دائنة تجاریة وأخرى



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲٤  

 
 والتعدیالت على المعاییرالمعاییر الجدیدة  .۲۰

 
قامت الشركة، بحسب مقتضى الحال، بتطبیق المعاییر التالیة الجدیدة والمعدلة من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

 م.۲۰۱۹ینایر  ۱اعتباًرا من 
 

 عقود اإلیجار - ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

"عقود اإلیجار" وتفسیر لجنة تفسیرات  ۱۷المحاسبة الدولي محل معیار  ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 
"تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیرات  ٤المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 التي المعامالت جوھر "تقییم۲۷ السابقة  التفسیرات لجنة الحوافز"، وتفسیر -التشغیلي  اإلیجار "عقود ۱٥السابقة 
اإلیجار". یحدد المعیار مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح لعقود اإلیجار ویطلب  القانوني لعقد الشكل تأخذ

من المستأجرین المحاسبة على معظم عقود اإلیجار بموجب نموذج مركز مالي واحد. لم تتغیر طریقة محاسبة 
. سیستمر ۱۷بشكل جوھري عن معیار المحاسبة الدولي  ۱٦عیار الدولي للتقریر المالي المساھمین بموجب الم

المؤِجرون في تصنیف عقود اإلیجار على أنھا إما عقود إیجار تشغیلي أو تمویلي باستخدام مبادئ مماثلة كما في 
ثیر على عقود اإلیجار عند كون أي تأ ۱٦. لذلك، لم یكن للمعیار الدولي للتقریر المالي ۱۷معیار المحاسبة الدولي 

 الشركة تمثل الطرف المؤِجر.
 

للمستأجرین نموذجاً وحیداً للمحاسبة في قائمة المركز المالي. وكنتیجة لذلك،  ۱٦قدم المعیار الدولي للتقریر المالي 
ودات ذات الموج قامت الشركة، كمستأجر، بإثبات الموجودات المتعلقة بحقوق االستخدام التي تمثل حقھا في استخدام

 .اإلیجارالصلة ومطلوبات اإلیجار التي تمثل التزامھا بسداد دفعات 
 
باستخدام طریقة األثر الرجعي المعدل، والتي بموجبھا یتم  ۱٦قامت الشركة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  

م. وبناًء علیھ، لم یتم تعدیل معلومات ۲۰۱۹ینایر  ۱في  تسجیل التأثیر التراكمي للتطبیق األولي في األرباح المبقاة
م، أي أنھ تم إعادة عرضھا كما سبق التقریر عنھا، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي ۲۰۱۸المقارنة المعروضة لسنة 

 والتفسیرات ذات الصلة. فیما یلي اإلفصاح عن التغییرات في السیاسات المحاسبیة. ۱۷
 

 تعریف عقد اإلیجار
 

السابق، حددت الشركة عند بدء العقد ما إذا كان الترتیب یمثل أو ینطوي على عقد إیجار بموجب المعیار الدولي  في
. تقوم الشركة اآلن بتقییم ما إذا ٤وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار  ۱۷للتقریر المالي 

اًء على تعریف عقد اإلیجار. بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي، كان العقد یعتبر أو ینطوي على عقد إیجار بن
فإن العقد ھو عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار إذا كان العقد یتضمن حق السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة 

 ما مقابل ثمن معین.
 

، اختارت الشركة استخدام وسیلة التحول العملیة التي تسمح بتطبیق ۱٦الدولي للتقریر المالي  المعیارعند التحول إلى 
وتفسیر لجنة تفسیرات  ۱۷المعیار فقط على العقود التي تم تحدیدھا سابقًا كعقود إیجار تطبق معیار المحاسبة الدولي 

ولي. لم یتم إعادة تقییم العقود التي لم یتم تحدیدھا في تاریخ التطبیق األ ٤المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار 
. ٤وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار  ۱۷كعقود إیجار بموجب معیار المحاسبة الدولي 

التي تم  ، فقط على العقود المبرمة أو۱٦لذلك، تم تطبیق تعریف عقد اإلیجار بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
 م.۲۰۱۹ینایر  ۱تغییرھا في أو بعد 

 
 بصفتھا مستأجر، لدى الشركة عقود إیجار لمرافق المطار ومباني المكاتب والسیارات.

