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 رسالة رئيس مجلس اإلدارة
 

 املحترمون     املساهمون السادة / 

ومع مرور السنوات املليئة بالعمل الجاد أصبحت    ،جاز العربية للخدمات  بدأت مؤسسةم  1992في عام  

تتمتع به من قدرات تقنية وفنية فائقة الجودة   )وهلل الحمد( احدى الشركات الرائدة في مجالها بما 

وشراكات استراتيجية مع الخبرات العاملية وكفاءات إدارية في مجال خدمات الطاقة والصناعة. وكذلك  

متك  صناعية  حلول  بتقديم  والصناعي  تميزها  املحلي  باملحتوى  االرتقاء  في  يساهم  مما  لعمالئها  املة 

 . 2030تماشيا مع أهداف رؤية اململكة 

في السوق السعودي يعد نقطة تحول في مسيرتها املمتدة لثالثة عقود، وذلك ملتانة  إن طرح الشركة 

وطننا  اقتصاد  قوة  على  تأكيد  إال  هو  وما  والدولية،  اإلقليمية  وسمعته  خادم    السوق  بقيادة  الغالي 

الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا وولي عهده األمين صاحب السمو امللكي األمير  

 محمد بن سلمان حفظه هللا.

مرة    47.58بلغت  التي  وتفخر الشركة بالنجاح الذي حققته في مرحلة االكتتاب من خالل تغطية الطرح 

، والذي يعتبر وسام ثقة من املستثمرين تعتز وتتشرف به الل فترة الطرحمن إجمالي األسهم املطروحة خ

 الشركة. 

واليوم، وبعد دخول سوق املال السعودي، تحرص إدارة الشركة على مواصلة النمو والتوسع والتطوير  

املستمر في أنشطة التشغيل. كما تحرص الشركة على تطبيق معايير االلتزام والحوكمة بهدف ضمان 

 امة بإذن هللا. االستد 

عام   الشركة    2021كان  منسوبي  مجهود  ثم  هللا  بفضل  ولكن  والصعوبات  بالتحديات   
ً
مليئا  

ً
عاما

افيتها املعهودة، راجين من املولى القدير أن يكون عام       2022استطاعت الشركة تجاوزها بإحتر
ً
مليئا

 لعمليات مجلس اإلدارة واإلد  بالنجاحات. 
ً
ارة التنفيذية للشركة خالل   تجدون في هذا التقرير  عرضا

 حسب متطلبات ولوائح هيئة سوق املال.  2021السنة املالية 

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل ملساهمي الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وعمالء الشركة وشركاؤها  

 على ثقتهم املستمرة. 

 عبدالرحمن خالد الدبل

   رئيس مجلس اإلدارة  
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 اإلدارة تقرير مجلس 

 

 م 2022ديسمبر  31للسنة املنتهية 

يسر مجلس إدارة شركة جاز العربية للخدمات أن يقدم تقريره عن أنشطة الشركة والبيانات املالية املدققة للشركة  

 . 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 قطاعات األعمال

 القطاعات التالية: تم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على عملياتها وتتكون من 

   الخدمات الفنية   .1

 

 قسم إدارة املشاريع  .أ 

 

 للعمالء في املنطقة نظًرا ملا تتمتع به  
ً
 أساسيا

ً
ُيَعد قسم إدارة املشاريع في شركة جاز العربية قصة نجاح حقيقية وحليفا

 أنجز ما يزيد على 
ً
عية الرئيسية، ومنها شركة  مشروًعا لكبار الجهات الصنا 50الشركة من خبرة كبيرة باعتبارها مقاوال

 .وشركة مرافق (SEC) ، وشركة الكهرباء السعودية(SABIC) أرامكو السعودية، وشركة سابك 

 

واملعتمدة من أرامكو العمالء في مجاالت النفط والغاز   ISO وتساعد عمليات املسار السريع الحاصلة على شهادة

والبنية التحتية على تحقيق أهدافها بأمان وفي الوقت املحدد وبما يتناسب  والبتروكيماويات والطاقة واملياه والصناعة 

 .مع امليزانية باستخدام أفضل املمارسات وأحدث التقنيات

ومعتمدين من شركة أرامكو من الفئة   (PMP) كما أننا نعين موظفين مؤهلين حاصلين على شهادة محترف إدارة املشاريع

وعقد   LSTK  ، وعقد تسليم املفتاحEPC احتياجات مقاول عقد الهندسة واملشتريات والبناءمن أجل تلبية كامل  3

  .، بما في ذلك اإلدارة والهندسة واملشتريات ومراقبة الجودة، والتشغيل وخدمات الدعم LSPB الشراء والبناء

من ماليين الساعات الخالية من   وإذا تكلمنا عن سجل السالمة لدينا فحدث وال حرج، فهو يعبر عن ذاته بما يحتويه

األعطال مع وجود عدد ضئيل من األخطاء املضيعة للوقت األقل من العدد املتوسط في الصناعة وهو إنجاز تشهد به  

 العديد من خطابات التقدير والجوائز التي حصلنا عليها في مجال السالمة. 

 

 مجموعة كاملة من خبرات املشروع : 

 ز واملياه ومحطات الضخ  خطوط أنابيب للنفط والغا •

 محطات املعالجة  •

 محطات ضغط الغاز   •

 محطات العمليات املساعدة   •

 واإلنشاءات LSPBعقد الشراء والبناء  /LSTKعقد تسليم املفتاح   /EPCلهندسة واملشتريات والبناء  •



 
 

Board Report - 2021   Page 3 

 قسم الخدمات امليدانية  . ب

 

واسعة من الدعم للمشروعات الكبرى وأنشطة التحول في  يقدم قسم الخدمات امليدانية في شركة جاز العربية مجموعة 

  .مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين، في القطاعين الخاص والحكومي

 يلتزم فريقنا الفني املتنوع ذو الخبرة بالجدول الزمني املحدد للمشاريع مع تلبية أعلى معايير الجودة والسالمة والكفاءة.

 

 الفنية:  حلول القوى العاملة

 اإلغالق والصيانة في حاالت الطوارئ  •

 فنيو اآلالت امليكانيكية والدوارة  •

 فنيو األدوات الكهربائية وأجهزة القياس   •

 اللحامون وامليكانيكيون واملصنعون   •

 

 :خبرة الخدمة

بمعرفة فريق  فحص وصيانة املعدات الدوارة املتخصصة )التوربينات، الضواغط، الطارد، املضخات، وغيرها(  •

 من ذوي الخبرة مزود باألدوات الكاملة واملعدات ومرافق املوقع

 (   LSTKالهندسة واملشتريات والبناء كحلول مشاريع عقد تسليم املفتاح )  •

 تصنيع وتركيب أنابيب املحطات  •

 ( لألدوات الكهربائية واألجهزةLSTKأعمال مشاريع عقد تسليم املفتاح ) •

 إصالحات وتعديالت املحطات  •

 تفكيك املحطات ونقلها وإعادة تركيبها  •

 خدمات املحطات / اإلغالق / فترات التوقف  •

 

 وحدة الصيانة طويلة األجل : 

 مهندسو العمليات  •

 مهندسو املعدات الدوارة  •

 مهندسو املوثوقية/ الصيانة ذات املوثوقية املركزية/ التفتيش على أساس املخاطر  •

 مهندسو ضمان الجودة / مراقبة الجودة  •

 متخصصو التخطيط والجدولة  •

 فنيو التحليل  •

 الفنيين في مجاالت الخبرة املختلفة   •
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 الجملة والتجزئة .2

 

 قسم أجهزة القياس واللوازم الكهربائية  .أ 

 

تقدم شركة جاز العربية مجموعة رائدة من الحلول الخاصة بالضغط، تنظيم التدفق، املستوى، درجة الحرارة، نظام  

الغاز/   عاملية  تحليل  والخدمات  املنتجات  من  شاملة  مجموعة  لدينا  والالسلكية.  الصناعية  التوصيل  حلول  السائل، 

ن من قدراتكم في هذا املجال   ِّ
حس 

ُ
َضاهى ت

ُ
املستوى تلبي أصعب التحديات التحليلية بموثوقية وإمكانية اتصال ودقة ال ت

 من الصناعة و 
ً
ا للجميع. بدرجة كبيرة. ونتطلع إلى إيجاد حلول تفيد كال

ً
 أكثر إشراق

ً
 املجتمع؛ ما يضمن مستقبال

 

 قسم امليكانيكية  . ب

 

يتعلق   فيما  تنافسية  ميزة  الشركة  يعطي  مما  الدوليين  املوردين  أفضل  من  واسعة  بشبكة  العربية  جاز  شركة  تتميز 

واملياه   والصلب  والبتروكيماويات  والغاز  النفط  لصناعة  امليكانيكية  الحلول  على  في بالحصول  والتعدين  املياه  وتحلية 

  .اململكة العربية السعودية

يتعلق   فيما  استثنائية  مضافة  قيمة  يمنحهم  مما  لعمالئنا  العميقة  والخبرة  املعرفة  نقدم  لدينا  امليكانيكي  القسم  وفي 

 .باملعدات الدوارة والثابتة

 

 الصناعات   .3

 

 جاز العربية: مصنع جاز العربية لتقنية املعادن "ميتال تك" التابع لشركة  

 

ا في الدمام ينتج فيه العاملين  
ً
يعتبر مصنع جاز العربية لتقنية املعادن التابع لشركة جاز العربية فرع تصنيع أنش ئ حديث

لدينا الذين يتمتعون بمهارات عالية بكرات ملفات األنابيب ويصنعون الفوالذ الهيكلي ومحطات خفض الضغط  

عديد من املنتجات األخرى الضرورية للصناعة ألهم العمالء ومن بينهم أرامكو  وعدادات التدفق متعددة املراحل وال

 السعودية، سابك، الشركة السعودية للكهرباء، شلمبرجير وسبكيم 

 

 مواصفات ورشة العمل: 

 ألف متر مربع مع مناطق للتصنيع والتخزين واالختبار   30منشأة مساحتها  •

الهندسة، واملشتريات، والفحص، واللحام، والنسف، والطالء، واالختبار املضاد للتلف والفحص    -القدرات  •

 الهيدروستاتيكي  

ربوني والفوالذ  "( واملواد ويتضمن ذلك الفوالذ الك60"إلى  1قطر / يوم إلنتاج األنابيب )من  600 - السعة اإلنتاجية  •

 املقاوم للصدأ والسبائك وغيرها 

 معدات التحميل والتفريغ، بما في ذلك الرافعات العلوية والرافعات الشوكية  •
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 هيكل الشركة 

 قائمة الشركات الزميلة 

 ت اسم الشركة الزميلة   النشاططبيعة  بلد التسجيل رأس املال نسبة امللكية

السعودية اململكة العربية  500,000 33%  تقديم خدمات فنية صناعية  
شركة يوكوجاوا للخدمات  

 العربية السعودية
1 

 تقديم خدمات فنية صناعية  اململكة العربية السعودية  500,000 45%
شركة إليوت جاز العربية  

 السعودية للخدمات املحدودة
2 

 تقديم خدمات فنية صناعية  اململكة العربية السعودية  500,000 50%
شركة أف أس إليوت العربية  

 السعوديةللخدمات املحدودة 
3 

 تقديم خدمات فنية صناعية  اململكة العربية السعودية  700,000 40%

شركة الستر انستروميت  

العربية السعودية للخدمات  

 املحدودة

4 

 اململكة العربية السعودية  5,000,000 49%
تصنيع املكونات الكهربائية 

 الصناعية 

مصنع ويدمولر العربية  شركة 

 السعودية للصناعة 
5 

 تقديم خدمات فنية صناعية  اململكة العربية السعودية  500,000 45%
شركة جاز فيكتور العربية  

 السعودية املحدودة
6 

 تقديم خدمات فنية صناعية  اململكة العربية السعودية  2,000,000 50%
شركة أف أس إليوت العربية  

املحدودةالسعودية   
7 

 

 : الفروع

 ٪ وال تمثل كيانات قانونية منفصلة. 100فروع الشركة مملوكة بنسبة 

 : قائمة الفروع 

 الشركة  طبيعة النشاط الدولة واملدينة

اململكة العربية  

 السعودية، الجبيل

صناعة املعوجات وكواتم الصوت واملداخن واألنابيب واملواسير،  

 وخطوط األنابيب.إصالح وصيانة األنابيب 

رقم السجل   - للخدمات العربية جاز شركة

 2055011867التجاري 

اململكة العربية  

 السعودية، الجبيل

البيع بالجملة لقطع غيار املعدات واآلالت الصناعية، البيع بالجملة 

لقطع غيار معدات وآالت البناء، البيع بالجملة لألنابيب املعدنية 

 املياه. والحديدية، بيع معدات ضخ 

رقم   -شركة جاز العربية للخدمات 

 2055004723 السجل التجاري 

اململكة العربية  

 السعودية، الدمام

االلكترونية الخاصة   واالجزاءالبيع بالجملة لقطع غيار املعدات 

باالتصاالت، يشمل )بيع األنابيب االلكترونية والدوائر الكهربائية  

املدمجة واملطبوعة(، البيع بالجملة ملعدات أخذ املقاييس، البيع  

بالجملة لقطع غيار معدات وآالت البناء، البيع بالجملة للمواد  

 ملختبرات.الكيميائية، البيع بالجملة ألجهزة ولوازم الكيماويات وا

رقم   -شركة جاز العربية للخدمات 

   2050099200 السجل التجاري 

اململكة العربية  

 السعودية، ينبع

البيع بالتجزئة لألدوات الكهربائية وتمديداتها، البيع بالتجزئة  

، تجارة التجزئة ألالت ومعدات التشييد  والحديديةلألنابيب املعدنية 

 . وصيانتهااملدنية النفطية واملعدات الثقيلة  والهندسةوالبناء 

رقم   -شركة جاز العربية للخدمات 

 4700006468 السجل التجاري 

العربية  اململكة 

 السعودية، ميناء الدمام 

املجوفة من الحديد والصلب،  واألشكال واملواسيرصناعة األنابيب 

 بالكهرباء. والتحكمصناعة أجهزة التوزيع 

رقم   -شركة جاز العربية للخدمات 

 2050113651 السجل التجاري 
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 ملخص البيانات املالية 

  2021إلى  2017 منلدخل ل يبيانملخص  

 
2021 

 )بالريال السعودي(

2020 

 )بالريال السعودي(

2019 

 )بالريال السعودي(

2018 

 )بالريال السعودي(

2017 

 )بالريال السعودي(
 قوائم الدخل 

 

 يرادات اإل  297,547,324 454,804,131 446,288,026 322,011,134 386,463,808
 

 تكلفة اإليرادات  (179,355,227) (317,010,312) (334,590,544) (204,951,036) (281,760,884)
 

 اجمالي الربح  118,192,097 137,793,819 111,697,482 117,060,098 104,702,924
 

 واالدارية  العموميةاملصاريف  (86,635,341) (89,970,021) (59,713,222) (47,255,703) (63,411,459)
 

 االستهالكات االهالكات و  (2,484,851) (2,337,108) (3,565,177) (3,302,740) (3,926,784)

 ربح التشغيل  29,071,905 45,486,690 48,419,083 66,501,655 37,364,681
 

 مصادر الدخل األخرى  2,471,958 1,603,421 7,302,966 3,807,146 7,738,517
 

 املالية  التكاليف (737,954) (843,795) (1,099,889) (1,438,442) (2,490,962)
 

42,612,236 68,870,359 54,622,160 46,246,316 30,805,909 
 ة الزميلةالربح قبل املشاركة في نتائج الشركا

 والزكاة 
 

 حصة نتيجة الشركات الزميلة  13,599,081 18,936,002 22,620,280 8,364,452 22,073,534
 

 الربح قبل الزكاة  44,404,990 65,182,318 77,242,440 77,234,811 64,685,770
 

 الزكاة (1,244,605) (2,705,941) (3,286,861) (3,925,103) (4,625,615)
 

 الربح السنوي  43,160,385 62,476,377 73,955,579 73,309,708 60,060,155
 

 

 :سعودي( الريال بالالخمس املاضية ) يوضح الرسم البياني التالي التغير في اإليرادات للسنوات 
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 صافي الدخل للسنة 

 

الزكاة قدره    2021نتيجة عام   )  60،060،155هي صافي ربح بعد  ريال سعودي(   73،309،708:  2020عام  ريال سعودي 

 ٪.18بانخفاض قدره 

 

 سعودي(:ال ريال بالالبياني التالي يوضح التغير في صافي الدخل بعد الزكاة آلخر خمس سنوات ) الرسم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021إلى  2017ملخص األصول وااللتزامات من 

 
2021 

 )بالريال السعودي(

2020 

 )بالريال السعودي(

2019 

 )بالريال السعودي(

2018 

 )بالريال السعودي(

2017 

 السعودي()بالريال 
 بيان املركز املالي

 

 األصول املتداولة  مجموع 217,095,933 267,237,493 289,702,148 275,114,976 313,298,962
 

 األصول غير املتداولة  مجموع 88,636,075 101,130,001 130,723,915 130,298,735 141,297,444
 

 األصول  مجموع 305,732,008 368,367,494 420,426,063 405,413,711 454,596,406
 

 مجموع الخصوم املتداولة  205,475,250 200,248,973 171,574,737 135,435,368 142,437,786
 

 مجموع الخصوم غير املتداولة  16,218,892 18,534,887 29,190,735 29,619,531 33,992,822

 مجموع الخصوم 221,694,142 218,783,860 200,765,472 165,054,899 176,430,608
 

 مجموع الحقوق  84,037,866 149,583,634 219,660,591 240,358,812 278,165,798
 

 مجموع الخصوم والحقوق  305,732,008 368,367,494 420,426,063 405,413,711 454,596,406
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 سعودي( الريال بالاألصول والخصوم للسنوات الخمس املاضية ) توضح الرسوم البيانية التالية مقارنة بين إجمالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعامالت مع االطراف ذات العالقة

 :مبيعات شركة جاز العربية للخدمات وشركاتها التابعة .أ 

 مدة االتفاقية طبيعة االتفاقية

 قيمة التعامل

)بالريال  

 السعودي(

 العالقةالجهة ذات  )عضو / أعضاء( مجلس اإلدارة 

 

بيع البضائع وتقديم  

 الخدمات الفنية 
 2,625,637 التعامل بناًء على أوامر الشراء -ال ينطبق 

عبدالرحمن خالد الدبل، فيصل  

 خالد الدبل وعارف خالد الدبل 

شركة إليوت جاز العربية  

 السعودية للخدمات املحدودة
 

وتقديم  بيع البضائع 

 الخدمات الفنية 
 4,630,721 التعامل بناًء على أوامر الشراء -ال ينطبق 

عبدالرحمن خالد الدبل، فيصل  

 خالد الدبل وعارف خالد الدبل 

شركة إيجل بورغمان العربية 

 السعودية املحدودة
 

وتقديم  بيع البضائع 

 الخدمات الفنية 
 337,171 التعامل بناًء على أوامر الشراء -ال ينطبق 

فيصل  دالرحمن خالد الدبل، عب

 خالد الدبل وعارف خالد الدبل 

شركة الستر انستروميت العربية  

 السعودية للخدمات املحدودة
 

وتقديم  بيع البضائع 

 الخدمات الفنية 
 103,500 التعامل بناًء على أوامر الشراء -ال ينطبق 

عبدالرحمن خالد الدبل، فيصل  

 خالد الدبل وعارف خالد الدبل 

العربية  شركة أف أس إليوت 

 السعودية املحدودة
 

وتقديم  بيع البضائع 

 الخدمات الفنية 
 716,120 التعامل بناًء على أوامر الشراء -ال ينطبق 

دالرحمن خالد الدبل وفيصل  عب

 خالد الدبل 

شركة يوكوجاوا للخدمات  

 العربية السعودية
 

وتقديم  بيع البضائع 

 الخدمات الفنية 
 189,498 على أوامر الشراءالتعامل بناًء  -ال ينطبق 

عبدالرحمن خالد الدبل، فيصل  

 خالد الدبل وعارف خالد الدبل 

شركة أف أس إليوت العربية  

 السعودية للخدمات املحدودة
 

وتقديم  بيع البضائع 

 الخدمات الفنية 
 172,143 التعامل بناًء على أوامر الشراء -ال ينطبق 

دالرحمن خالد الدبل، فيصل  عب

 الدبل وعارف خالد الدبل خالد 

شركة جاز فيكتور العربية  

 السعودية املحدودة
 

وتقديم  بيع البضائع 

 الخدمات الفنية 
 304,722 التعامل بناًء على أوامر الشراء -ال ينطبق 

عبدالرحمن خالد الدبل، فيصل  

 خالد الدبل وعارف خالد الدبل 

شركة برودنت العربية السعودية  

 املحدودة

 -
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 :شركة جاز العربية للخدمات وشركاتها التابعة مشتريات  . ب

 

 مدة االتفاقية طبيعة االتفاقية

 قيمة التعامل

)بالريال  

 السعودي(

)عضو / أعضاء( مجلس  

 اإلدارة

 الجهة ذات العالقة

 )بائع(

 

 شراء بضائع 
التعامل بناًء على   -ال ينطبق 

 أوامر الشراء
168,122 

عبدالرحمن خالد الدبل،  

فيصل خالد الدبل  

 وعارف خالد الدبل 

شركة إيجل بورغمان العربية 

 السعودية املحدودة

 

 شراء بضائع 
التعامل بناًء على   -ال ينطبق 

 أوامر الشراء
332,764 

عبدالرحمن خالد الدبل،  

فيصل خالد الدبل  

 وعارف خالد الدبل 

شركة الستر انستروميت العربية  

 املحدودةالسعودية للخدمات 

 

 تلقي الخدمات الفنية
التعامل بناًء على   -ال ينطبق 

 أوامر الشراء
4,701,691 

عبدالرحمن خالد الدبل  

 وفيصل خالد الدبل 

شركة يوكوجاوا للخدمات العربية 

 السعودية

 

 تلقي الخدمات الفنية
التعامل بناًء على   -ال ينطبق 

 أوامر الشراء
1,319,593 

الدبل،  عبدالرحمن خالد 

فيصل خالد الدبل  

 وعارف خالد الدبل 

شركة أف أس إليوت العربية  

 السعودية للخدمات املحدودة

 

 شراء بضائع 
التعامل بناًء على   -ال ينطبق 

 أوامر الشراء
472,918 

عبدالرحمن خالد الدبل،  

فيصل خالد الدبل  

 وعارف خالد الدبل 

شركة جاز فيكتور العربية  

 املحدودةالسعودية 
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 مصاريف إيجار  وأخرى:  . ت

 

 مدة االتفاقية طبيعة االتفاقية

 قيمة التعامل

)بالريال  

 السعودي(

)عضو / أعضاء( مجلس  

 اإلدارة
 الجهة ذات العالقة

 

عبدالرحمن خالد الدبل،   1,938,202 م 2029يناير  31ينتهي بتاريخ  اتإيرادات إيجار 

الدبل  فيصل خالد 

 وعارف خالد الدبل 

شركة الستر انستروميت العربية  

 2,240,000 م2026سبتيمر  5ينتهي بتاريخ  الدعم املالي  السعودية للخدمات املحدودة

 

 549,157 سنة وتجدد تلقائيا اتإيجار إيرادات 

عبدالرحمن خالد الدبل،  

فيصل خالد الدبل  

 وعارف خالد الدبل 

العربية  شركة أف أس إليوت 

 السعودية املحدودة

 

 274,579 سنة وتجدد تلقائيا اتإيجار إيرادات 

عبدالرحمن خالد الدبل،  

فيصل خالد الدبل  

 وعارف خالد الدبل 

شركة أف أس إليوت السعودية  

 للخدمات املحدودة 

 

 718,283 م 2026أكتوبر  17ينتهي بتاريخ  اتإيجار إيرادات 

عبدالرحمن خالد الدبل،  

خالد الدبل  فيصل 

 وعارف خالد الدبل 

شركة تي س ي آر العربية  

 املحدودة

 

 490,000 م 2022أبريل   17ينتيهى بتاريخ  الدعم املالي 

عبدالرحمن خالد الدبل،  

فيصل خالد الدبل  

 وعارف خالد الدبل 

مصنع ويدمولر العربية شركة 

 السعودية للصناعة 

 

 السيد/ عارف خالد الدبل  السيد/ عارف خالد الدبل  1,108,846 سنة وتجدد تلقائيا إيجار سكن للموظفين
 

 

 876,318 سنة وتجدد تلقائيا إيجار سكن للموظفين
السيد/ عبدالرحمن خالد 

 الدبل 
 السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل 

 

 309,946 سنة وتجدد تلقائيا إيجار املبنى الرئيس ي 
السيد/ عبدالرحمن خالد 

 الدبل 

عبدالرحمن خالد  السيد/ خالد 

الدبل والسيدة/ هند  

 عبدالرحمن الدبل 
 

 

 45,000 سنة وتجدد تلقائيا إيجار سكن للموظفين
السيد/ عبدالرحمن خالد 

 الدبل 

السيدة/ نورا عبدالرحمن الدبل  

والسيدة/ خلود عبدالرحمن 

 الدبل 
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 الحكومية والزكاة والضرائب وأي مستحقات أخرى بيان بقيمة املدفوعات املنتظمة واملستحقة للجهات  
 

 وصف مختصر  السبب

2021 

بسبب انتهاء الفترة املالية السنوية   الوصف

 ولم يتم دفعها 

  مستحق الدفع

 )بالريال السعودي( 
 

 مستحقات الزكاة 3,930,077 - دفع منتظم منتظمة مستحقات 
 

 ضريبة القيمة املضافة  36,297,976 - دفع منتظم مستحقات منتظمة 
 

 3,312,134 - دفع منتظم رسوم منتظمة 
املؤسسة العامة للتأمينات  

 االجتماعية
 

 تكلفة التأشيرة وجواز السفر  742,704 - دفع منتظم رسوم منتظمة 
 

 رسوم مكتب العمل  5,115,068 - دفع منتظم رسوم منتظمة 
 

 املجموع 49,397,958   

ايا   املوظفين مز

لم تقم الشركة بإجراء أي استثمارات أو إنشاء أي احتياطيات لصالح املوظف بخالف تلك املطلوبة بموجب القوانين  

 واللوائح املعمول بها.

 

 الغرامات والعقوبات 

العربية السعودية  ( في اململكة  CMA)  ية املال  السوق أو قيد عقابي آخر فرضته هيئة    جزاءلم تتعرض الشركة ألي عقوبة أو  

 2021( أو أي هيئة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل عام SAMAأو مؤسسة النقد العربي السعودي )

 

 قروض بنكية 

 :يمثل هذا البند القروض املمنوحة من بنك الرياض واملركز املالي لهذا القرض هو كما يلي

 

 الفائدة رسوم  السداد ديسمبر  31املتبقي حتى 
اإلضافة 

 خالل العام
 السنة يناير  1املتبقي حتى 

9,164,276 (39,827,093) 1,094,121 21,000,000 26,897,248 2021 

26,897,248 (49,536,676) 774,176 41,000,000 34,659,748 2020 
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 املؤشرات املالية 

 

 املؤشرات املالية  2021 2020 2019 2018 2017
 

 معدل نمو اإليرادات 20% 28%- 2%- 53% 17%-
 

 هامش إجمالي الربح 27% 36% 25% 30% 40%
 

 هامش صافي الربح 16% 23% 17% 14% 15%
 

 النسبة الحالية 2.20 2.03 1.69 1.33 1.06
 

 اإليرادات / إجمالي األصول  0.86 0.81 1.06 1.23 0.97
 

 نسبة الدين والحقوق  3% 11% 16% 23% 41%
 

 إجمالي األصول و نسبة الدين  2% 7% 8% 9% 11%
 

 العائد على األصول  13% 18% 18% 17% 14%
 

 الحقوق العائد على  22% 31% 34% 42% 51%

 

 واملراجعة معايير التقارير املالية 

بدفاتر حسابات مناسبة وفًقا للوائح التنفيذية ، تم إعداد البيانات املالية السنوية املدققة للسنة    شركة جاز تحتفظ  

في اململكة    هو معتمد ( كما  IFRSsوفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية )  شركز جاز من    2021ديسمبر    31املنتهية في  

و  السعودية  من  العربية  والتصريغيرها  القانونيين  املعايير  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  تصدرها  التي  األخرى  حات 

"(SOCPA باستثناء معالجة الزكاة والضرائب التي يتم تعديلها وفًقا لتوجيهات ، )" كهيئة الزكاة والضريبة والجمار . 

 

للتدقيق   قسم  الشركة  السنوية  ة الداخليواملراجعة  لدى  للخطة  وفًقا  التدقيق  عمليات  بإجراء  ويقدم   يقوم  املعتمدة 

التدقيق   لجنة  إلى  الداخلية  تقاريره  مساعدة  واملراجعة  بمسؤوليات  مكلفة  املراجعة  لجنة  اإلدارة.  مجلس  أنشأها  التي 

للقوانين   االمتثال  ملراقبة  الشركة  وعملية  الداخلية  الرقابة  نظام  لتطوير وصيانة  بمسؤولياته  الوفاء  في  اإلدارة  مجلس 

السلوك. وقواعد  توصيات    واللوائح  عن  أيًضا  مسؤولة  قبل    املراجعيناللجنة  املالية  البيانات  ومراجعة  الخارجيين، 

اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة واملناقشة مع املراجعين الخارجيين حول البيانات املالية املدققة ، وخطاب اإلدارة وإجراء  

 التدقيق. 
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 سياسة توزيع األرباح 

 

 الصافية على الوجه اآلتي:توزع أرباح الشركة  

٪( من الصافي السنوي لتكوين احتياطي نظامي. يجوز للجمعية العامة العادية أن  10يخصص عشرة باملائة )ي •

 .٪( من رأس مال الشركة.30تقرر وقف هذا التخصيص عندما يصل االحتياطي املذكور إلى ) 

اإلدارة أن تخصص نسبة من صافي األرباح السنوية  يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس   •

 .لهدف أو أكثر من األغراض املحددة

يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر إنشاء احتياطيات أخرى بهذا املبلغ لضمان استمرار ازدهار الشركة أو   •

الص  األرباح  من  معينة  مبالغ  يجوز حجز  كما  للمساهمين.  اإلمكان  ثابتة قدر  أرباح  منظمات  دفع  افية إلنشاء 

 . اجتماعية ملوظفي الشركة وعمالها ، أو لدعم مثل هذه املنظمات التي قد تكون موجودة بالفعل

 .تقوم الجمعية العامة العادية بتوزيع نسبة معينة من الرصيد املتبقي على املساهمين في الشركة •

٪( 10من قانون الشركات ، تخصص نسبة )  76( من النظام األساس ي للشركة واملادة  19مع مراعاة أحكام املادة ) •

 . ملكافأة مجلس اإلدارة. يجب أن يكون استحقاق املكافأة متناسًبا مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو

 

 : قواعد التوزيع الخاصة بـسياسة توزيع األرباح
 

 لقرار الجمعية العامة فيما  •
ً
يتعلق بتوزيع األرباح على  يحق للمساهم الحصول على حصته من األرباح وفقا

املساهمين أو قرار مجلس اإلدارة الخاص بتوزيع األرباح املرحلية. يجب أن يحدد القرار تاريخ القيد وتاريخ  

 للقواعد واإلجراءات التنظيمية الصادرة بموجب قانون الشركات املتعلق  
ً
التوزيع على أن يتم تنفيذ القرار وفقا

 . بشركات املساهمة املدرجة

مجلس اإلدارة أن يدرج في تقريره السنوي املقدم إلى الجمعية العامة للمساهيمين األرباح املوزعة خالل  على  •

السنوات الخمس املاضية بحد أقص ى بما في ذلك األرباح املقترح توزيعها عن السنة التي صدر عنها التقرير،  

 . غ اإلجمالي لألرباح املقترح توزيعهانسبة األرباح املوزعة على األرباح املحققة ورأس املال واملبل

تدفع األرباح التي توزع على املساهمين املستحقين وفق املواعيد والطرق املعتمدة من الجمعية العامة وبناًء على   •

 .توصيات مجلس اإلدارة في هذا الشأن ووفًقا لتعليمات وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق املالية

مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن توزيع األرباح على املساهمين   على أي حال ، يجب على •

 . املستحقين خالل املهلة التي تقرها الجمعية العامة للمساهمين

 

 .رباحاأل توزيع  سياسة علىم( 29/04/2021ه )املوافق 1442/ 17/09تاريخ  في املنعقد اجتماعها في العادية العامة الجمعية وافقت -
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 توزيع األرباح

 

 2021أبريل  29
 

 

 نسبة األرباح إلى القيمة االسمية للسهم 20%
 

 توزيع نسبة من صافي الربح عن الفترة ذات الصلة 41%
 

 إجمالي توزيعات األرباح للفترة ذات الصلة  30,000,000   
 

 إجمالي مبلغ أرباح الفترة ذات الصلة  30,000,000   
 

 سعودي( الريال  بالإجمالي مبلغ األرباح املوزعة )  30,000,000   

 

 2021توزيعات األرباح املقترحة لعام  

 

إدارة أرباح لعام  العربية للخدمات   شركة جاز  اقترح مجلس     ريال سعودي، تمثل  31,600,000   بقيمة  2021توزيعات 

 .العامةملساهمين في اجتماع الجمعية من قبل ا٪ من األرباح املتاحة للتوزيع. وسيتم توزيعها بعد املوافقة عليها 52.6

 

 الخارجي   مراجع حسابات الشركة

وتعيين   اختيار  وشركاه  شركةتم  العمري  محمد  في   (BDO)  الدكتور  املنتيهة  املالية  للسنة  للشركة  حسابات  كمراجع 

بناء    م(24/05/2021ه )املوافق  12/10/1442املنعقد في تاريخ  م خالل اجتماع الجمعية العامة العادية  31/12/2021

 على توصية لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة. 

 

 تقرير املراجع الخارجي 

 املالية السنوية.  للبيانات و مالحظات سلبيةأ لم يتضمن تقرير مدقق حسابات الشركة أي تحفظ

 

 الحسابات الخارجيين  مراجعي تعيين 

 . 2022حسابات نصف سنوي وسنوي لعام  راجعكم أحد املراجعين الخارجيين التاليين بتوص ي لجنة املراجعة 

 ( BDO) الدكتور محمد العمري وشركاه شركة -1

2- KPMG   محاسبون قانونيون 
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 وبدالت الحضور تشكيل مجلس اإلدارة واجتماعاته 

 

 تشكيل مجلس اإلدارة 

أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة    6ينص النظام األساس ي للشركة على أن تتم إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة يتألف من  

 سنوات.  5أول مجلس إدارة ملدة   العامةسنوات باستثناء مجلس اإلدارة األول. عينت الجمعية   3العادية ملدة ال تزيد عن 
 

 :( أعضاء6يتكون مجلس اإلدارة من ستة ) 

 

 االسم  املنصب صفة العضوية
  

 عبد الرحمن خالد عبدهللا الدبل  رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي 
  

 تنفيذي
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 والرئيس التنفيذي
 فيصل خالد عبدهللا الدبل 

  

 منصور عبد العزيز راشد البصيلي  عضو مجلس إدارة مستقل 
  

 سليمان محمد الحربيمحمد  عضو مجلس إدارة مستقل 
  

 فواز عبد هللا أحمد دانش عضو مجلس إدارة مستقل 
  

 عارف خالد عبدهللا الدبل  عضو مجلس إدارة تنفيذي

 

 2021اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 
 

 :على النحو التالي 2021عقد مجلس اإلدارة املؤلف من ستة أعضاء اجتماعين خالل عام 

 2021مجلس اإلدارة سجل حضور اجتماع  

 
 املدفوعة املكافآت

 )بالريال السعودي( 
 االسم  2021أبريل  8   2021سبتمبر  29

  

500,000    عبد الرحمن خالد عبدهللا الدبل 
  

306,000    فيصل خالد عبدهللا الدبل 
  

306,000    منصور عبد العزيز راشد البصيلي 
  

306,000    محمد الحربيمحمد سليمان 
  

306,000   فواز عبد هللا أحمد دانش 
  

306,000    عارف خالد عبدهللا الدبل 

 

مكافآت أعضاء   سياسة علىم( 29/04/2021ه )املوافق 1442/ 17/09تاريخ  في املنعقد اجتماعها في العادية العامة الجمعية وافقت -

 .مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية
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افق عليها مجلس اإلدارة  :السياسات التي و

 

افقة اسم السياسة   تاريخ املو
 

 2020ديسمبر  3 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية  سياسة
 

 2020ديسمبر  3 سياسة التفويض وقواعد تطبيقها 
 

 2020ديسمبر  3 برامج تقييم األداء والحوافز ومكافآت املوظفين
 

 2020ديسمبر  3 دليل حوكمة الشركة 
 

 2020ديسمبر  3 سياسة توزيع األرباح
 

 2021أبريل   8 سياسة تضارب وتعارض املصالح 
 

 2021أبريل   8 سياسة مكافحة غسيل األموال
  

 2021أبريل   8 سياسة مكافحة الرشوة والفساد اإلداري 
 

 

 وبدالت الحضور واجبات ومسؤوليات لجان مجلس اإلدارة واجتماعاتها 

 

 قام مجلس اإلدارة بتشكيل اللجنتين التاليتين: 

 

I. لجنة التدقيق واملراجعة الداخلية  

ثالثة   اللجنة من  الداخلية    أعضاءتتكون  واملراجعة  التدقيق  لجنة  تنفيذيين، وجميعهم أعضاء مستقلين، تختص  غير 

وتشمل مهام  ،  بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها

ه 25/01/1442ي اجتماعها املنعقد في تاريخ  الجمعية العامة العادية فوذلك بناًء على موافقة    اللجنة بصفة خاصة ما يلي 

 : ةم( على الئحة عمل لجنة التدقيق واملراجعة الداخلي13/09/2020)املوافق 

 

 :املالية  التقارير ( أ

  لضمان   شأنها   في  والتوصية  رأيها  وإبداء  اإلدارة   مجلس   على  عرضها   قبل  للشركة  والسنوية  األولية   املالية  القوائم  دراسة  -1

   .وشفافيتها وعدالتها نزاهتها

  عادلة   للشركة  املالية  والقوائم  اإلدارة  مجلس  تقرير  كان  إذا  فيما  -  اإلدارة  مجلس  طلب  على  بناء  -  الفني  الرأي  إبداء  -2

  عملها   ونموذج   وأدائها   للشركة  املالي  املركز   تقييم   واملستثمرين  للمساهيمن   تتيح   التي   املعلومات  وتتضمن   ومفهومة   ومتوازنة 

 . واستراتيجيتها

 .املالية التقارير  تتضمنها مألوفة غير أو مهمة  مسائل  أي  دراسة -3



 
 

Board Report - 2021   Page 17 

  مراجع   أو   الشركة   في  اإللتزام  مسؤول  أو   مهامه   يتولى  من  أو  للشركة   املالي  الرئيس  يثيرها  مسائل   أي   في  بدقة  البحث   -4