 
قامت الشركة بتصنیف عقود اإلیجار سابقًا كعقود إیجار تشغیلي أو تمویلي بناًء على تقییمھا ما إذا كان عقد اإلیجار 

المكافآت المرتبطة بملكیة األصل األساسي بشكل كبیر إلى الشركة بشكل كبیر. بموجب قد قام بنقل جمیع المخاطر و
، تثبت الشركة موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار لعقود اإلیجار ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

 في قائمة المركز المالي.
 

ھذه كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة تثبت الشركة مدفوعات اإلیجار المرتبطة بعقود اإلیجار 
 اإلیجار.



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲٥  

 
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر (تابع) .۲۰

 
 "عقود االیجار" (تابع) ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 وفیما یلي تسویة المبالغ الدفتریة للموجودات بحق االستخدام:

 
 اإلجمالي السیارات مباني 

    التكلفة:
 ۱۷٤٬۷٤۲ ۳۰٬۹۱٥ ۱٤۳٬۸۲۷ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 ۲٬۹٦۷ ۲٬۹٦۷ -- إضافات
 ۱۷۷٬۷۰۹ ۳۳٬۸۸۲ ۱٤۳٬۸۲۷ م۲۰۱۹یونیو  ۳۰الرصید كما في 

    االستھالك المتراكم:
 ۲٤٬۰۳٤ ۳٬۸٤۹ ۲۰٬۱۸٥ المحمل للفترة

 ۲٤٬۰۳٤ ۳٬۸٤۹ ۲۰٬۱۸٥ م۲۰۱۹یونیو  ۳۰الرصید كما في 
    

    :القیم الدفتریة
 ۱٥۳٬٦۷٥ ۳۰٬۰۳۳ ۱۲۳٬٦٤۲ م۲۰۱۹یونیو  ۳۰في 

 
 التأثیر عند التحول: )أ
 

، أثبتت الشركة موجودات إضافیة بحق االستخدام ۱٦وفیما یتعلق بالتحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي 
 التحول:ومطلوبات إیجار إضافیة تثبت الفرق في األرباح المبقاة. فیما یلي ملخًصا بالتأثیر عند 

 
ینایر  ۱

 م۲۰۱۹
  

 ۱۷٤٬۷٤۲  موجودات بحق االستخدام
 )۱۸۹٬۰۸٦( مطلوبات عقود اإلیجار

 )۱٤٬۳٤٤( أرباح مبقاة
 

وعند قیاس مطلوبات اإلیجار لعقود اإلیجار التي تم تصنیفھا كعقود إیجار تشغیلي، قامت الشركة بخصم مدفوعات 
 .٪٤٫۷٥المرجح المطبق ھو م. معدل المتوسط ۲۰۱۹ینایر  ۱ اإلیجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في

 
 تسویة مطلوبات عقود اإلیجار )ب
 

 یتم عرض مطلوبات اإلیجار في قائمة المركز المالي على النحو التالي:
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
   

 -- ۱۰۳٬٦٥۲ الجزء غیر المتداول من مطلوبات عقود اإلیجار
 -- ٦۳٬۹۰٤ من مطلوبات عقود اإلیجارالجزء المتداول 

   
 ۱٦۷٬٥٥٦ -- 

 
 



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲٦  

 
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر (تابع) .۲۰

 
 التأثیر للفترة: )ج
 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۹

 -- مصروفات استھالك (مدرجة ضمن مصروفات إداریة)
 ۲٤٬۰۳٤ مصروفات استھالك (مدرجة ضمن تكلفة اإلیرادات)

 ۳٬٤٦۷ التمویلیةصافي التكالیف 
 

ملیون لایر سعودي من مصروفات  ۲٤م، أثبتت الشركة ۲۰۱۹یونیو  ۳۰خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في 
 ۱٥۳٫۸ملیون لایر سعودي من تكالیف الفائدة من ھذه اإلیجارات، مما نتج عنھ قیمة دفتریة بمبلغ  ۳٫٥االستھالك و

لموجودات بحق استخدام ومطلوبات إیجار على التوالي كما في ملیون لایر سعودي  ۱٦۷٫٥ملیون لایر سعودي و
 م.۲۰۱۹یونیو  ۳۰

 
 المعاییر الصادرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد .۲۱

 
إن المعاییر والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد كما في تاریخ التقریر مذكورة أدناه. تقوم الشركة حالیاً بتقییم 

المالیة. فیما یلي ملخص للمعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة والتعدیالت األخرى على تلك تأثیراتھا على قوائمھا 
 م:۲۰۲۰ینایر  ۱المعاییر، والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 
السماح بالتطبیق م مع ۲۰۲۰ینایر  ۱ھناك عدد من المعاییر الجدیدة التي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ بعد 

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

 
 
 المعیار / التفسیر 

 
 

 الوصف

ساري اعتباًرا من الفترات 
التي تبدأ من أو بعد التاریخ 

 التالي
على مراجع إطار المفاھیم في المعاییر الدولیة التعدیالت  إطار المفاھیم

 للتقریر المالي
 م۲۰۲۰ینایر  ۱

المعیار الدولي 
 ۳للتقریر المالي 

تعریف األعمال (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
۳( 

 م۲۰۲۰ینایر  ۱

معیار المحاسبة 
ومعیار  ۱الدولي 

 ۸المحاسبة الدولي 

(التعدیالت على المعیار الدولي تعریف األھمیة النسبیة 
 )۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱للتقریر المالي 

 م۲۰۲۰ینایر  ۱

المعیار الدولي 
 ۱۷للتقریر المالي 

 م۲۰۲۱ینایر  ۱ عقود تأمین

المعیار الدولي 
 ۱۰للتقریر المالي 

ومعیار المحاسبة 
 ۲۸الدولي 

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

 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰المالي 

متاح للتطبیق االختیاري / 
تاریخ السریان مؤجل إلى 

 أجل غیر مسمى

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
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 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲۷  

 
 إدارة المخاطر المالیة .۲۲
 

 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 وأیضاً متابعة تقلبات األسواق المالیة ویحاول 

 التقلیل من التأثیرات السلبیة المحتملة على األداء المالي للشركة.      
 

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

 مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.
 

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

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

 وبناءة یتفھم فیھا جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم.
 

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

 
تشمل األدوات المالیة المدرجة في القوائم المالیة المختصرة األولیة النقد وما في حكمھ، ذمم مدینة تجاریة وأخرى، 

تم اإلفصاح عن طرق  الخسارة، ذمم دائنة تجاریة وأخرى والزكاة. استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو
 اإلثبات المتبعة في بیان السیاسات المنفصل المتعلق بكل بند.

 
 مخاطر االئتمان

 
مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة استثماریة على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر 

تتعرض الشركة لمخاطر تتعلق بالذمم المدینة التجاریة واألخرى واالستثمارات بالقیمة العادلة مالیة للطرف اآلخر. 
 من خالل الربح أو الخسارة والنقد لدى البنوك.

  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
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۲۸  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۲۲

 
 مخاطر االئتمان (تابع)

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

 
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 

   الموجودات المالیة
 ۱٬٤۸۷٬۰۳۱ ۱٬۳۰۷٬٦۸۱ ذمم مدینة تجاریة
 ۲۰٥٬٤۸٦ ۲۷۳٬۳۰٦ ذمم مدینة أخرى

 ۳۰٥٬۰۳۸ ۳۷۸٬٤۰٥ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ۳۰۸٬۹۳٥ ٥٥٤٬۰۲۷ البنوكالنقد لدى 