 . الحسابات

 .املالية  التقارير في الواردة الجوهرية  املسائل في املحاسبية  التقديرات من التحقق -5

 . شأنها في اإلدارة  ملجلس  والتوصية  الرأي  وإبداء الشركة في املتبعة  املحاسبية  السياسات   دراسة -6

 

 :الداخلية  املراجعة ( ب

 .الشركة في  املخاطر   وإدارة  واملالية الداخلية  الرقابة  نظم ومراجعة دراسة -1

 .فيها الواردة  للملحوظات التصحيحية  اإلجراءات  تنفيذ  ومتابعة الداخلية  املراجعة  تقارير دراسة   -2

  املوارد   توافر  من  للتحقق  الشركة  في  الداخلية  املراجعة  وإدارة  الداخلي  املراجع  وأنشطة  أداء  على  واإلشراف  الرقابة  -3

 . بها املنوطة واملهام  األعمال  أداء في وفعاليتها الالزمة

 

 :الحسابات مراجع ( ج

   من    التحقق   بعد   أدائهم   وتقييم   أتعابهم   وتحديد    وعزلهم  الحسابات  مراجعي  بترشيح   اإلدارة   ملجلس   التوصية -1

 .معهم  التعاقد وشروط  عملهم نطاق ومراجعة استقاللهم

  باالعتبار   األخذ    مع  املراجعة  أعمال  فعالية  ومدى    وعدالته   وموضوعيته   الحسابات  مراجع   استقالل   من   التحقق  -2

 القواعد 

 .الصلة ذات واملعايير

   نطاق    عن    تخرج   إدارية  أو   فنية  أعماال    تقديمه    عدم    من   والتحقق    وأعماله   الشركة   حسابات   مراجع   خطة   مراجعة  -3

 .ذلك حيال  مرئياتها وإبداء املراجعة، أعمال

 .الشركة حسابات مراجع استفسارات   عن اإلجابة  -4

 .بشأنها اتخذ  ما  ومتابعة املالية   القوائم على ومالحظاته الحسابات مراجع تقرير دراسة   -5

 : االلتزام  ضمان( د

 .بشأنها الالزمة  اإلجراءات  الشركة اتخاذ  من  والتحقق  الرقابية  الجهات  تقارير نتائج مراجعة -1

 .العالقة ذات والتعليمات والسياسات  واللوائح باألنظمة الشركة التزام  من  التحقق  -2

  إلى  ذلك   حيال  مرئياتها   وتقديم   العالقة   ذوي    األطراف    مع   الشركة  تجريها   أن  املقترح   والتعامالت  العقود   مراجعة  -3

 .اإلدارة مجلس

 . اتخاذها  يتعين   التي   باإلجراءات  توصياتها   وإبداء  اإلدارة   مجلس  إلى  بشأنها   إجراء  اتخاذ  ضرورة  ترى   مسائل   من  تراه   ما  رفع  -4
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 لجنة املراجعة  اتاجتماع
 

 املدفوعة املكافآت

 )بالريال السعودي( 
 االسم  العضوية 24-10-21 09-09-21 23-05-21 25-04-21 31-03-21 23-02-21

159,000       
رئيس  

 اللجنة
 فواز عبد هللا أحمد دانش

159,000       عضو 
عدنان عبدالرحمن 

 املنصور الزامل 

159,000       عضو 
سعيد عاطف أحمد 

 سعيد

 
تاريخ   - في  في اجتماعها املنعقد  العادية  العامة  م( على سياسة مكافآت أعضاء  2021/ 04/ 29ه )املوافق  1442/ 09/ 17وافقت الجمعية 

 .مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية

 

II. لجنة الترشيحات واملكافآت 

الجمعية العامة العادية في اجتماعها  وذلك بناًء على موافقة للجنة الترشيحات واملكافآت  املهام واملسؤولياتفيما يلي 

 :الترشيحات واملكافآتم( على الئحة عمل لجنة 13/09/2020ه )املوافق 25/01/1442املنعقد في تاريخ 

الت  -1 واإلدارة  املنبثقة  ولجانه  اإلدارة  مجلس  في  للعضوية  واضحة  ومعايير  سياسات  في اقتراح  الشركة  وممثلي  نفيذية 

 .الشركات التابعة

 .املراجعة الدورية بشكل سنوي لهيكل وتشكيل مجلس اإلدارة والتوصية بإجراء تغييرات إن تتطلب األمر -2

 السنوية للمتطلبات الالزمة للمهارات أو الخبرات لعضوية املجلس واإلدارة التنفيذية وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت

املجلس وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية بما في ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه  املطلوبة لعضوية  

 .ألعمال املجلس

 االحتفاظ بسجل دائم يحتوي على معلومات حول مؤهالت ومهارات أعضاء مجلس اإلدارة وذلك ملتابعة املهارات  -3

 .اإلضافية املطلوبة لتمكين املجلس من القيام بمهامه

 وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين.  وضع وصف -4

 .وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أوكبار التنفيذيين -5

إقرارها والتي  تتماش ى  التأكد من تنفيذ برامج تدريبية لجميع أعضاء املجلس تتعلق باالحتياجات  التطويرية  التي يتم    -6

 .أنشطة العمل مع

املالية بالنسبة لألعضاء   -7 التأكد عل أساس سنوي من استقاللية أعضاء املجلس ولجانه وفقا لقواعد هيئة السوق 

 .املستقلين

التأكد على أساس سنوي من اتباع اإلجراءات املفروضة في حالة وجود تعارض مصالح بالنسبة ألعضاء مجلس إدارة    -8

  ة وشركاتها التابعة.الشرك
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 .وضع اإلجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس اإلدارة أوكبار التنفيذيين -9

 تقديم توصيات للمجلس في حال شغور أحد مقاعد عضوية أي من لجان املجلس بتعيين أعضاء جدد عند الحاجة.  -10

 الخاصة بتعيين أو إنهاء خدمة كبار التنفيذيين. دراسة ومراجعة توصية الرئيس التنفيذي   -11

دراسة ومراجعة خطط التعاقب اإلداري أو اإلحالل الوظيفي لشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار    -12

 التنفيذيين بصفة خاصة. 

ومنجزاتها بما  توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لألعضاء الجدد في املجلس واللجان عن مهام الشركة    -13

 .يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة املطلوبة

بين    -14 العالقة  ينظم  الذي  التشغيلي  والنموذج  للشركة  التنظيمي  الهيكل  ومراجعة  في وضع  اإلدارة  مجلس  مساعدة 

 الشركة األم وشركاتها التابعة.

 اجتماع لجنة الترشيحات واملكافآت

 

 املدفوعة املكافآت

 السعودي( )بالريال 
 االسم  العضوية 2020- 11- 25 2021- 09- 27

   

- -   رئيس اللجنة السابق 
      صالح علي الحميدان 

 )رحمه هللا( 
   

150,000   محمد سليمان الحربي رئيس اللجنة 
   

150,000   فواز عبد هللا أحمد دانش عضو 
   

 ابراهيم فهد الدليجان  عضو - - -

 

تاريخ  وافقت   - في  في اجتماعها املنعقد  العادية  العامة  م( على سياسة مكافآت أعضاء  2021/ 04/ 29ه )املوافق  1442/ 09/ 17الجمعية 

 .مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية

 

 

 للجنة الترشيحات  
ً
اتفق رئيس مجلس اإلدارة والسادة األعضاء باإلجماع على تعيين السيد/ محمد سليمان الحربي رئيسا

 من تاريخه، وحتى نهاية دورة املجلس  م2021سبتمبر    29بتاريخ  وذلك باجتماعه املنعقد  واملكافآت  
ً
، كما اتفق رئيس  اعتبارا

 للجنة الترشيحات واملكافآت  ع على تعيين السيد/ ابراهيم  مجلس اإلدارة والسادة األعضاء باإلجما
ً
فهد الدليجان عضوا

 من تاريخه، وحتى نهاية دورة املجلس2021سبتمبر  29باجتماعه املنعقد بتاريخ وذلك 
ً
 .  م اعتبارا
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السيد صالح بن علي  واملكافآت،هذه الصفحة إلحياء ذكرى الرئيس السابق للجنة الترشيحات  شركة جاز العربية للخدمات خصصت

 .2021، الذي وافته املنية في يونيو املاض ي )رحمه هللا( الحميدان 
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 التعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

 أعضاء مجلس اإلدارة 

اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين لحضور اجتماعات    يتم تحديد الرسوم واملصاريف األخرى املستحقة لرئيس مجلس

 مجلس اإلدارة واللجان في النظام األساس للشركة. 

 :تم دفعها على النحو التالي خالل العام

اإلجمالي  

 2020في 

اإلجمالي في  

2021 

مصاريف  

السفر 

 وغيرها 

حضور   بدالت

لجنة   اجتماع

املكافآت 

 ترشيحات وال

  مكافآت

لجنة 

املكافآت 

 ترشيحات وال

حضور  بدالت 

لجنة  اجتماع 

التدقيق واملراجعة  

 الداخلية

لجنة  مكافآت

التدقيق 

واملراجعة  

 الداخلية

بدالت حضور  

اجتماع  

 مجلس اإلدارة 

مكافآت  

أعضاء  

مجلس 

 اإلدارة 

 أعضاء مجلس اإلدارة

        

-  500,000  - - - 
 

 - -  500,000 
عبد الرحمن خالد  

 عبدهللا الدبل 
        

-  306,000  - -  - 
 

 -  6,000  300,000 
فيصل خالد عبدهللا  

 الدبل 
        

-  306,000  - -  - 
 

 -  6,000 300,000 
منصور عبد العزيز 

 راشد البصيلي 
        

-  456,000  - -  150,000  
 

 -  6,000  300,000 
محمد سليمان محمد  

 الحربي 
        

-  619,353  4,353 -  150,000 9,000  150,000  6,000  300,000 
فواز عبد هللا أحمد 

 دانش
        

-  306,000  - -  -  
 

 -  6,000  300,000 
عارف خالد عبدهللا 

 الدبل 
        

 املجموع 2,000,000  30,000  150,000  9,000 300,000  4,353 2,493,353  -

 السعودي املبالغ بالريال *

تاريخ         - في  في اجتماعها املنعقد  العادية  العامة  م( على سياسة مكافآت أعضاء  29/04/2021ه )املوافق  09/1442/ 17وافقت الجمعية 

 .مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية
 

 كبار التنفيذيين  اتتعويض

ديسمبر    31الرئيس التنفيذي واملدير املالي خالل نهاية السنة  تنفيذيين بما في ذلك    5التعويضات واملكافآت املدفوعة ألعلى  

 :ريال سعودي( يتم تحليلها على النحو التالي 7،140،111: 2020ريال سعودي ) 7،473،007كانت  2021

  

2021 
 )بالريال السعودي( 

2020 
 )بالريال السعودي( 

 

 5,270,580 4,792,800 
 الرواتب

 775,000 1,039,323 
 المكافآت 

 1,427,427 1,307,988 
 البدالت األخرى

 7,473,007 7,140,111 
 المجموع

م( على سياسة مكافآت أعضاء  29/04/2021ه )املوافق 1442/ 17/09 تاريخ في املنعقد اجتماعها في العادية العامة الجمعية وافقت -

 مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية
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 إدارة املخاطر 

. تدير الشركة عملية تحديد املخاطر املستمرة وقياسها  شركة جاز العربية للخدماتإدارة املخاطر هي عامل حيوي ألعمال  

عبر األقسام لتنسيق إدارة املخاطر    آيزو باستخدام حدود املخاطر وعناصر التحكم األخرى بما في ذلك نشر إطار عمل  

 اليومية. فيما يلي ملخص للمخاطر الرئيسية: 

 

I.  مخاطر االئتمان 

اة املالية في الوفاء بالتزاماته والتسبب بخسارة مالية للطرف اآلخر. وال  تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد طرفي األد 

ائتمان هامة ناجمة عن تركيزها. ينشأ تركز املخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة    تتعرض الشركة ملخاطر

بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء  ذاتها أو لديها خصائص اقتصادية تؤدي    تجارية مماثلة أو أنشطة في املنطقة الجغرافية

عملية موافقة رسمية يتم بموجبها تطبيق حدود    بااللتزامات التعاقدية. لتقليل التعرض ملخاطر االئتمان، طورت الشركة

وتكوين مخصص مقابل    االئتمان على عمالئها. وتراقب إدارة الشركة أيًضا بشكل مستمر التعرض االئتماني تجاه العمالء

 ة املعتبرة بأنه مشكوك في استردا دها . تلك األرصد

تم اإلفصاح عن إجمالي تعرض الشركة ملخاطر االئتمان في تاريخ إعداد التقارير للسنة املالية الحالية في قسم البيانات  

 املالية.

 

II.  مخاطر السيولة 

قد تنتج مخاطر السيولة    ،املالية  بالتزاماتها   املرتبطة   بالتزاماتها   الوفاء  في  صعوبة  الشركة   مواجهة  في  السيولة   مخاطر   تتمثل

عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خالل املراقبة املنتظمة  

 لتوفر أموال كافية من خالل التسهيالت االئتمانية امللتزم بها للوفاء بأي التزامات مستقبلية. 

 

III.  ق  السو  مخاطر 

نتيجة   املستقبلية  النقدية  تدفقاتها  أو  املالية  لألداة  العادلة  القيمة  على  تطرأ  التي  التقلبات  في  السوق  مخاطر  تتمثل 

مخاطر السوق من ثالثة أنواع من املخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت    للتغيرات في أسعار السوق. وتتألف

السلع. وتعتبر القروض والحسابات املدينة التجارية والحسابات    كمخاطر أسعار األسهم ومخاطرومخاطر األسعار األخرى  

 الدائنة التجارية من بين األدوات املالية التي تتأثر بمخاطر السوق . 

 

IV.  املخاطر التشغيلية 

في ذلك حاالت الفشل أو  مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر الناشئة عن إجراءات التشغيل الداخلية غير املالئمة ، بما  

املخاطر التشغيلية من خالل    GASالعيوب أو األخطاء في املعلومات ، الناتجة إما عن خطأ بشري أو عطل تكنولوجي. تدير  

إطار رقابي ومن خالل مراقبة املخاطر املحتملة واالستجابة لها. وتشمل التدابير األخرى للتخفيف من املخاطر التشغيلية  

جبات ، وتفويض الوصول وإجراءات التسوية ، وأتمتة العمليات ، وتدريب املوظفين وإجراءات التعليم  الفصل بين الوا

 والتقييم. 
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 نظام الرقابة الداخلية 

املراقبة   أجل  من  واالمتثال  الداخلي  املخاطر والتدقيق  للنظام وإدارة  املناسبين  والتنفيذ  التصميم  اإلدارة مسؤولة عن 

على   داخلية فعال  رقابة  نظام  النهائية عن تشغيل وصيانة  املسؤولية  املوظفين  يتحمل جميع  النظام.  وتقييم  املستمرة 

الخاصة.   مس  املراجعون مستوياتهم  مستوى  الخارجيون  لتحديد  الداخلية  الرقابة  نظام  كفاية  مدى  تقييم  عن  ؤولون 

 االعتماد الذي يمكنهم وضعه على الضوابط الداخلية للشركة ، لتصميم إجراءات التدقيق الخاصة بهم وفًقا لذلك.

امل وتلبية  ثغرات  أي  بتحديد  للسماح  مستمرة  وتحسين  تقييم  لعمليات  للشركة  الداخلية  الرقابة  نظام  ستوى  يخضع 

 املطلوب من الفعالية ، وتشمل الضوابط الرئيسية ما يلي: 

 وكفايتها.  اكتفائها • وجود سلسلة من السياسات واإلجراءات التي تخضع لتحديثات ومراجعات منتظمة للتحقق من  

إنشاؤها لهذا الغرض  • يتم اإلشراف على جميع القرارات املتعلقة بالعمل والقرارات املهمة الرئيسية من خالل لجان تم  

 ولحماية أصول الشركة.

 • وجود إدارات / لجان متخصصة في مجاالت التدقيق ومراقبة االمتثال وإدارة املخاطر. 

يرى مجلس اإلدارة أن أداء نظام الرقابة الداخلية مناسب ولم يتم اإلبالغ عن أي ش يء من قبل لجنة التدقيق ، مما جعلها  

 .خلية لم يتم تصميمه بشكل صحيح أو تنفيذه بشكل فعال ويعمل على النحو املنشودتعتقد أن نظام الرقابة الدا
 

 املعايير األخالقية ومدونة قواعد السلوك 

للخدماتتلتزم   العربية  جاز  وفًقا    شركة  التجارية  جميع سلوكياتها  في  والقانونية  األخالقية  املعايير  أعلى  على  بالحفاظ 

اإلمتثال  العمل وإرشادات  السلوك وسياسة أخالقيات  في مدونة  بالشركة،   ألخالقياتنا وقيمنا كما هو مفصل    الخاصة 

 انين املعمول بها. والشركات التابعة لها لجميع القو ها هو ضمان امتثال جميع موظفي شركة جاز هدف 
 

 جتماعية ال سؤولية اامل 

كشركة    قصارى جهدها للمشاركة في املجتمع واملساهمة ورد الجميل بكل طريقة ممكنة  شركة جاز العربية للخدماتتبذل  

خدمة املجتمع السعودي من خالل مجموعة   الشركة سعودية، فهي جزء من التزام الشركة برد الجميل للمجتمع. تواصل  

 متنوعة من األنشطة.

حتى  وذلك  موظًفا سعودًيا    105نجحت الشركة في الحصول على عدد كبير من املوظفين السعوديين ، بلغ عددهم حوالي  

 . م2021ديسمبر  31تاريخ 

ء من مسؤوليتها االجتماعية تجاه وطنها الحبيب وشعبها الكرام ، وكذلك في املصلحة العامة ، ستواصل الشركة  كجز

 تنويع أنشطتها االجتماعية. 
 