 ۲٬٥۱۳٬٤۱۹ ۲٬۳۰٦٬٤۹۰ 
 

 خسائر االنخفاض في القیمة
 

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

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

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

تدرج الذمم المدینة بعد خصم مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة. تقوم الشركة بتطبیق المنھج  
نیة القیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تستخدم مخصص الخسائر االئتم ۹المبسط للمعیار الدولي للتقریر المالي 

المتوقعة للعمر الكلي لجمیع الذمم المدینة التجاریة. لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تجمیع الذمم المدینة 
التجاریة بناًء على الخصائص المشتركة لمخاطر االئتمان وعدد أیام تجاوز االستحقاق. یتم تعدیل معدالت الخسارة 

جلة عن عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسویة التاریخیة لتعكس المعلومات الحالیة واآل
المستحقات. یعكس الحساب النتائج المرجحة لالحتمال والقیمة الزمنیة للنقود والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة 

 تقبلیة.في تاریخ التقریر عن األحداث الماضیة والظروف الحالیة وتوقعات الظروف االقتصادیة المس
 

یشمل تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بالنسبة لمجمل الذمم المدینة التجاریة حسب نوع الطرف المقابل بشكل رئیسي 
 (أ)). ۱٥شركات الطیران المحلیة واألجنبیة واألطراف األخرى ذات العالقة (اإلیضاح 

 
(أ))  ۱٥األطراف ذات العالقة (اإلیضاح م، تستحق الذمم المدینة التجاریة بشكل رئیسي من ۲۰۱۹یونیو  ۳۰في 

 %۸۲والذمم المدینة التجاریة األخرى ویتم إدراجھا بقیمھا القابلة للتحقیق المقدرة. یمثل أكبر عشرة عمالء ما نسبتھ 
) من مجموع الذمم المدینة التجاریة القائمة. الوضع المالي لألطراف ذات العالقة %۸۰م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(

 مستقر.
 

 مخاطر السوق
 

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

 األسعار األخرى.
  



 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة المختصرة األولیةإیضاحات حول 

 م۲۰۱۹یونیو  ۳۰للفترة المنتھیة في  
 (بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 

۲۹  

 
 المخاطر المالیة (تابع)إدارة  .۲۲

 
 مخاطر سعر الفائدة

 
مخاطر سعر الفائدة تتمثل في التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثیر التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق 

 على المركز المالي والتدفقات النقدیة للشركة.
 

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

 
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 

   األدوات ذات المعدل الثابت
   الموجودات المالیة

 ۳۰۰٬۰۰۰ ٤۰۰٬۰۰۰ ودائع قصیرة األجل -
   

   أدوات بمعدالت متغیرة
   الموجودات المالیة

 ۳۰٥٬۰۳۸ ۳۷۸٬٤۰٥ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات  -
 

 تحلیل حساسیة القیمة العادلة لألدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
 

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

 الشامل اآلخر.
 

 تحلیل حساسیة التدفق النقدي لألدوات ذات المعدل المتغیر
 

 ةنقطة أساس في أسعار الفائدة في تاریخ التقریر إلى زیادة / (انخفاض) الربح أو الخسار ۱۰۰یؤدي التغیر بنسبة 
ملیون لایر سعودي). یفترض ھذا التحلیل أن جمیع  ۳٫۰٥م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳٫۷۸بمبلغ 

 المتغیرات األخرى، والسیما أسعار صرف العمالت األجنبیة، تبقى ثابتة.
 

 مخاطر العمالت
 

العمالت األجنبیة لمعامالتھا مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف 
بشكل رئیسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي والیورو. تعمل الشركة دولیاً وھي معرضة لمخاطر أسعار صرف 
العمالت األجنبیة. حالیاً، تتعلق ھذه المخاطر بشكل أساسي بتحركات سعر الصرف بین العمالت األجنبیة مقابل 

 قوم الشركة بمراقبة ھذه التذبذب وإدارة أثرھا على القوائم المالیة بناًء على ذلك.الیورو والجنیھ اإلسترلیني. ت
 

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