ائح املعمول بها انين واللو  القو
 

املالية،   التنفيذية، وإرشادات هيئة السوق  السعودية واللوائح  أحكام نظام الشركات  الشركة  القوانين  تتبع  وغيرها من 

 والقواعد واللوائح املعمول بها. 
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 قرار إ

 

 يؤكد مجلس اإلدارة بموجبه مايلي: 

 

 . تم االحتفاظ بدفاتر الحسابات بالشكل الصحيح ➢

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.  ➢

 ليس هناك شك في قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة.  ➢

 

لقد حققت الشركة مكانة قوية في السوق خالل الثالثين عاًما املاضية وتحرص على مواصلة رحلتها الناجحة وزيادة ربحيتها  

 مع التح
ً
 تماشيا

ً
 سن املتوقع في اقتصاد اململكة العربية السعودية خالل السنوات القادمة.تدريجيا

 

ينتهز مجلس اإلدارة هذه الفرصة للتعبير عن شكره وتقديره ملوظفي الشركة ومساهميها وعمالئها ومورديها والجهات  

 الشركة وازدهارها. الحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم ، والذي كان له تأثير كبير على استمرار تقدم 

 

 باسم مجلس اإلدارة ونيابة عنه 

 

 

 عبدالرحمن خالد الدبل 

    رئيس مجلس اإلدارة   
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 1امللحق 

 

 :خبرات مجلس اإلدارة

 

 االسم  املنصب الحالي  املؤهالت عدد سنوات الخبرة

 سنة  40

حاصل على شهادة املاجستير في املالية عام 

 م. 1981

البكالوريوس في االقتصاد  حاصل على شهادة 

 م. 1979عام 

 عبد الرحمن خالد عبدهللا الدبل  رئيس مجلس اإلدارة

 سنة 25

حاصل على درجة املاجستير في العلوم 

من معهد روتشيستر للتكنولوجيا عام  

 .م1997

حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة 

  .م1994املشاريع عام 

حاصل على شهادة مستشار إداري  

معتمد من وزارة التجارة واالستثمار عام  

 م.2019

 رئيس مجلس اإلدارةنائب 

 والرئيس التنفيذي
 فيصل خالد عبدهللا الدبل 

 سنة 30
حاصل على درجة البكالوريوس في 

 م.1984القانون عام 
 منصور عبد العزيز راشد البصيلي  عضو مجلس إدارة

    

 سنة 28

البكالوريوس في علوم  حاصل على درجة 

 م.1992الهندسة الصناعية عام 

 –حاصل على برنامج التدريب االداري 

 م.1995املالية عام 

 محمد سليمان محمد الحربي عضو مجلس إدارة

    

 سنة 29
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون  

 م 1993عام 
 فواز عبد هللا أحمد دانش عضو مجلس إدارة

 سنة 31

على شهادة ماجستير في إدارة  حاصل 

 .م2001أعمال عام 

حاصل على درجة البكالوريوس في 

الهندسة الكيميائية التطبيقية عام  

 م1991

رئيس  و  عضو مجلس إدارة

 العمليات التشغيلية
 عارف خالد عبدهللا الدبل 
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 2امللحق 

 

 خبرات أعضاء اللجان: 

 

 الداخليةالتدقيق واملراجعة لجنة  .1

 

 السم ا املنصب الحالي  املؤهالت عدد سنوات الخبرة

 سنة 29
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون عام 

 م 1993
 فواز عبد هللا أحمد دانش اللجنة رئيس

 سنة 46
حاصل على برنامج االدارة التنفيذية 

 م. 2002والتنظيم عام 
 عدنان عبدالرحمن املنصور الزامل  عضو

 سنة 27
حاصل على درجة املاجستير في الهندسة  

 م2000الكهربائية عام 
 سعيد عاطف أحمد سعيد عضو

    

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت .2

 

عدد سنوات  

 الخبرة
 االسم  املنصب الحالي  املؤهالت

 سنة 28

حاصل على درجة البكالوريوس في علوم  

 .م1992الهندسة الصناعية عام 

املالية   –التدريب االداري حاصل على برنامج 

 م. 1995عام 

 محمد سليمان محمد الحربي اللجنة رئيس

    

 سنة 29
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون 

 م 1993عام 
 فواز عبد هللا أحمد دانش عضو 

    

 ابراهيم فهد الدليجان  عضو  ( BICشهادة االستثمار األساس ي )  سنة 31
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 تنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي واملدير املالي(  5اإلدارة التنفيذية )أعلى  .3

 

عدد سنوات  

 الخبرة
 االسم  املنصب الحالي  املؤهالت

 سنة 25

حاصل على درجة املاجستير في العلوم من 

 .م1997معهد روتشيستر للتكنولوجيا عام 

حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة 

  .م1994املشاريع عام 

حاصل على شهادة مستشار إداري معتمد 

 م.2019من وزارة التجارة واالستثمار عام 

 رئيس مجلس اإلدارةنائب 

 والرئيس التنفيذي
 فيصل خالد عبدهللا الدبل 

 سنة 31

حاصل على شهادة ماجستير في إدارة أعمال 

 .م2001عام 

الهندسة  حاصل على درجة البكالوريوس في 

 م 1991الكيميائية التطبيقية عام 

 عارف خالد عبدهللا الدبل  رئيس العمليات التشغيلية

 سنة 20
حاصل على درجة البكالوريوس في االدارة 

 م.2008العامة عام 
 فيصل أحمد عبدهللا السنيد  نائب الرئيس للعمليات 

    

 سنة 35
بكالوريوس في املحاسبة  الحاصل على درجة 

 م. 1987عام 

مدير أول لإلدارة املالية 

 واملحاسبة
 رضا علي محمد عرفات 

    

 سنة 32
حاصل على درجة البكالوريوس في تقنية  

 م.1990اآلالت الدقيقة عام 
 اهيش اربيند كومار سورابور م مدير عام العمليات التشغيلية
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 3 امللحق  

 

 شركات أخرى  ةدارة في مجالس إدار اإل مجلس أعضاء عضوية 

 

 االسم  اسم الشركة  املنصب

 مجموعة الفارابي الطبية  رئيس مجلس اإلدارة

 خالد  عبدالرحمن /السيد

 دبل ال  عبدهللا
 

 شركة اساس االجيال للتطوير العقاري  رئيس مجلس اإلدارة

 / رئيس مجلس اإلدارة

 مساهم
 شركة ايجل بورغمان العربية السعودية

 شركة إليوت جاز العربية السعودية للخدمات  اإلدارةرئيس مجلس 

 شركة إلستر إنستروميت العربية السعودية للخدمات املحدودة رئيس مجلس اإلدارة

 الشركة األولى لوساطة التأمين رئيس مجلس اإلدارة

 شركة اف اس إليوت السعودية للخدمات رئيس مجلس اإلدارة

 جاز فيكتور السعودية العربية السعوديةشركة  رئيس مجلس اإلدارة

 شركة جاز الخليج للتجارة واملقاوالت مساهم

 شركة جاز آسيا للتجارة واملقاوالت مساهم

 شركة مطاعم كبانا رئيس مجلس اإلدارة

 / رئيس مجلس اإلدارة

 مساهم
 شركة برودنت العربية السعودية املحدودة

 السعودية  العربية سامسونجشركة  مساهم  /مستشار مستقل

 أس جى بى الدبل املحدودةشركة  رئيس مجلس اإلدارة

 / رئيس مجلس اإلدارة

 مساهم
 شركة تي س ي آر العربية املحدودة 

 شركة وندرمير القابضة املحدودة   مستفيد  /مساهم

 شركة يوكوجاوا العربية السعودية للخدمات  ديرين عضو مجلس امل

 أفاق املستقبل للتشغيل والصيانةشركة  مساهم

 شركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة  رئيس مجلس اإلدارة

 شركة اف اس إليوت العربية السعودية رئيس مجلس اإلدارة
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 االسم  اسم الشركة  املنصب

 شركة ايجل بورغمان العربية السعودية ديرين عضو مجلس امل

عبدهللا  فيصل خالد   /السيد

 الدبل 

 شركة إليوت جاز العربية السعودية للخدمات  ديرين عضو مجلس امل

 شركة إلستر إنستروميت العربية السعودية للخدمات املحدودة ديرين عضو مجلس امل

 شركة اف اس إليوت السعودية للخدمات ديرين عضو مجلس امل

 شركة جاز آسيا للتجارة واملقاوالت مساهم

 شركة جاز فيكتور السعودية العربية السعودية ديرين مجلس املعضو 

 شركة برودنت العربية السعودية املحدودة ديرين عضو مجلس امل

 شركة تي س ي آر العربية املحدودة  ديرين عضو مجلس امل

 شركة يوكوجاوا العربية السعودية للخدمات  ديرين عضو مجلس امل

 املستقبل للتشغيل والصيانةشركة أفاق  مساهم

 شركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة  ديرين عضو مجلس امل

 شركة اف اس إليوت العربية السعودية ديرين عضو مجلس امل

 شركة اتش اس بس س ي العربية السعودية   رئيس مجلس اإلدارة

منصور عبد العزيز   /السيد

 راشد البصيلي 

 شركة أمالك العاملية للتمويل العقاري  ديرين عضو مجلس امل

 الشركة السعودية للخدمات األرضية  ديرين عضو مجلس امل

 إكسترا –الشركة املتحدة لإللكترونيات  ديرين عضو مجلس امل

 شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة ديرين عضو مجلس امل

 لالستثمار الصناعي شركة الزامل  ديرين عضو مجلس امل

محمد سليمان محمد   /السيد

 الحربي

 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية  ديرين عضو مجلس امل

 شركة مشاركة املالية  ديرين عضو مجلس امل

 شركة املواهب الوطنية  ديرين عضو مجلس امل

 الزامل لبناء وإصالح السفن  ديرين عضو مجلس امل
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 الشركة املتحدة الدولية للمواصالت  الرئيس التنفيذي 
فواز عبد هللا أحمد   /السيد

 دانش
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 شركة ايجل بورغمان العربية السعودية مدير اإلدارة

خالد عبدهللا  عارف   /السيد

 الدبل 
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 شركة اف اس إليوت السعودية للخدمات مدير اإلدارة

 شركة اف اس إليوت العربية السعودية مدير اإلدارة

 شركة إليوت جاز العربية السعودية للخدمات  مدير عام

 والصيانةشركة أفاق املستقبل للتشغيل  مساهم

 شركة جاز آسيا للتجارة واملقاوالت مساهم

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  شركة جاز العربية للخدمات 
  (شركة مساهمة مقفلة سعودية) 

  
  المستقل الحسابات وتقرير مراجع القوائم المالية

  ٢٠٢١  ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة
 

 
 
 

  



 
    شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

  المستقلالحسابات  تقرير مراجعو القوائم المالية 
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنة

  
  
  
  
  
  
  

  صفحة       فهرس

  ٤-٢     المستقل الحسابات تقرير مراجع

      

  ٥    قائمة المركز المالي 

      

  ٦     الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخرقائمة 

      

  ٧      الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

      

  ٨      قائمة التدفقات النقدية

      

  ٤٧ - ٩    إيضاحات حول القوائم المالية
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 شركة جاز العربية للخدمات

  (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
 

 المركز الماليقائمة 
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١كما في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  

  
  

     
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ إيضاح 

      الموجودات
     متداولةغير موجودات 

  ٥٢٫٥٦٣٫٠٤٠ ٥٨٫٧٦١٫٢١٥ ٧  ممتلكات ومعدات
 ٢٫٠٦٥٫٨٤٣  ١٫٥٣٤٫٠٦١ ٨ موجودات حق إستخدام
  ٢١٠٫٧٩٨  ٢٥٠٫١٤١ ٩ موجودات غير ملموسة

  ٧٥٫٤٥٩٫٠٥٤  ٨٠٫٧٥٢٫٠٢٧ ١٠ ةمشترك ومشاريع شركات زميلة إستثمار في
  ١٣٠٫٢٩٨٫٧٣٥  ١٤١٫٢٩٧٫٤٤٤  متداولةغير الموجودات ال إجمالي

      موجودات متداولة
  ١١٫٦٢٤٫٤٧٢  ٢٣٫٤٢٢٫٦٧٨ ١١  مخزون

  ٥٫٩٧٩٫٣٢٢  -   مشاريع قيد التنفيذ 
  ١٥٥٫٨٤٠٫٥١٦  ٢١٢٫٤٠٧٫٨٤٥ ١٢ ذمم مدينة تجارية وإيرادات غير مفوترة

  ٢٣٫٠٠٥٫٧٣٧  ٤٠٫٤٩١٫٥٧٠ ١٣ مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى
  -  ١٢٫٧٧١٫٧١٠ ١٤ إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

  ٧٨٫٦٦٤٫٩٢٩  ٢٤٫٢٠٥٫١٥٩ ١٥  نقد وما في حكمه
  ٢٧٥٫١١٤٫٩٧٦  ٣١٣٫٢٩٨٫٩٦٢  متداولةالموجودات ال إجمالي
  ٤٠٥٫٤١٣٫٧١١  ٤٥٤٫٥٩٦٫٤٠٦   الموجودات  إجمالي
     المطلوباتو الملكيةحقوق 

      حقوق الملكية
  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٦  رأس المال 

  ١٥٫٩٧٦٫٥٢٨  ٢١٫٩٨٢٫٥٤٣ ١٦  حتياطي نظاميإ
  ٧٤٫٣٨٢٫٢٨٤  ٩٨٫١٨٣٫٢٥٥   ةأرباح مبقا

  ٢٤٠٫٣٥٨٫٨١٢  ٢٧٨٫١٦٥٫٧٩٨ إجمالي حقوق الملكية
     مطلوبات غير متداولة 

  ٢٣٫٦٦٢٫٤٢٨  ٢٧٫٤٩٠٫٢٦١ ١٧ إلتزامات مزايا موظفين محددة
  ١٫٣٧٩٫٩٨٠  ٩٤٢٫٨٧٧ ١٨  إلتزامات عقود إيجار

  ٤٫٥٧٧٫١٢٣  ٥٫٥٥٩٫٦٨٤ ١٠ مشروع مشتركإلتزام مقابل إستثمار في
  ٢٩٫٦١٩٫٥٣١  ٣٣٫٩٩٢٫٨٢٢  متداولة غير المطلوبات ال إجمالي

     مطلوبات متداولة 
  ٦٧٫٦٠٢٫٧١٩  ٩٥٫٣٧١٫٧٠١ ١٩  ذمم دائنة  

  ٣٦٫٤١٩٫٢٠٣  ٣٢٫٧٥٥٫٠٨٠ ٢٠ مستحقات ومطلوبات اخرى
  ٢٦٫٨٩٧٫٢٤٨  ٩٫١٦٤٫٢٧٦ ٢١ قروض قصيرة االجل

  ٥٩١٫٠٩٥  ٥٢٦٫٠٨٧ ١٨إلتزامات عقود إيجار جزء متداول من
  ٣٫٩٢٥٫١٠٣  ٤٫٦٢٠٫٦٤٢ ٢٢  مخصص زكاة

  ١٣٥٫٤٣٥٫٣٦٨  ١٤٢٫٤٣٧٫٧٨٦  متداولة المطلوبات ال إجمالي
  ١٦٥٫٠٥٤٫٨٩٩  ١٧٦٫٤٣٠٫٦٠٨   مطلوباتال إجمالي
  ٤٠٥٫٤١٣٫٧١١  ٤٥٤٫٥٩٦٫٤٠٦  المطلوبات الملكية وحقوق  إجمالي

   
  

 . ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزءً ) ٣٨) إلى (١اإليضاحات المرفقة من (  تشكل
  
  
  

-٥ -  
  
  



 

 

  
 شركة جاز العربية للخدمات

  (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
 

 اآلخرالدخل الشامل  الربح أو الخسارة و قائمة
   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  

  
   

        
  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١    ٢٠٢١ ديسمبر٣١  إيضاح 

 ٣٢٢٫٠١١٫١٣٤   ٣٨٦٫٤٦٣٫٨٠٨  ٢٣  إيرادات
  )٢٠٤٫٩٥١٫٠٣٦(    )٢٨١٫٧٦٠٫٨٨٣(  ٢٤  إيراداتتكلفة 

 ١١٧٫٠٦٠٫٠٩٨   ١٠٤٫٧٠٢٫٩٢٥    إجمالي الربح
 ) ٤٧٫٢٥٥٫٧٠٣(   )٦٣٫٤١١٫٤٥٩(  ٢٥مصاريف عمومية وإدارية

 ) ٣٫٣٠٢٫٧٤٠(   ) ٣٫٩٢٦٫٧٨٤(   إستهالك وإطفاء
 ٦٦٫٥٠١٫٦٥٥   ٣٧٫٣٦٤٫٦٨٢    العمليات   من ربح
  ٣٫٨٠٧٫١٤٦    ٧٫٧٣٨٫٥١٧  ٢٦  آخر دخل

  ) ١٫٤٣٨٫٤٤٢(    ) ٢٫٤٩٠٫٩٦٣(  ٢٧  تمويل اليفتك
        المشاريع،زميلةالاتشركالحصة في نتائجال ربح قبل

  ٦٨٫٨٧٠٫٣٥٩    ٤٢٫٦١٢٫٢٣٦    والزكاة ةمشتركال
  ٨٫٣٦٤٫٤٥٢    ٢٢٫٠٧٣٫٥٣٤  ١٠ ومشروعات مشتركة نتائج شركات زميلةحصة في 

 ٧٧٫٢٣٤٫٨١١   ٦٤٫٦٨٥٫٧٧٠    ربح قبل الزكاة
 ) ٣٫٩٢٥٫١٠٣(   ) ٤٫٦٢٥٫٦١٦(  ٢٢  زكاة

 ٧٣٫٣٠٩٫٧٠٨   ٦٠٫٠٦٠٫١٥٤    للسنةربح صافي 
     دخل شامل آخر / (خسارة شاملة اخرى)

     أو خسارةبنود لن يتم إعادة تصنيفهما إلى ربح
  ١٫٣٨٨٫٥١٣   )٢٥٣٫١٦٨( ١٧ (خسارة )/ ربح إعادة قياس على مزايا موظفين محددة

 ٧٤٫٦٩٨٫٢٢١   ٥٩٫٨٠٦٫٩٨٦   إجمالي دخل شامل للسنة
     السهم ربحية
    من الدخل العائد إلىلسهمل ةومخفف يةأساس ربحية

 ٤٫٨٩   ٣٫٨٨  ٢٨ المساهمين في الشركة
  
  
  

  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. جزءً )  ٣٨) إلى (١اإليضاحات المرفقة من ( تشكل
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 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  

  
  

                  
  اإلجمالي    أرباح مبقاة    احتياطي نظامي     رأس المال     

  ٢١٩٫٦٦٠٫٥٩١    ٦١٫٠١٥٫٠٣٤    ٨٫٦٤٥٫٥٥٧    ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠     ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد كما في 
 ٧٣٫٣٠٩٫٧٠٨   ٧٣٫٣٠٩٫٧٠٨    -    -    ربح للسنةصافي 

 ١٫٣٨٨٫٥١٣   ١٫٣٨٨٫٥١٣    -    -    دخل شامل آخر 
 ٧٤٫٦٩٨٫٢٢١   ٧٤٫٦٩٨٫٢٢١    -    -    إجمالي دخل شامل 

  -    ) ٧٫٣٣٠٫٩٧١(    ٧٫٣٣٠٫٩٧١    -    تحويل إلى إحتياطي نظامي
  ) ٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠(    ) ٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠(    -    -    توزيعات ارباح 

  ٢٤٠٫٣٥٨٫٨١٢    ٧٤٫٣٨٢٫٢٨٤    ١٥٫٩٧٦٫٥٢٨    ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠     ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١في الرصيد كما 
  ٦٠٫٠٦٠٫١٥٤    ٦٠٫٠٦٠٫١٥٤    -    -    ربح للسنة 

  )٢٥٣٫١٦٨(    )٢٥٣٫١٦٨(    -    -    دخل شامل آخر
  ٥٩٫٨٠٦٫٩٨٦    ٥٩٫٨٠٦٫٩٨٦    -    -    إجمالي دخل شامل

  -    ) ٦٫٠٠٦٫٠١٥(    ٦٫٠٠٦٫٠١٥    -    إلى إحتياطي نظامي   تحويل
 ٨٫٠٠٠٫٠٠٠   -    -    ٨٫٠٠٠٫٠٠٠    ) ١٦(إيضاح  إصدار رأس المال

 )٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠(   )٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠(    -    -    توزيعات أرباح 
  ٢٧٨٫١٦٥٫٧٩٨    ٩٨٫١٨٣٫٢٥٥    ٢١٫٩٨٢٫٥٤٣    ١٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  
  

  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.  اً جزء) ٣٨) إلى (١اإليضاحات المرفقة من (  تشكل
  
  
  
  
  

-٧ -  
  



 

 

  
 شركة جاز العربية للخدمات

  (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
 

 قائمة التدفقات النقدية
   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  

  
 ) جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. ٣٨) إلى (١اإليضاحات المرفقة من (  تشكل

  
-٨ -  

  

  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١  إيضاحات 
          يةالتشغيلاالنشطةالتدفقات النقدية من 

  ٧٧٫٢٣٤٫٨١١    ٦٤٫٦٨٥٫٧٧٠     ربح قبل الزكاة 
     بنود غير نقدية لمطابقة الربح قبل الزكاة معل تسويات

     :صافي التدفقات النقدية
 ٢٬٧٠٤٬٣٢٢  ٣٬٢٣٣٫٥٥٢    ومعدات ممتلكات  استهالك
  ٤٥٢٫٨٥١   ٥٣١٫٧٨٢    حق استخدامموجودات  استهالك

 ١٤٥٫٥٦٧  ١٦١٫٤٥٣    موجودات غير ملموسة إطفاء
  ) ٦٢٬١٢٣(   )٩٥٠(    ربح إستبعاد ممتلكات ومعدات

  ١٬٤٣٨٬٤٤٢   ٢٬٤٩٠٬٩٦٣     تمويل اليفتك
  ) ٨٫٣٦٤٫٤٥٢(   )٢٢٬٠٧٣٬٥٣٤(    ة مشتركومشاريعحصة في نتائج شركات زميلة

  ٣٬٠٦١٬٧٨٤   ٤٬٩٤٥٬٠٢٨    الموحدةلموظفيناإلتزامات مزايامخصص 
  ٩٦٫١٥٢   -    خسارة إنهاء عقود إيجار

    ٧٦٫٧٠٧٫٣٥٤   ٥٣٬٩٧٤٬٠٦٤ 
          رأس المال العامل تسويات

 ) ٥٨٬٢٤١٬٦١٥(   )٥٦٬٥٦٧٬٣٢٩(    ذمم مدينة تجارية وإيرادات غير  مفوترة
  ٤٫٩٧٧٫٠٧١    )١٧٫٤٨٥٫٨٣٣(    مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى

  ) ٨٨٧٬٦٢٨(    )١١٬٧٩٨٫٢٠٦(     مخزون 
  ) ٥٬٩٧٩٬٣٢٢(    ٥٬٩٧٩٬٣٢٢     مشاريع قيد التنفيذ 

 ) ٧٫٤٥٧٫٩٥٠(   ٢٧٬٧٦٨٬٩٨٢     دائنة  ذمم 
  ) ٢١٫٥٩٣٫٩٣١(    ) ٣٬٦٦٤٬١٢٣(   مستحقات ومطلوبات اخرى
  ) ١٢٫٤٧٦٫٠٢١(    ) ١٬٧٩٣٬١٢٣(    العملياتتدفقات نقدية مستخدمة في

 ) ٥٧٦٫٨٣٢(   ) ١٬٣٠٧٫٨٥٨(   تمويل مدفوعة اليفتك
  ) ٣٬٢٨٦٬٨٦١(    ) ٣٬٩٣٠٬٠٧٧(     زكاة مدفوعة 

  ) ٢٬٢٩٤٫١٦٢(   ) ١٬٣٧٠٫٣٦٣(   متضمنة السلفمدفوعةإلتزامات مزايا الموظفين المحددةسداد 
 ) ١٨٫٦٣٣٫٨٧٦(  ) ٨٬٤٠١٬٤٢١(    يةالتشغيلفي االنشطةةمستخدم ةينقد قاتتدفصافي 

      يةإالستثماراالنشطةالتدفقات النقدية من 
 ) ٦٫١٤١٫٨١٩(  ) ٩٫٤٩٤٫٢٢٩(   شراء ممتلكات ومعدات

  -   )٢٠٠٬٧٩٦(    موجودات غير ملموسة شراء
  ١٠٣٬٨٠٠   ٦٣٬٤٥٢    متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات

  -   )١٢٬٧٧١٬٧١٠(    شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
  ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠   -    بنكيةة عيحركة في ود

 ) ٢٫٤٥٠٫٠٠٠(  -    زميلة ةإستثمار في شرك
 ١٥٬٤١٨٬٥٠٠  ١٧٬٧٦٣٬١٢٢   ةمشتركومشاريعتوزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 ٧١٫٩٣٠٫٤٨١  ) ٤٬٦٤٠٫١٦١(    يةإالستثمار ي (مستخدم في) / ناتج من االنشطةنقد تدفق    صافي  
          ية التمويلاالنشطةالتدفقات النقدية من 

 -  ٨٬٠٠٠٬٠٠٠     اصدار راس مال
  ٤١٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢١٬٠٠٠٬٠٠٠    قروض قصيرة األجل  متحصالت من

  ) ٤٩٬٥٣٦٬٦٧٦(   )٣٩٬٨٢٧٬٠٩٣(    قروض قصيرة االجل متضمنة فوائد تايدسدت
  ) ٤٧٨٬٥٩٥(   )٥٩١٬٠٩٥(    إيجار عقودسداد جزء رئيسي من إلتزامات

  ) ٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠(   )٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠(    لمساهمينلتوزيعات أرباح مدفوعة
 ) ٦٣٫٠١٥٫٢٧١(   )٤١٬٤١٨٬١٨٨(    ية التمويلمستخدم في االنشطة صافي نقد

 ) ٩٫٧١٨٫٦٦٦(  )٥٤٬٤٥٩٬٧٧٠(    وما في حكمهنقدالصافي التغير في  
 ٨٨٫٣٨٣٫٥٩٥  ٧٨٫٦٦٤٫٩٢٩     بداية السنة  وما في حكمه فينقد 
 ٧٨٫٦٦٤٫٩٢٩  ٢٤٫٢٠٥٫١٥٩   ١٥ وما في حكمه في نهاية السنةنقد 



 

 

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
  التنظيم والنشاط -١

ــاهمة  جاز العربية للخدمات شــركة   ــجلة في المملكة العربية الســعودية بموجب الســجل مقفلة ("الشــركة") هي شــركة مس ســعودية مس
ــ (الموافق  ١٤١٢شــعبان   ٧بتاريخ   ٢٠٥٠٠٢٢٦١٧التجاري رقم    م) الصــادر في الدمام. يقع المكتب المســجل١٩٩٢فبراير    ١١هـــــ

 المملكة العربية السعودية.  ٣١٤٧١الدمام   ٣٤٢٢للشركة في شارع الملك سعود ص.ب. 
  

  تعمل الشركة من خالل الفروع التالية:
  

  رقم السجل التجاري    الفرع
  ٢٠٥٥٠٠٤٧٢٣    الدمام - جاز العربية للخدماتشركة  
  ٢٠٥٠٠٩٩٢٠٠    الدمام - العربية للخدماتجاز  شركة  
  ٤٧٠٠١٠٦٤٦٨    ينبع - جاز العربية للخدماتشركة  
  ٢٠٥٥٠١١٨٦٧    الجبيل - جاز العربية للخدماتشركة  
  ٢٠٥٠١١٣٦٥١    الدمام - جاز العربية للخدماتشركة  

  
ة   ائـي ة لآلالت والمـعدات، الكهرـب ة، البترول ، المـعدات  تعـمل الشـــــرـكة في تـجارة الجمـل انيكـي ة والميـك ائـي ة والـم انيكـي ة والميـك واإللكترونـي

الصــــــناعـية، ومـعدات الحفر، المـعدات التقنـية، ومـعدات تحلـية المـياه، والموـلدات وقطع الغـيار، وتـقديم الـخدـمات الهـندســــــية التشـــــغيلـية  
 خفض الضغط وغيرها من المنتجات األساسية للصناعة.  والصيانة والتقنية، وتصنيع قوالب األنابيب، وتصنيع هياكل الفوالذ، ومحطات

  
  س القياسااإلعداد وأس ساأس -٢
  
  بيان اإللتزام ١-٢

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الســعودية والمعايير واإلصــدارات   للشــركة  تم إعداد هذه القوائم المالية
 للمراجعين والمحاسبيناألخرى الصادرة من الهيئة السعودية 

  
  أساس القياس ٢-٢

  ٣ما تم ذكره في إيـضاح  تم إعداد هذه القوائم المالية على أـساس عرف التكلفة التاريخية بإـستخدام أـساس اإلـستحقاق المحاـسبي بإـستثناء  
  أدناه.

  
  العملة الوظيفية وعملة العرض ٣-٢
 وهو العملة الوظيفية للشركة. السعودي، القوائم المالية باللایر  عرض تم
 
  المحاسبية الهامةالسياسات  -٣
  تصنيف الموجودات والمطلوبات لمتداولة وغير متداولة ١-٣

تقوم الـشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أـساس تصـنيفها كمتداولة / غير متداولة . تعتبر الموجودات 
  متداولة عندما:

  ي دورة التشغيل العادية.• يكون من المتوقع تحققها أو قصد بيعها أو إستهالكها ف
  • يكون محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.

  • عندما يتوقع تحققها خالل إثني عشر شهراً بعد الفترة المالية المشمولة بالتقرير. أو
ــهراً على  ــوية إلتزام لمدة إثني عشــر ش األقل بعد الفترة • تكون عبارة عن نقد أو نقد وما في حكمه ما لم يقيد تبادلها أو إســتخدامها لتس

  المشمولة بالتقرير.
  

  تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
  

-٩ -  



 

 
       

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣
  
  (تتمة) تصنيف الموجودات والمطلوبات لمتداولة وغير متداولة ١-٣

  وتكون المطلوبات متداولة إذا :
  • كان من المتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية.

  • كان محتفظاً بها أساساً لغرض المتاجرة.
  شهراً بعد الفترة المشمولة بالتقرير.• كانت مستحقة السداد خالل إثني عشر  

  • إذا كان هنالك حق غير مشروط لتأجيل سدادها لفترة إثني عشر شهراً على االقل بعد الفترة المشمولة بالتقرير.
  

ى عن طريق إصـــدار أدوات حقوق ملكية ال تؤثر علإلى تســـويتها  ، بناًء على خيار الطرف المقابل  تؤديإن شـــروط االلتزام التي قد  
  تصنيفها.

 
  تقوم الشركة بتصنيف جميع المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.

  
  قياس القيمة العادلة  ٢-٣

تمثل القيمة العادلة الســعر الذي يمكن قبضــه نظير بيع أصــل ما أو دفعه لتحويل إلتزام ما في معاملة نظامية بين مشــاركين في الســوق  
  القيمة العادلة على إفتراض أن إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل اإللتزام كانت تتم إما:بتاريخ القياس. يستند قياس 

  في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو -
  في حالة غياب السوق الرئيسية، في األسواق األكثر منفعة للموجودات أو المطلوبات. -
  

 .الوصول إليها بواسطة الشركة يسهل يجب أن تكون السوق الرئيسي أو األكثر فائدة
  

القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بإسـتخدام إفتراضـات سـيسـتخدمها المشـاركون في السـوق عند تسـعير الموجودات أو   يتم قياس
  المطلوبات وعلى إفتراض ان المشاركين في السوق يتصرفون وفقاً ألفضل مصلحتهم اإلقتصادية. 

  
كين في الـسوق على تحقيق منافع إقتـصادية بإـستخدام األـصل بأقصى يأخذ قياس القيمة العادلة ألـصل غير مالي في الحـسبان قدرة المـشار

  ان يستخدم األصل بأقصى وأفضل ما يمكن. الذي يمكنهوأفضل ما يمكن أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق  
  

ــتخدا ــاليب تقييم مالئمة للظروف التى تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وإس ــركة أس ــتخدم الش م المدخالت الملحوظة ذات وتس
  العالقة بالحد األمثل وتقليل إستخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد ممكن.

  
مة يتم تقـسيم كافة الموجودات والمطلوبات، التى تم قياس قيمتها العادلة أو اإلفـصاح عنها في القوائم المالية ، ـضمن التـسلـسل الهرمي للقي

 ، على اساس أدنى مستوى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:العادلة. تم إيضاح ذلك ادناه
  

  • المستوى األول: األسعار المدرجة (غير معدلة) في سوق نشط لموجودات او مطلوبات مماثلة.
رة مباـشرة أو غير  • المـستوى الثاني: طرق تقييم تكون فيها مدخالت المـستوى االدنى والهامة لقياس القيمة العادلة قابلة للمالحظة بصـو

  مباشرة.
  • المستوى الثالث: طرق تقييم تكون فيها مدخالت المستوى االدنى الهامة لقياس القيمة العادلة قابلة للمالحظة.

  
أو   الموجوداتعلى أسـاس طبيعة وخصـائص ومخاطر  الموجودات والمطلوبات  القيمة العادلة، حددت الشـركة فئات  إفصـاحاتلغرض  

 أعاله. هحيوضتم تومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، كما هو   المطلوبات
  

-١٠ -  



 

 

 شركة جاز العربية للخدمات
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)

  
 إيضاحات حول القوائم المالية

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة) المحاسبية الهامةالسياسات  -٣
  
  اإليرادات من عقود مع عمالء ٣-٣

دات   ة، البترول، المـع انيكـي ة والميـك ائـي ة والـم انيكـي ة والميـك ة واإللكترونـي ائـي دات، الكهرـب ة لآلالت والمـع ارة الجمـل ة في تـج ل الشـــــرـك تعـم
لغـيار، وتـقديم الـخدـمات الهـندســــــية التشـــــغيلـية  الصــــــناعـية، ومـعدات الحفر، المـعدات التقنـية، ومـعدات تحلـية المـياه، والموـلدات وقطع ا

 والصيانة والتقنية، وتصنيع قوالب األنابيب، وتصنيع هياكل الفوالذ، ومحطات خفض الضغط وغيرها من المنتجات األساسية للصناعة. 
ات إلى ال دـم ل التحكم على الســـــلع أو الـخ د تحوـي ة مع العمالء عـن اإليرادات من العقود المبرـم ل بمبلغ يعكسيتم االعتراف ـب  المبلغ  عمـي

ركة بشـكل عام أنها الطرف الرئيسـي في ترتيبات   لقد خلصـتمقابل تلك السـلع أو الخدمات.  أن تسـتحقهالمقابل الذي تتوقع الشـركة   الـش
 إيراداتها ألنها تتحكم عادةً في السلع أو الخدمات قبل تحويلها إلى العميل.

  
  بيع البضائع

 يتم االعتراف باإليرادات من بيع البـضائع في الوقت الذي يتم فيه تحويل التحكم إلى العميل، بـشكل عام عند تـسليم البـضائع. تكون الفترة
ــلة    ٩٠إلى  ٣٠االئتمانية عادة  ــركة فيما إذا كانت هناك وعود أخرى في العقد تمثل التزامات أداء منفصـ ــليم. تنظر الشـ يوماً عند التسـ

تخصيص جزء من سعر المعاملة لها. عند تحديد سعر المعاملة لبيع البضائع، تأخذ الشركة في االعتبار آثار المقابل المتغير،   تحتاج إلى
 غير النقدي والمقابل المستحق الدفع للعميل (إن وجد).المالي ووجود مكونات تمويلية هامة، والمقابل 

  
  الخدمات الفنية

 تقديم الخدمات للعميل. عند التقنيةمات يتم االعتراف باإليرادات من الخد
  

على مدى زمني حيث إن العميل يحصــل على   التقنية، تعترف الشــركة باإليرادات من الخدمات المحددةوفي حالة العقود ذات األســعار  
حتى ـتاريـخه إلى   الكليج  المـنافع الُمـقدَّـمة ويســـــتهلكـها في وـقت واـحد. تقوم الشـــــرـكة بتتبع التـقدم نحو إتـمام العـقد عن طريق قـياس الـنات

 إجمالي الناتج المقدر المطلوب للوفاء بالتزام األداء بناًء على تقارير التقدم الشهرية.
  

  عمولة المبيعات
. يتم االعتراف بالعمولة في وقت ما عادة عندما تفي الـشركة بالـشروط  وكالئهاتعمل الـشركة كمندوب مبيعات للمنتجات المباعة من قبل 

 .وكالئهاالصلة وفقًا لالتفاقية المبرمة مع   واألحكام ذات
  
  أرصدة العقود ١-٣-٣

  موجودات العقود
ً   يتم اإلعتراف ط  اســتالم الِعوض المقابل مشــرو  نســبة إلى أن  التقنيةمن الخدمات  المكتســبةلتحديد اإليرادات   بموجودات العقود مبدئيا

ا   الغ الُمْعتََرف بـه اد تصـــــنيف المـب ه، يـُع ل ـل ام التركـيب وقبول العمـي د إتـم ام التركـيب بنـجاح. وعـن إتـم ة    ذممعقود إلى    كموجوداتـب ديـن ـم
 مقدمة إلى موّردين. اتالعقود لدى الشركة إيرادات غير مفوترة ومحتجزات مستحقة القبض وُدفع  موجوداتتجارية. تتضمن 

  
 الموجوداتفي قيمة   بالهبوطفي القيمة. يرجى الرجوع إلى الســياســات المحاســبية الخاصــة   الهبوطيم  لتقيموجودات العقود وتخضــع 

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق". -المالية في قسم "األدوات المالية 
  

  ذمم مدينة
ســـداد مســـتحقًا من العميل (أي يلزم مرور الوقت فقط قبل  غير المشـــروط  المالي من المقابل   جزءيتم االعتراف بالذمم المدينة إذا كان  

المبدئي والقياس   اإلعتراف-األدوات المالية   -المالية في قســم  للموجوداتإلى الســياســات المحاســبية يرجى الرجوع  ).  المبلغ المســتحق
 .الالحق

  
  مطلوبات العقود
تحقاق ا  بمطلوباتيتم االعتراف   تالم دفعة أو اـس داد (أيهما  العقد في حالة اـس ركة بنقل البضـائع يأتي أواللـس ) من العميل قبل أن تقوم الـش

ــلة. يتم االعتراف بمطلوبات العقد كإيرادات عندما  ــركة بموجب العقد (أي نقل تنفذ أو الخدمات ذات الصــ ــلع أو   التحكمالشــ على الســ
 من العمالء. ستلمةمدفعات الخدمات ذات الصلة إلى العميل). تتضمن مطلوبات عقود الشركة  

  
-١١ -  



 

 
       

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  السعودية)(جميع المبالغ بالرياالت 
  
  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣
  
  مصروفات ٤-٣

على وجه التحديد جزًءا من تكلفة اإليرادات. يتم    ليـستالعمومية واإلدارية التكاليف المباـشرة وغير المباـشرة التي   المـصروفاتتتـضمن 
األخرى، باســــتثناء تكاليف التمويل، االســــتهالك واإلطفاء كمصــــروفات عمومية وإدارية. يتم توزيع   المصــــروفاتتصــــنيف جميع  

 المشتركة بين تكلفة اإليرادات والمصروفات العمومية واإلدارية، عند الحاجة، على أساس ثابت.  المصروفات
  
 توزيعات أرباح نقدية على المساهمين ٥-٣

ــركة بااللتزام بدفع  ــهم عندما يتعترف الش ــهم لحاملي األس ــركة.   يعد التوزيع وقفا على تقديرد التوزيع ولم اعتمتم إأرباح األس وفقًا الش
قائمة التغيرات في  د التوزيع عندما يوافق عليه المســاهمون. يتم االعتراف بالمبلغ المقابل مباشــرة في اعتمتم إ، يألحكام نظام الشــركات

 حقوق الملكية.
 
  األجنبيةالعمالت  ٦-٣

في التاريخ الذي تكون فيه    لكل معاملة على حدةالفورية   باألســــعارمن قبل الشــــركة  مبدئيًا  يتم تســــجيل المعامالت بالعمالت األجنبية  
المعاملة مؤهلة لالعتراف. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأســـعار الصـــرف الفورية للعمالت في تاريخ 

 التقرير. يتم االعتراف بالفروق الناتجة عن التسوية أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة.
  
 مباشرةالضريبة غير الة وزكاال ٧-٣
  
  الزكاة ١-٧-٣

، إن أما المبالغ اإلضــــافيةالربح أو الخســــارة. قائمة وتحمل على الســــعودية  في المملكة العربية لألنظمة الزكوية  يتم عمل الزكاة وفقاً  
 الربط. إنهاءالربط يتم احتسابها في السنة التي يتم فيها  إنهاءوجدت، التي قد تصبح مستحقة عند 

  
  ضريبة القيمة المضافة  ٢-٧-٣

ما إذا كانت ضــريبة القيمة  باســتثناء  بالصــافي من مبلغ ضــريبة القيمة المضــافة،   والموجوداتيتم االعتراف بالمبيعات والمصــروفات  
أو الخدمات غير قابلة لالسـترداد من هيئة الضـريبة، وفي هذه الحالة، يتم االعتراف بضـريبة    الموجوداتالمضـافة المتكبدة على شـراء 

 ، حسب الحاجة. المصروفاتالقيمة المضافة كجزء من تكلفة إستحواذ األصل أو كجزء من بند 
  

كجزء من الذمم المدينة أو السـلطة الضـريبية   إلى قيمة المضـافة القابل لالسـترداد أو المسـتحق الدفعيتم تضـمين صـافي مبلغ ضـريبة ال
 المركز المالي.قائمة الدائنة في 

  
  ممتلكات ومعدات ٨-٣

مالية قيد التنفيذ ب  يتم إدراج ائر    بعد خصـمالتكلفة  صـافي األعمال الرأـس المتراكم، إن وجدت. يتم تـسجيل الممتلكات والمعدات   الهبوطخـس
ً التكلفة صــافي مبدئيًا بالتكلفة ويتم إثباتها ب المتراكم، إن وجدت. تتضــمن هذه التكلفة تكلفة  الهبوط االســتهالك المتراكم وخســائر  ناقصــا

اســتيفاء معايير االعتراف. عندما   إذا تم للمشــاريع اإلنشــائية طويلة األجلاســتبدال جزء من الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض 
الفردية  الموجوداتالشـــركة بهذه األجزاء مثل   تعترفتكون هناك حاجة الســـتبدال أجزاء كبيرة من الممتلكات والمعدات على فترات،  

بتكلفته في القيمة   . وبالمثل، عند إجراء فحص رئيسـي، يتم االعترافةالمحددأعمارها اإلنتاجية  وتسـتهلكها بشـكل منفصـل على أسـاس 
قائمة  الدفترية للممتلكات والمعدات كبديل إذا تم اـستيفاء معايير االعتراف. يتم االعتراف بجميع تكاليف اإلـصالح والـصيانة األخرى في 

 الربح أو الخسارة عند تكبدها.
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 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣
  
  ممتلكات ومعدات (تتمة) ٨-٣

ذاتيًا،    التي تم إنشاؤها بالموجوداتيتم احتساب االستهالك من تاريخ توفر بند الممتلكات والمعدات لالستخدام المرجو منه أو فيما يتعلق 
. يتم اسـتهالك تكلفة الممتلكات والمعدات على أسـاس القسـط الثابت على المعدة لهوجاهزة لالسـتخدام   الموجوداتمن تاريخ اكتمال هذه 

 لحساب االستهالك هي كما يلي: للموجوداتعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. األعمار اإلنتاجية المقدرة مدى األ
  

  سنة  ٢٠    مباني
  سنوات ٥إلى  ٤    آالت ومعدات

  سنوات ٨إلى  ٥    سيارات
  سنوات ٥إلى  ٤    اثاث، تركيبات ومعدات مكتبية

  
تتم مراجـعة القيم اـلدفترـية للممتلـكات والمـعدات لتـحدـيد الهبوط في القيـمة عـندـما تشـــــير األـحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيـمة  

 القابل لإلستردادالدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود أي مؤشر من هذا القبيل وحيث تتجاوز القيم الدفترية المبلغ المقدر  
 .مة المنفعة أيهما أعلىالعادلة ناقًصا تكاليف البيع وقي هي عبارة عن القيمةيتم تخفيض األصل إلى قيمته القابلة لالسترداد، والتي ، 
  

ويتم شـطب   بصـورة منفصـلةتتم رسـملة المصـروفات المتكبدة السـتبدال عنصـر من بنود الممتلكات والمعدات التي يتم المحاسـبة عنها 
للمكون الذي تم اســتبداله. تتم رســملة المصــروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد المنافع االقتصــادية المســتقبلية لبند  القيمة الدفترية  

 الربح أو الخسارة عند تكبد المصروفات.قائمة الممتلكات والمعدات ذات الصلة. يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى في 
 

ــتبعاده. يتم    من بنود  بندب  إلغاء اإلعترافيتم   ــتخدامه أو اس ــتقبلية من اس ــتبعاد أو عند عدم توقع منافع مس الممتلكات والمعدات عند االس
ــمين أي   ــارة ناتجة عن    ربحتض ــل (ب إلغاء اإلعتراف  أو خس ــتبعاد والقيمة الدفترية  األص ــالت اإلس ــافي متحص ــب كفرق بين ص تحس

 األصل.ب إلغاء اإلعترافي تم فيها الربح أو الخسارة في السنة الت قائمة) في لألصل
  

، في نهاية كل ـسنة  إذا لزم األمرتتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلـستهالك للموجودات ويتم تعديلها بأثر مـستقبلي، 
 مالية.

 
 عقود اإليجارات ٩-٣

ــركة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد  إيجار أو يحتوي على عقد إيجار. يكون العقد إيجاراً أو يحتوي على إيجار تقوم الشـ
  إذا يمنح العقد الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل تعويض مالي.

  
  الشركة كمستأجر

 الموجوداتوعقود إيـجار  وقـياس واـحد لجميع عقود اإليـجار ، ـباســـــتثـناء عقود اإليـجار قصـــــيرة األـجل    إعترافتطبق الشـــــرـكة نهج  
ــركة   ــة القيمة. تعترف الشـ ــداد مدفوعات اإليجار  بإلتزامات عقودمنخفضـ ــتخدام التي تمثل الحق في    وموجوداتاإليجار لسـ حق االسـ

 .األساسية. الموجوداتاستخدام 
  

  موجودات حق اإلستخدام
تعترف الشـــركة بموجودات حق االســـتخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار (أي تاريخ توفر األصـــل األســـاســـي لالســـتخدام). يتم قياس 
موجودات حق االـستخدام بالتكلفة، ناقـصاً أي اـستهالك متراكم وخـسائر هبوط، ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات اإليجار. تتـضمن 

خدام مبلغ التزامات اإليجار المعترف بها والتكاليف المباشــرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار التي تمت في  تكلفة موجودات حق االســت
مدى فترة عقد أو قبل تاريخ البدء ناقصـاً أي حوافز إيجارية مسـتلمة. يتم اسـتهالك موجودات حق االسـتخدام على أسـاس القسـط الثابت  

 أيهما أقصر، كما يلي: للموجوداتعة اإليجار أو األعمار اإلنتاجية المتوق
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 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣
  
 (تتمة) عقود اإليجارات ٩-٣
  

  سنوات  ١٠إلى  ٥   مستأجرة  ملك حر  أراض
  

كانت التكلفة تعكس ممارـسة خيار الـشراء، يتم احتـساب  إذاملكية األـصل المؤجر إلى الـشركة في نهاية مدة اإليجار أو  تحويلتم ي عندما 
ــع   ــل. تخض ــتخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألص ــتهالك باس ا  موجوداتاالس ــً ــتخدام أيض ــات   للهبوطحق االس ــياس في القيمة. راجع الس

 المحاسبية في قسم "هبوط الموجودات غير المالية".
  

 إيجار عقود   التزامات
ــركة عند بدء  ــركة  عقد اإليجارتعترف الشــ ــة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المقرر  اإليجار عقود   بالتزامات ، تعترف الشــ المقاســ

ً ســدادها على مدى فترة اإليجار. تشــتمل مدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة الجوهرية)   أي   ناقصــا
حوافز إيجار مســتحقة القبض، ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشــر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضــمانات 
ا سـعر ممارسـة خيار الشـراء المؤكد بشـكل معقول أن تمارسـه الشـركة ودفع الغرامات  القيمة المتبقية. تتضـمن مدفوعات اإليجار أيضـً

عقد اإليجار ، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء. يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة   المفروضة على إنهاء
ــاب القيمة   ــرط الذي أدى إلى الدفع. عند حس ــروفات في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الش ــر أو معدل كمص التي ال تعتمد على مؤش

ــتخدم الشــركة معدل االقتراض اإلضــافي في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان معدل الفائدة الضــمني في    الحالية لمدفوعات اإليجار ، تس
اـئدة وخفض ـمدفوـعات   ادة مبلغ التزاـمات اإليـجار لتعكس تراكم الـف عـقد اإليـجار غير ـقاـبل للتـحدـيد بســـــهوـلة. بـعد ـتاريخ الـبدء ، يتم زـي

اإليجار في حالة وجود تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو   عقود الدفترية اللتزاماتاإليجار. باإلضــافة إلى ذلك ، يتم إعادة قياس القيمة  
 تغيير في مدفوعات اإليجار الثابتة الجوهرية أو تغيير في تقييم شراء األصل األساسي.

  
   القيمة المنخفضةذات الموجودات   يجارإ عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود

 ١٢ار قصــير األجل على عقود اإليجار قصــيرة األجل للمعدات (أي عقود اإليجار التي لها مدة إيجار  تطبق الشــركة إعفاء إثبات اإليج
ـبالموجودات ذات القيـمة  إعـفاء اإليـجار من االعتراف  طبق  ت أنـهاشـــــهًرا أو أـقل من ـتاريخ الـبداـية وال تحتوي على خـيار شـــــراء). كـما  

على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضـة القيمة. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصـيرة  المنخفضـة
 منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. الموجوداتاألجل وعقود إيجار  

  
 غير ملموسة موجودات ١٠-٣

 المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها.لملموسة يتم قياس الموجودات غير ا
 

ئة عن االنخفاض ائر المتراكمة الناـش ا اإلطفاء المتراكم والخـس ة بالتكلفة ناقصـً  وبعد االعتراف المبدئي بها، تُدَرج األصـول غير الملموـس
 في القيمة.

 
في قيمتها عند وجود مؤشـــر يدل على   الهبوطعلى مدى العمر االقتصـــادي اإلنتاجي، ويجرى تقييم  الموجودات غير الملموســـة    تطفأ

ــل غير الملموس على األقل في نهاية كل   هبوطاحتمالية  ــل غير الملموس. وتُجرى مراجعة فترة إطفاء وطريقة إطفاء األص قيمة األص
ح عنها. ويُحاسَـ  تقبلية  فترة مالية ُمْفصـَ تنفاد المنافع االقتصـادية المـس ُب عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الـس

ــبية.  ــبما يكون مالئًما، ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات المحاسـ ــل بغرض تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسـ ــمنها األصـ التي يتضـ
يًا مع وظيفة غير الم الموجوداتويُعتَرف بمصـروف إطفاء   ارة ضـمن فئة المصـاريف تماـش ة في قائمة الربح أو الخـس  الموجوداتلموـس

 غير الملموسة.
ــتِلم على  ــول الطرف المســ ــل غير ملموس عند بيعه (أي في تاريخ حصــ ) أو عند عدم وجود منافع التحكميتوقف االعتراف بأي أصــ

خســائر ناشــئة عن التوقف عن االعتراف باألصــل (محتســبة بالفرق بين  مســتقبلية متوقعة من اســتخدامه أو بيعه. وتُدَرج أي أرباح أو 
 صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة.
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 شركة جاز العربية للخدمات
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)

  
 إيضاحات حول القوائم المالية

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣
  
  في شركات زميلة ومشروعات مشتركةاستثمار  ١١-٣
  

 الشركات الزميلة 
هي الـشركات التي تمارس الـشركة عليها تأثيراً هاماً وليس ـسيطرة أو ـسيطرة مـشتركة. هذا بـصورة عامة حيث تمتلك  الـشركات الزميلة 

بة عن االسـتثمارات في الشـركات الزميلة باسـتخدام طريقة حقوق الملكية    ٪٥٠و  ٪٢٠الشـركة ما بين  من حقوق التصـويت. يتم المحاـس
 بعد إثباتها مبدئياً بالتكلفة. 

 
  الترتيبات المشتركة 

يطرة  ١١المالى (بناًء على المعيار الدولي للتقرير   اركة المتفق عليها تعاقدياً في الـس تركة هي المـش يطرة المـش تركة، الـس ) الترتيبات المـش
ة في  ـباجـماع من األطراف المشـــــتركـ   يتطـلب الموافـقةعلى ترتـيب ـما، واـلذي يتـحدد فقط عـندـما يكون اتـخاذ القرار عن أنشــــــطة معيـنة 

ــيطرة. ــابهة لتلك االعتبارات االعتبارات إن  الس ــتركة من عدمها هي مش ــيطرة المش ــيطرة على   الالزمة لتحديدالتى تحدد وجود الس للس
  الشركات التابعة.

  
ت كمـشاريع مـشتركة أو عمليات مـشتركة. يعتمد التـصنيف على الحقوق وااللتزاماإما  يتم تـصنيف االـستثمارات في الترتيبات المـشتركة  

  الهيكل القانوني للترتيب المشترك. بدال من أن يعتمد علىالتعاقدية لكل مستثمر 
  

  المشاريع المشتركة:  
المشـــروع المشـــترك هو نوع من الترتيبات المشـــتركة حيث  يكون لألطراف التي لها ســـيطرة مشـــتركة الحق في صـــافي موجودات 

  المشروع المشترك.  
  

  قائمة المركز المالي.في  مبدئياً بالتكلفة  إثباتهاالمشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية، بعد   المشاريعمن   الفوائد عنالمحاسبة  تتم
  

  العمليات المشتركة:  
الموجودات صـافي في    الحق  مشـتركة لألطراف التي لها سـيطرةفيه  الترتيب المشـترك يكون  هي عبارة عن نوع من العملية المشـتركة 

  من هذه العملية المشتركة.    والمطلوبات
  

العمليات المشــتركة وكذلك بحصــتها  وااليرادات والمصــروفات من    والمطلوباتتقوم الشــركة باالعتراف بحقها المباشــر بالموجودات 
  . لعناوين المناسبةتحت ا القوائم الماليةفي  وااليرادات والمصروفات. يتم تصنيف هذه الحسابات   والمطلوباتالمشتركة في الموجودات 

  
  طريقة حقوق الملكية 

الـشركة من أرباح أو خـسائر  بحـصةوفقاً لطريقة حقوق الملكية يتم االعتراف باالـستثمارات مبدئياً بالتكلفة ويتم تعديلها الحقاً لالعتراف  
بعد االـستحواذ على الـشركة المـستثمر فيها في الربح أو الخـسارة، وحـصة الـشركة من الدخل الـشامل اآلخر للـشركة المـستثمر فيها في   ما

بالدعم  فقط إذا كان هناك التزام بااللتزام  لشامل اآلخر. بعد تخفيض الحصة في الشركة المستثمر فيها الى الصفر، يتم االعتراف  الدخل ا
توزيعات ب يتم  اإلعتراف.الشـــركة المســـتثمر فيها نيابة عنبال دفعات قد تمتالتشـــغيلية للجهة المســـتثمر فيها أو أي عمليات لل المالي

  .المستلمة أو المستحقة القبض من الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة كتخفيض في القيمة الدفترية لإلستثمار األرباح
 

تثمار وال تخضـع الختبار انخفاض القيمة بشـكل  في اع المشـترك  ووالمشـرأالزميلة  كةالشـهرة المتعلقة بالشـرتضـمن  لقيمة الدفترية لالـس
  منفصل. 

  
الدخل   فيأي تغييريتم عرض  لخسـارة حصـة الشـركة في نتائج عمليات الشـركة الزملية أو المشـروع المشـترك.  تعكس قائمة الربح أو ا

قد تم   تغيير  إذا كان هناك إألى ذلك، المســتثمر فيها كجزء من الدخل الشــامل اآلخر للشــركة. باإلضــافة  لتلك الشــركاتالشــامل اآلخر 
بحصـتها في أي تغيرات، عندما   باإلعتراف  الشـركة  تقومالشـركة الزميلة أو المشـروع المشـترك،به مباشـرةً في حقوق ملكية اإلعتراف  

اتـجة  في    ينطبق ذـلك،   ــائر غير المحقـقة والـن العملـيات بين الشـــــرـكة   منـقائـمة التغيرات في حقوق الملكـية. يتم ـحذف األرـباح والخســـ
يتم اعداد القوائم المالية للشــركة  الزميلة أو المشــروع المشــترك.في الشــركة    إلى حد الحصــةالزميلة و المشــروع المشــترك   والشــركة

  نفس الفترة المالية للشركة. لالزميلة أوالمشروع المشترك  
  

عند الـضرورة، يتم إجراء تعديالت لجعل الـسياـسات المحاـسبية للـشركة الزميلة أو المـشروع المـشترك متوافقة مع ـسياـسات الـشركة. بعد  
ها في الشــركة الزميلة. رالشــركة ما إذا كان من الضــروري االعتراف بخســارة هبوط قيمة اســتثما  تقررلكية،  تطبيق طريقة حقوق الم

المـشترك قد  تحدد الـشركة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موـضوعي على أن االـستثمار في الـشركة الزميلة أو المـشروع  
الـشركة باحتـساب قيمة الهبوط باعتباره الفرق بين القيمة القابلة لالـسترداد للـشركة الزميلة  فـستقومكذلك،    الوـضع  إذا كانقيمتة.    هبطت

قائمة  في  من الربح بالـشركة الزميلة والمـشروع المـشترك"  حـصة ك"  ةاالعتراف بالخـسارب  وتقومأو المـشروع المـشترك والقيمة الدفترية  
  أو الخسارة.الربح  

  
  بقيمتهاقياس واالعتراف بأية اسـتثمارات مبقاه الالمشـروع المشـترك، تقوم الشـركة ب أوعلى الشـركة الزميلة  ةالهام  السـيطرةعند فقدان 

  المشـترك  الهامة  أوالتحكم  العادلة. يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية للشـركة الزميلة أو المشـروع المشـترك عند فقد السـيطرة
  هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة.   إستبعادمن   والمتحصالت المبقاةوالقيمة العادلة لالستثمارات 
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 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
  (تتمة) المحاسبية الهامةالسياسات  -٣
  
 االعتراف وإلغاءاالعتراف المبدئي والقياس الالحق  -أدوات مالية  ١٢-٣

 إن األداة المالية هي عبارة عن أي عقد يؤدى إلى أصل مالي لمنشأة ما وإلتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
  

  موجودات مالية
  

 االعتراف المبدئي والقياس
، ويتم قياســــها الحقًا بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــامل المبدئييتم تصــــنيف الموجودات المالية، عند االعتراف  
 اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

  
 األعمالالمالية ونموذج  للموجوداتالمالية عند االعتراف المبدئي على خصــائص التدفقات النقدية التعاقدية   الموجوداتيعتمد تصــنيف 

ــتخدمت   الموجوداتالخاص بالشــركة إلدارة هذه  ــتمل على مكون تمويل هام أو التي اس ــابات المدينة التي ال تش ــتثناء الحس المالية. باس
المالية   الموجوداتجموعة مبدئيًا األصل المالي بقيمته العادلة زائًدا تكاليف المعامالت في حال  بشأنها المجموعة وسيلة عملية، تقيس الم

 غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
  

المحدد بموجب  يتم قياس الذمم المدينة التي ال تحتوي على عنـصر تمويلي هام أو التي طبقت الـشركة الوـسيلة العملية لها بـسعر المعاملة
 عمالء".  "إيرادات من عقود مع ٣-٣. راجع السياسات المحاسبية في إيضاح ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي  رقم

  
تـصنيف األـصل المالي وقياـسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـشامل اآلخر، يجب أن ينتج عن ذلك تدفقات    لكي يتم

"اختبار الدفعات فقط من المبلغ مدفوعات أصـل المبلغ والفوائد" على المبلغ األسـاسـي القائم. يشـار إلى هذا التقييم باسـم  نقدية هي "فقط 
دفعات من المبلغ ويتم إجراؤه على مسـتوى الجهاز. يتم تصـنيف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تمثل األصـلي والفائدة"
 النظر عن نموذج األعمال.بصرف  سها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  وقيااألصلي والفائدة 

  
المالية من أجل توليد تدفقات نقدية. يحدد نموذج  موجوداتها  تدير الـشركة المالية إلى كيف الموجوداتيـشير نموذج عمل الـشركة إلدارة 

ــوف تنتج من األعمال إذا ما كانت التدفقات النقدية ــيل تد  سـ مالية أو كليهما. يتم االحتفاظ  موجوداتبيع من فقات نقدية تعاقدية أو تحصـ
ــيل   ــمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصـ ــة بالتكلفة المطفأة ضـ ــنفة والمقاسـ بالموجودات المالية المصـ

المقاسـة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر ضـمن  المالية المصـنفة و بالموجوداتالتدفقات النقدية التعاقدية بينما يتم االحتفاظ 
 بكليهما لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.االحتفاظ نموذج أعمال بهدف 

  
أو األعراف   خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمةالمالية التي تتطلب تســليم األصــول   الموجوداتيتم االعتراف بعمليات شــراء أو بيع  

 .بيع األصلالعادية) في تاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو المعامالت في السوق (
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 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣
  
 (تتمة) االعتراف وإلغاءاالعتراف المبدئي والقياس الالحق  -أدوات مالية  ١٢-٣
  

  موجودات مالية (تتمة)
  

 القياس الالحق
 الموجودات المالية إلى أربع فئات:ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف 

  
 ) موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)١(
ــامل اآلخر مع إعادة تدوير ٢( ــائر المتراكمة (أدوات الدين) األرباح ) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش غير  -والخس

 منطبقة على الشركة.
عند إلغاء   التراكميةوالخسـائر  األرباح  العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير  ) موجودات مالية مصـنفة بالقيمة٣(

 ال تنطبق على الشركة -اإلعتراف (أدوات حقوق الملكية) 
 ) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٤(
  

   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
القيـمة. يتم االعتراف في    اس الموجودات الـمالـية الحـقاً ـبالتكلـفة المطـفأة ـباســـــتـخدام طريـقة مـعدل الـفاـئدة الفعلي وتخضـــــع لهبوط  يتم قيـ 

 قيمته. هبوطاألصل أو تعديله أو ب  إلغاء اإلعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم
  

 بالتكلفة المطفأة ذمم مدينة ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة.والمدرجة  تتضمن الموجودات المالية للشركة 
  

  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات
ة أو الموجودات المتاجر  بغرضتتضــمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة الموجودات المالية المحتفظ بها 

ــها بالقيمة   ــارة أو الموجودات المالية المطلوب قياســ ــنفة عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســ المالية المصــ
لمدى القريب. المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إذا تم حيازتها لغرض البيع أو إعادة الشـــراء في ا الموجوداتالعادلة. يتم تصـــنيف 

ا تـصنيف المـشتقات ، بما في ذلك المـشتقات الـضمنية المنفـصلة، على أنها محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تـصنيفها كأدوات تحوط  يتم أيضـً
لة من أصــل المبلغ والفوائد وتقاس بالقيمة العاد  تســديداتفعالة. يتم تصــنيف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط 

ارة،   يتم تصـنيفها بالتكلفة المطفأة أو   بالرغم من أن. بصـرف النظر عن نموذج األعمالخالل الربح أو الخـس معايير أدوات الدين التي ـس
ــنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  ــح أعاله، يمكن تصـ ــامل اآلخر، كما هو موضـ بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـ

 المحاسبي.التماثل إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم  المبدئيالخسارة عند االعتراف  
  

المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بصـــافي  قائمة  يتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســـارة في 
 الربح أو الخسارة.قائمة التغيرات في القيمة العادلة في 
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 شركة جاز العربية للخدمات

 مساهمة مقفلة سعودية)(شركة  
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣
  
 (تتمة) االعتراف وإلغاءاالعتراف المبدئي والقياس الالحق  -أدوات مالية  ١٢-٣

  (تتمة)موجودات مالية 
  إلغاء اإلعتراف

المالية المماثلة للشركة)  الموجودات، جزء من األصل المالي أو جزء من  حيث يكون مناسبايتم استبعاد األصل المالي (أو ، 
المركز المالي للشركة) عندما قائمةمن  تزال بشكل أساسي (أي : 

والحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ؛ أ ينقضي - -  
التدفقات النقدية    بسداد اإللتزامبتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تحملت  قد قامت الشركة تكون - -

 المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب ترتيب "مرور" ؛ وإما 
بتحويل جميع مخاطر ومزايا األصل بشكل جوهري ، أو  قد قامت الشركة أن(أ)     

لسيطرة على  (ب) لم تقم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا األصل ، ولكنها قامت بتحويل ا
  األصل.

فيما لو تقوم بتقييم  حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو قيامها بإبرام ترتيبات فورية، فإنها بتحويل   الشركة   تقوموعند 
ظ بها أو مخاطر ومنافع األصـــل بشـــكل جوهري وال تحتفعندما ال تقوم بتحويل ومدى احتفاظها بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. 

بشــرط اســتمراريتها في التعامل به. وفي هذه الحالة، المحول ســيطرتها على األصــل، فتســتمر الشــركة في االعتراف باألصــل  تحول
ا بااللتزام المرتبط بذلك.  وااللتزام المرتبط به على أســاس يعكس الحقوق وااللتزامات يتم قياس األصــل المحول  تعترف الشــركة أيضــً

ل وتقاس بالقيمة الدفترية األصـلية لألصـل أو التي احتفظت بها  كل الضـمانة على األصـل الُمحوَّ تمرارية التعامل تمتد بـش الـشركة. إن اـس
 بالحد األقصى للمبالغ التي قد تطالب الشركة بسدادها، أيهما أقل.

  الهبوط
 اإليضاحات التالية:كما تم تقديم إفصاحات أخرى تتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية في 

 )٤( إفصاحات عن االفتراضات الهامة إيضاح -
 )١٢إيضاح (يرادات غير المفوترة اإلو المدينةحسابات الإيضاح  -

بة   ابات المدينة  بالنـس ائر االئتمانية المتوقعة. عليه، ال تقوم الـشركة للحـس وموجودات العقد، تطبق الـشركة النهج المبـسط في حـساب الخـس
المتوقعة على ولكن تقوم بدالً من ذلك باالعتراف بمخصــص خســارة بناًء على الخســائر االئتمانية  ات في مخاطر االئتمان، بتتبع التغير
في تاريخ كل تقرير. أنشــأت الشــركة مصــفوفة مخصــصــات تســتند إلى خبرتها التاريخية في خســارة االئتمان، مع تعديلها  مدى العمر  

 الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.المستقبلية حسب العوامل 
يوًما. ومع ذلك، في    ٣٦٥  مقدارب  عن الســداد عندما تكون المدفوعات التعاقدية متأخرة عن الســداد متعثراً تعتبر الشــركة األصــل المالي 

ا أن أحد األـصول المالية قد  عن الـسداد عندما تـشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه    تعثربعض الحاالت، قد تعتبر الـشركة أيضـً
ئتمانية تحتفظ االاألهلية   تعزيزات فياالعتبار أي تأخذ بعين من غير المحتمل أن تتلقى الشــركة المبالغ التعاقدية المســتحقة بالكامل قبل  

 السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.توقعات معقولة  بها الشركة. يتم شطب األصل المالي عندما ال يكون هناك 
  مطلوبات مالية

 االعتراف المبدئي والقياس
ل الربح أو الخسارة، أو قروض وسلف، ، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالاالعتراف المبدئييتم تصنيف المطلوبات المالية، عند 

 أو ذمم دائنة، أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في تغطية فعالة، حسب الحاجة.
  

اـشرة  يتم االعتراف بكافة المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والـسلف والذمم الدائنة، بالـصافي من التكاليف المب
 للمعاملة.المنسوبة 

  
ــتحقة ألطراف ذات عالقة، وإلتزامات إيجار وقروض   ــابات وذمم دائنة أخرى، ومبالغ مس ــركة على حس ــتمل المطلوبات المالية للش تش

 قصيرة األجل.
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 شركة جاز العربية للخدمات
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)

  
 إيضاحات حول القوائم المالية

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣
  
 (تتمة) االعتراف وإلغاءاالعتراف المبدئي والقياس الالحق  -أدوات مالية  ١٢-٣
  

  مطلوبات مالية (تتمة)
  

 القياس الالحق
  المطلوبات المالية إلى فئتين:ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف 

 ) مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة١(
 )والمقترضات) مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة (القروض  ٢(
  

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
والمطلوبات  المحتفظ بـها بغرض المـتاجرة تتضـــــمن المطلوبات الـمالـية بالقيـمة الـعادلة من خالل الربح أو الخســـــارة المطلوبات الـمالـية  

 المالية المصنفة عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 ذا تم تكبدها لغرض إعادة الشراء على المدى القريب.يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة إ

 الربح أو الخسارة.قائمة يتم االعتراف بأرباح أو خسائر المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في 
،  دئي المببالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخـسارة في تاريخ االعتراف  المبدئي  يتم تـصنيف المطلوبات المالية المـصنفة عند االعتراف  

. لم تحدد الـشركة أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح ٩رقم للتقرير المالي بـشرط اـستيفاء المعايير الواردة في المعيار الدولي 
 أو الخسارة.

  
 )والمقترضاتمطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة (القروض  
ــركة. بعد  ــلة بالش ــات المبدئي، يتم الحقًا قياس القروض  االعتراف  هذه هي الفئة األكثر ص التي تحمل فوائد بالتكلفة المطفأة واإلقتراض

الربح أو الخســـارة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات  قائمةباســـتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف باألرباح والخســـائر في 
 الل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.وكذلك من خ

 
االعتبار أي خـصم أو عالوة عند االـستحواذ والرـسوم أو التكاليف التي تـشكل جزًءا ال  بعين يتم احتـساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ  

 أو الخسارة.يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم تضمين إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح  
 تنطبق هذه الفئة بشكل عام على القروض واإلقتراضات التي تحمل فوائد.

  
  إلغاء اإلعتراف

ــتبد ــالحيته. عندما يتم اســ ال  يتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام بموجب االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صــ
، أو يتم تعديل شروط التزام قائم بشكل جوهري ، فإن بصورة جوهريةبشروط مختلفة  الجهة المقرضة التزام مالي حالي بآخر من نفس 

ــتبعاد لاللتزام األصــلي واالعتراف بالتزام جديد . يتم االعتراف بالفرق في القيم  مثل هذا الت بادل أو التعديل يتم التعامل معه على أنه اس
 الربح أو الخسارة.قائمة الدفترية ذات الصلة في 

  
  مقاصة األدوات المالية

ــافي في  ــجيل المبلغ الص ــة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم تس المركز المالي إذا كان هناك حق قائمة  يتم إجراء المقاص
قانوني واجب النفاذ حالياً لمقاصـة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسـوية على أسـاس الصـافي لتحقيق الموجودات والتسـوية الخصـوم  

 .آن واحدفي 
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 شركة جاز العربية للخدمات
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)

  
 إيضاحات حول القوائم المالية

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣
  
  هبوط الموجودات غير المالية ١٣-٣

قيمته. في حالة وجود أي مؤـشر ،  هبطتقد  الموجوداتتقوم الـشركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك مؤـشر على أن أحد 
 القيمة مطلوبًا ، تقوم الـشركة بتقدير المبلغ القابل لالـسترداد للموجودات. القيمة القابلة لالـسترداد لهبوطأو عندما يكون االختبار الـسنوي  

ا تكاليف البيع  لألـصل هي القيمة العادلة لألـصل أو وحدة توليد النقد ما لم   لألـصل الفرديوقيمة المنفعة أيهما أعلى ، ويتم تحديدها  ناقصـً
  مستقلة إل حد كبير عن تلك التي تولد من موجودات أخرى أو موجودات الشركة.يولد األصل تدفقات نقدية داخلة 

د قيمته القابلة لالســترداد ، فإن األصــل أو الوحدة المنتجة للنقد تعتبر منخفضــة  وحدة توليد النقعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصــل أو 
  القيمة ويتم تخفيضها إلى قيمتها القابلة لالسترداد

تخدام معدل الخصـم الذي يعكس تقييم الـسوق المنفعةقيمة   عند تقييم تقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باـس ، يتم خصـم التدفقات النقدية المـس
  الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل.

ــائر الهبوط التى تم   ــر على ان خســ ــنة مالية، لمعرفة ما إذا كان هنالك أي مؤشــ ــبة للموجودات، فيتم التقييم في نهاية كل ســ أما بالنســ
ابقاً لم تعد موجودة أو  ترداد قد هبطت قيمتهااإلعتراف بها ـس . وفي حال وجود مثل ذلك المؤـشر، تقوم الـشركة بتقدير القيمة القابلة لإلـس

دة توليد النقد. يتم عكس خسـارة الهبوط في القيمة المعترف بها في السـابق فقط عندما يكون هنالك تغير في اإلفتراضـات  لألصـل أو وح
المســـتخدمة لتحديد القيمة منذ اإلعتراف بآخر خســـارة للهبوط. هذا العكس محدود  بحيث أن القيمة القابلة لإلســـترداد لم تتجاوز القيمة  

يتم االعتراف بهذا العكس في  هالك، في حال لم يتم اإلعتراف بخســارة هبوط لألصــل في الســنوات الســابقة. الدفترية صــافية بعد اإلســت
 تقييم.قائمة الربح أو الخسارة ما لم يتم إدراج األصل بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة، يتم التعامل مع هذا العكس كزيادة في إعادة ال

  
  المخزون ١٤-٣

 ، أيهما أقل.القيمة القابلة للتحققيتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي 
  

 يتم احتساب التكاليف المتكبدة إليصال كل منتج إلى موقعه وحالته الحالية على النحو التالي:
  بضاعة مخّصصة للبيع: تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح -

ــع ــياق األعمال االعتيادية ناقصــاً التكاليف المقدرة لإلكمال والتكاليف صــافي القيمة الممكن تحقيقها هو س المتوقعة ر البيع المقدر في س
 .عملية البيعالالزمة إلجراء 

  
  نقد وما في حكمه  ١٥-٣
  

يولة التي تـستحق خالل ثالثة أـشهر   يـشمل النقد والنقد المعادل النقد في البنوك وفي الصـندوق والودائع األخرى قصـيرة األجل عالية الـس
 من التغيرات في القيمة  هامةأو أقل ، والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي معروف وتخضع لمخاطر غير 

  
 ودائع بنكية ١٦-٣

من تاريخ   ليـست أكثر من ـسنةالودائع البنكية ودائع لدى بنوك تكون تواريخ اـستحقاقها األـصلية لمدة تزيد عن ثالثة أـشهر ولكن   تتـضمن
 إيداعها. والودائع ألجل ُموَدعة لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني بدرجة االستثمار وتعتبر ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.

  
من الودائع ألجل كاسـتحقاقات على أسـاس زمني وذلك بالرجوع إلى المبلغ األسـاسـي غير المسـدد وبمعدل الفائدة  وتقيد إيرادات الفائدة 

 طبق.نالم
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 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣
  
 احتياطي نظامي ١٧-٣

ل  من ربحها للـسنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للـشركة أن   ٪١٠طبقًا ألحكام نظام الـشركات الـسعودي، يتعيَّن على الـشركة أن تُحّوِ
 من رأس المال. واالحتياطي غير قابل للتوزيع.  ٪٣٠تقّرر التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي 

  
  منافع موظفين ١٨-٣

 منافع موظفين قصيرة األجل
تعليم األبناء المتوقع سـدادها إن التزامات األجور والرواتب بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر الطيران وبدل  

حتى  بالكامل خالل االثني عشر شهًرا بعد نهاية الفترة التي يقدم خاللها الموظفون الخدمة ذات العالقة يُْعتََرُف بها في خدمات الموظفين  
ح عنها، وتُقاُس حســـب المبالغ المتوقع دفعها عند تســـوية االلتزامات. وتُعْ  ــَ َرُض االلتزامات كالتزامات منافع نهاية الفترة المالية الُمْفصـ

 متداولة أخرى".  ومطلوبات ستحقاتموظفين متداولة في قائمة المركز المالي ِضْمن بند "م
  

 التزامات برنامج المساهمات المحددة للموظفين
من راتب الموظف    لدى الشــركة برنامج مســاهمات محددة مع المؤســســة العامة للتأمينات االجتماعية حيث تســاهم الشــركة بنســبة ثابتة

  لحين تقاعد موظفيها، والنـسبة مؤهلة كمـساهمة في برنامج المـساهمات المحددة. ويُْعتََرُف بالمـساهمة المـستحقة الدفع لبرنامج المـساهمات 
 المحددة كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة.

  
نَُّف كالتزام منافع ُمحدَّدة بموجب معيار المحاسـبة الدولي  تسـتخدم الشـركة برنامًجا غير ممول لمنافع نهاية خدمة للموظفين، والذي  يُصـَ

ــافي االلتزام  ١٩( ــاهـمات المـحددة. إن صـــ ا عن برـنامج المســـ ا مختلفـً افع الُمـحدَّدة برـنامجـً دُّ برامج المـن افع الموظفين. ويـُع ) المعنّي بمـن
دة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع الُمحدَّدة في نهاية الفترة المالية  الُمْعتََرف به في قائمة المركز المالي والمتعلق ببرنامج المنافع الُمحدَّ 

ا القيمة العادلة ألصـــول البرنامج في ذلك التاريخ. ويحتســـب التزام المنافع الُمحدَّدة من قبل اكتواريين مســـتقلين ــً ح عنها ناقصـ  الُمْفصـــَ
ــافية المقدرة. وتَُحدَُّد الق ــتخدام طريقة الوحدة اإلضــ ــم التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة باســ يمة الحالية اللتزام المنافع الُمحدَّدة بخصــ

لسـندات الشـركات ذات الجودة العالية والتي لها فترات اسـتحقاق تقارب   شـمولة في التقريرباسـتخدام عائدات السـوق في نهاية الفترة الم
دََّرة اللتزاـمات مـنافع ـما بـعد الـخدـمة. إن األرـباح والخســـــائر االكتوارـية الـناتـجة عن التغيرات في االفتراضـــــات االكتوارـية   الـمدة الُمقـَ

 خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها.والتعديالت القائمة على الخبرة يُْعتََرُف بها ضمن حقوق الملكية من  
  
 مخصصات ١٩-٣

يُْعتََرُف بالمخصـصـات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو ضـمنية) على الشـركة ناتجة عن أحداث سـابقة، ومن المحتمل أن يتطلب  
 مكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة.األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث ي

  
ــبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يُْعتََرُف  ــترداد بعض أو كل المخصــصــات، على س ــركة اس وفي الحاالت التي تتوقع فيها إدارة الش

مخـصص في قائمة الربح بالمبالغ المـستردة كأـصل وذلك فقط عندما تكون عملية االـسترداد مؤكدة فعالً. ويُعَرض المـصروف المتعلق بال
 بعد خصم أي مبالغ مستردة. بالصافي  أو الخسارة

  
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام المعدل الحالي والذي يعكس، عندما يكون ذلك مالئًما، 

 يادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يُْعتََرُف بالز
  
  
  

  
-٢١ -  

  
  



 

 
       

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة -٣
  
  المعلومات القطاعية ٢٠-٣

القطاع التشــغيلي هو أحد مكونات الشــركة الذي يمارس أنشــطة األعمال التي تحقق منها إيرادات وتتكبد مصــاريف عليها، بما في ذلك 
اإليرادات والمصــــاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات الشــــركة األخرى. يجري مراجعة النتائج التشــــغيلية لجميع قطاعات  

لتـشغيلية بـشكل منتظم من قبل رؤـساء األعمال المعنيين في الـشركة والتي تتمثل في حالة الـشركة في اتخاذ قرارات بـشأن الموارد التي  ا
  سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه والتي تتوفر له معلومات مالية منفصلة.

 
ُن النتائج القطاعية الُمْفَصح عنها لرؤساء   األعمال المعنيين في الشركة العناصر المرتبطة مباشرة بالقطاع وكذلك تلك التي يمكن وتَتََضمَّ

 تخصيصها على أساس معقول.
  

 ويتم تحليل القطاعات التشغيلية للشركة وتجميعها بناًء على طبيعة النشاط.
  
  محتملةال المطلوبات ٢١-٣

ــتبعًدا.  المحتملة في القوائم المالية. ويُ  بالمطلوباتال يُْعتََرُف   ُح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد المتضــمنة منافع اقتصــادية مس ْفصــِ
ُل   ". وال يُْعتََرُف باألصل المحتمل في القوائم المالية، ذمم دائنة ومستحقاتالمحتملة في قائمة المركز المالي ِضْمن بند " المطلوباتوتَُسجَّ

 افع اقتصادية.بل يُْفِصُح عنه عندما يكون من المحتمل تدفق من
  
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -٤

من   يتطلُب إعداد القوائم المالية للـشركة قيام اإلدارة باـستخدام األحكام والتقديرات واالفتراـضات التي قد تؤثر على المبالغ المفـصح عنها
المرتبطة بها وإفصـاحات االلتزامات المحتملة. وقد ينشـأ عن عدم التيقن  اإليرادات والمصـاريف واألصـول وااللتزامات واإلفصـاحات  

ــول أو االلتزامات التي تتأثر في الفترات  ــات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصـ حيال االفتراضـ
  المستقبلية.

 
ض له الشركة   ن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بما تتعرَّ  من مخاطر وحاالت عدم التأكد ما يلي:وتتضمَّ

  
  ٣٢إيضاح   إدارة رأس المال

  ٣٢إيضاح   والسياساتإدارة مخاطر األدوات المالية 
  ١٧إيضاح   الحساسيةل إفصاحات تحلي

  
  األحكام  ١-٤

هام للغاية على المبالغ المعتَرف  وـضعت اإلدارة، في ـسياق تطبيق الـسياـسات المحاـسبية الخاـصة بالـشركة، األحكام التالية التي لها تأثير  
 بها في القوائم المالية:

  
 استيفاء التزامات األداء) ١(

ــتَوفى بها على مدى زمني أ ــركة تقييم كل عقد من عقودها الُمبَرمة مع العمالء لتحديد ما إْن كانت التزامات األداء يُسـ و يتعيَّن على الشـ
ــركة أنه بناًء على االتفاقيات الُمبَرمة مع عند نقطة زمنية معينة بغرض تحديد   ــبة لالعتراف باإليرادات. وقد قيَّمت الشـ الطريقة المناسـ

ــِّ  ــعار الثابتة طويلة األجل، ال تؤسـ ــلة التي أُبِرَمت بموجبها العقود لتنفيذ العقود ذات األسـ س العمالء وأحكام األنظمة واللوائح ذات الصـ
ــتخدام بديل فيها، وع ــال باسـ ــركة أصـ ــداد نظير األداء المكتَمل حتى تاريخه. عالوة على ذلك، الشـ ادة ما يكون لها حق نافذ نظاميًا للسـ

تســــتوفى الخدمات الفنية المقدمة بموجب العقد على مدى فترة زمنية وليس عند نقطة زمنية معينة؛ إذ أنَّ العميل يحصــــل على المنافع 
مها الشـــركة ويســـتفيد منها في آٍن واحد. وب ناء على ذلك، تعترف الشـــركة باإليرادات على مدى زمني. وعندما ال يكون األمر التي تقّدِ

 كذلك، يُْعتََرُف باإليرادات في مرحلة زمنية معينة.
-٢٢ - 



 

 

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -٤
 
  (تتمة)األحكام  ١-٤
 
 (تتمة) استيفاء التزامات األداء) ١(

األداء عند االعتراف باإليرادات على مدى زمني. وقد اختارت الشـركة تطبيق طريقة المخرجات عند تخصـيص سـعر المعاملة اللتزام 
ــركة للوفاء بالتزام  ــاس مخرجات الش ــتخدام طريقة المخرجات التي تتطلب االعتراف باإليرادات على أس ــركة أن يوفر اس وتراعي الش

  قدم نحو إتمام العقد عن طريق األداء المرجع األفضـــل لإليرادات المحقَّقة فعليًا. وعند تطبيق طريقة المخرجات، تقوم الشـــركة بتتبع الت
 هرية.قياس الناتج اإلجمالي حتى تاريخه إلى إجمالي الناتج المقدر المطلوب للوفاء بالتزام األداء بناًء على تقارير التقدم في األعمال الش

  
 الشركة كمستأجر -تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء ) ٢(

اإليجار كمدة غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار ، إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من تحدد الشـــركة مدة عقد 
  المؤكد بشكل معقول ممارسته ، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار ، إذا من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسته.

 
عض عقود اإليجار الخاصـة بها. تطبُِّق الشـركة األحكام المحاسـبية عند تقييم ما إذا كان من لدى الشـركة خيار تجديد مدة عقد اإليجار لب

المؤكد إلى حد معقول ممارســة خيار التجديد. وهذا يعني أنه يأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصــلة التي تخلق حافًزا اقتصــاديًا  
ــة التجديد. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، تع ــركة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغير هام في الظروف التي  لممارس يد الش

تقع في نطاق ســيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارســة (أو عدم ممارســة) خيار التجديد (فعلى ســبيل المثال، التغير في اســتراتيجية  
 العمل).

 
ن   عـقد إيـجار على جوهر االتـفاقـية عـند ـبدء عـقد اإليـجار وفيـما إذا ـكان الوـفاء بـهذه  يســـــتـند تـحدـيد ـما إذا ـكاـنت اتـفاقـية ـما تُعـَدُّ أو تتضـــــمَّ

 االتفاقية يعتمد على استخدام أصل محدد أو أصول محددة أو فيما إذا كانت هذه االتفاقية تمنح حق استخدام األصل.
 
 التقديرات واالفتراضات ٢-٤

فيما يلي االفتراضــات الرئيســية المتعلقة بمصــادر عدم التأكد بشــأن التقديرات المحاســبية المســتقبلية والمصــادر األخرى بتاريخ القوائم  
ل مخاطر جوهرية يترتب عليها إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصـول وااللتزامات خالل السـنة المالية   المالية التي قد تُشـّكِ

ــاتها وتقديراتها على المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. ومع ذلك، فإنَّ الظروف  القادمة.  ــركة في افتراضــ ــتندت الشــ وقد اســ
ئة الخارجة عن إرادة الـشركة. وقد  تقبلية قد تتغير نظًرا للتغيرات الـسوقية أو الظروف الناـش واالفتراضـات الحالية حيال التطورات المـس

 .حدوثهافي االفتراضات عند تنعكس هذه التغيرات 
 
 التقديراتتكاليف عقود الستكمال ) ١(

تقدر الشـركة تكلفة اسـتكمال المشـاريع من أجل تحديد التكلفة المنسـوبة إلى اإليرادات التي يتم االعتراف بها. تتضـمن هذه التقديرات ، 
مات التـعاقدية األخرى للعمالء. تتم مراجعة هذه التقديرات على من بين بنود أخرى ، تـكاليف البـناء وأوامر التغيير وتكلـفة الوفاء بااللتزا

  فترات منتظمة. قد تؤثر أي تغييرات الحقة في التكلفة المقدرة إلكمال المشروع على نتائج الفترات الالحقة.
  
  
  
  

-٢٣ -  
  
  

  
  
  



 

 
       

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 الماليةإيضاحات حول القوائم 
   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -٤
 
  (تتمة) التقديرات واالفتراضات ٢-٤
 
 تقييم التزامات المنافع الُمحدَّدة) ٢(

ــا ــع عدة افتراضـ ــمن التقييم االكتواري وضـ ــتخدام التقييمات االكتوارية. ويتضـ ت قد  تَُحدَُّد القيمة الحالية اللتزامات المنافع الُمحدَّدة باسـ
تقبلية في الرواتب واالفتراضـات األخرى.  تقبل. ويـشمل ذلك تحديد معدل الخصـم والزيادات المـس تختلف عن التطورات الفعلية في المـس

لتعقـيدات التي يتضـــــمنـها التقييم وطبيعـته الطويـلة األـجل، ـفإن التزام المـنافع الُمـحدَّدة شـــــدـيد الحســـــاســــــية للتغيرات في ـهذه ونظًرا ل
  .تقرير مالياالفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ  

 
المناســـب، تراعي اإلدارة معدالت الفائدة لســـندات  إن أكثر المعطيات عرضـــة للتغيير هو معدل الخصـــم. وعند تحديد معدل الخصـــم 

ــنيف  ــنيف "أأ" على األقل أو أعلى منه، كما تحددها وكالة تصـ ــركات بعمالت تتفق مع عمالت التزام منافع ما بعد التوظيف بتصـ الشـ
لتزام المـنافع الُمـحدَّدة. ويتم إجراء معتـمدة دولـيا، وتـُقدَّر اســـــتقرائيـًا، عـند الـحاـجة، على ـمدى منحنى الـعاـئد لتتوافق مع الـمدة المتوقـعة ال

مراجعة إضـافية للسـندات األسـاسـية لتحقيق الجودة. تُسـتَبعَد تلك السـندات التي لها هوامش ائتمان زائدة من تحليل السـندات التي يسـتند  
 إليها سعر الخصم، على أساس أنها ال تَُمثُِّل سندات شركات ذات جودة عالية.

 
ات بناًء على الجداول المتاحة علنًا للوفيَّات في الدول الُمحدَّدة. وال تميل جداول الوفيَّات إلى التغيُّر إال على فواصل ويُحتَسب ُمعدَّل الوفيَّ 

عة زمنية حـسب التغيُّرات الديموغرافية. وتُحتـَسب الزيادات في الرواتب والتقاعد المـستقبلية بناًء على معدالت التـضخم المـستقبلية المتوق
 ).١٧المعنيَّة. ترد تفاصيل إضافية عن التزامات المنافع الُمحدَّدة للموظفين في اإليضاح ( في الدول

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات) ٣(

المتوقع م تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية الُمقَدََّرة لمعداتها بغرض حـساب االـستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار االـستخدا
لألصـــــل أو وـمدة العـقد المبرم مع العمـيل واالهتراء الـمادي لألصـــــل. وتجري اإلدارة ســـــنويـًا مراجـعة على القيـمة المتبقـية واألعـمار  

 اإلنتاجية ويُعدَّل االستهالك المحمل المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
  
 عقود وموجوداتئتمانية متوقعة لحسابات مدينة تجارية مخصص خسارة ا) ٤(

مبدئيًا إلى معدالت التخلف عن السـداد التاريخية الملحوظة للشـركة. سـتقوم الشـركة بمعايرة المصـفوفة  اتتسـتند مصـفوفة المخصـصـ 
. في كل تاريخ تقرير ، يتم تحديث معدالت التخلف عن الســـداد  اإلســـتشـــرافيةلتعديل تجربة خســـارة االئتمان التاريخية مع المعلومات  

  تقديرات االستشرافيةالملحوظة تاريخيًا ويتم تحليل التغييرات في ال
ر في الســداد واألوضــاع االقتصــادية المتوقعة والخســائر االئتمانية ال متوقعة ويُمثِّل تقييم العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ

ا للتغيُّرات في الظروف واألوضـاع االقتصـا اسـً ا. ويُعَدُّ مبلغ الخسـائر االئتمانية المتوقعة حسـَّ ا  تقديًرا هامًّ دية المتوقعة. وقد ال تمثل أيضـً
َح عن  ر فعلي للعمالء في الســداد مســتقبال. أُْفصــِ خبرة خســائر االئتمان التاريخية واألوضــاع االقتصــادية المتوقعة لدى الشــركة تأخُّ

  ).١٢(في اإليضاح  وموجودات العقودالمعلومات بشأن الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات المدينة التجارية للشركة 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

-٢٤ -  
 



 

 

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  
 لجديدة ا والتفسيراتالمعدلة   المعايير -٥

ــركة ألول مرة بعض المعايير والتعديالت   ــنوية التي تبدأ في أو بعد  التي طبقت الش ــري للفترات الس م ولكن ليس لها ٢٠٢١يناير   ١تس
  تأثير جوهري على هذه القوائم المالية.

  )١٩د امتيازات اإليجار ذات العالقة بـ (كوفي -، "عقود اإليجار"   ١٦تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي  •
 ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي  ٩على المعيار الدولي للتقرير المالي  ٢تعديالت المرحلة  -إصالح معيار سعر الفائدة  •
 
  المعايير الجديدة، التعديالت والتفسيرات التى لم تصبح سارية بعد -٦

  لم تطبق الشركة بشكل مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنه لم يصبح ساري المفعول بعد. 
  م:٢٠٢٢يناير  ١التعديالت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في 

  ).٣٧تكاليف إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -• العقود المكلفة  
 ).١٦(تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  المنشودالمصنع والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام   • الممتلكات،

والمعيار   ١م (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ٢٠٢٠ –م  ٢٠١٨• التحسـينات السـنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 
  )٤١ومعيار المحاسبة الدولي   ١٦تقرير المالي والمعيار الدولي لل  ٩الدولي للتقرير المالي 

  )٣• اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي المعدل (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
  

 م:٢٠٢٣يناير  ١تصبح التعديالت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في 
 )٤صالحية نهج التأجيل. (المعيار الدولي للتقرير المالي تعديالت فيما يتعلق بتاريخ انتهاء  -• عقود التأمين 

  (المعيار الدولي للتقرير ٩والمعيار الدولي للتقرير المالية  ٤• التعديالت المتعلقة بالتفاعل بين المعيار الدولي للتقرير المالية 
 و،  )٩المالي 

 ).١٧ير المالية• يقدم نهج متسق دوليا لمحاسبة عقود التأمين (المعيار الدولي للتقر
  

 :م٢٠٢٤يناير  ١تصبح التعديالت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في 
 ).١• تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (تعديل على معيار المحاسبة الدولي 

  
 اعتمادها.ال تتوقع الشركة أن يكون لهذه التعديالت اي تأثير جوهري على قوائمها المالية عند 
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 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
  

  ممتلكات ومعدات -٧
  
  أراض 

 ملكا حرا  مملوكة
أثاث وتركيبات   مباني 

 مكتبية  ومعدات
  

 سيارات
  مكائن  
 ومعدات 

  أعمال رأسمالية 
 قيد التنفيذ  

 اإلجمالي 

         التكلفة:
  ٦٩٫٠٠٥٫٩٧٢  ١٫٧٤٤٫٥٠٥  ٤٫٦٢٦٫٦٩١  ١٢٫٩٣٤٫٠٣٧  ٣٫٢٨٠٫٠٤٨  ٢٥٫٩٨٦٫٩٦٦  ٢٠٫٤٣٣٫٧٢٥  ٢٠٢٠يناير  ١في 

 ٦٫١٤١٫٨١٩ ٤٫٠٧٥٫٩١٠ ١٫٢٥٧٫٨٢٤ ٢٨٩٫٩٩٨ ٤٥٨٫٠٨٧ ٦٠٫٠٠٠ - إضافات
 ) ٣٧٢٫٩٣٥( - ) ٣٠٫١٣٨( ) ٣٣٦٫٧٥٠( ) ٦٫٠٤٧( - - استبعادات 

 ٧٤٫٧٧٤٫٨٥٦ ٥٫٨٢٠٫٤١٥ ٥٫٨٥٤٫٣٧٧ ١٢٫٨٨٧٫٢٨٥ ٣٫٧٣٢٫٠٨٨ ٢٦٫٠٤٦٫٩٦٦ ٢٠٫٤٣٣٫٧٢٥ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 ٩٫٥١٩٫٤٢٩ ٣٫٧٥٩٫٣٥٣ ٢٫٨٠٥٫١٠٧ ٥٦٤٫٦٥٧ ٣٧٥٫٣١٢ ٢٫٠١٥٫٠٠٠ - إضافات

 ) ١٢٤٫٧٥٥( - ) ٧٫٧٥٥( ) ١١٧٫٠٠٠( - - - استبعادات 
 ) ٢٥٫٢٠٠( - - ) ٢٥٫٢٠٠( - - -  إعادة تصنيف 

 ٨٤٫١٤٤٫٣٣٠ ٩٫٥٧٩٫٧٦٨ ٨٫٦٥١٫٧٢٩ ١٣٫٣٠٩٫٧٤٢ ٤٫١٠٧٫٤٠٠ ٢٨٫٠٦١٫٩٦٦ ٢٠٫٤٣٣٫٧٢٥ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

        
        االستهالك المتراكم: 

 ١٩٫٨٣٨٫٧٥٢ - ٣٫٥٦٨٫٤٩٥ ٨٫٧٧٩٫٦٨٥ ٢٫٤٩٩٫٠٩٤ ٤٫٩٩١٬٤٧٨ - ٢٠٢٠يناير  ١في 
 ٢٫٧٠٤٫٣٢٢ - ٥١١٫٠٠٠ ٥٧٥٫٢٤٦ ٣٠٦٫٧٠٢ ١٫٣١١٫٣٧٤ - ُمحّمل للسنة 

 ) ٣٣١٫٢٥٨( - ) ٣٠٫١٣٨( ) ٢٩٥٫٠٧٣( ) ٦٫٠٤٧( - - استبعادات 

 ٢٢٫٢١١٫٨١٦ - ٤٫٠٤٩٫٣٥٧ ٩٫٠٥٩٫٨٥٨ ٢٫٧٩٩٫٧٤٩ ٦٫٣٠٢٫٨٥٢ - ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 ٣٫٢٣٣٫٥٥٢ - ٩٤٣٫٦٨٧ ٦٤١٫٣٥٦ ٣٤٩٫١٨١ ١٫٢٩٩٫٣٢٨ - للسنة  محمل

 ) ٦٢٫٢٥٣( - ) ٧٫٧٥٥( ) ٥٤٫٤٩٨( - - - استبعادات 

 ٢٥٫٣٨٣٬١١٥ - ٤٫٩٨٥٫٢٨٩ ٩٫٦٤٦٫٧١٦ ٣٫١٤٨٫٩٣٠ ٧٫٦٠٢٫١٨٠ - ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

        
        صافي القيم الدفترية:

 ٥٨٫٧٦١٫٢١٥ ٩٫٥٧٩٫٧٦٨ ٣٫٦٦٦٫٤٤٠ ٣٫٦٦٣٫٠٢٦ ٩٥٨٫٤٧٠ ٢٠٫٤٥٩٫٧٨٦ ٢٠٫٤٣٣٫٧٢٥ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

 ٥٢٫٥٦٣٫٠٤٠ ٥٫٨٢٠٫٤١٥ ١٫٨٠٥٫٠٢٠ ٣٫٨٢٧٫٤٢٧ ٩٣٢٫٣٣٩ ١٩٫٧٤٤٫١١٤ ٢٠٫٤٣٣٫٧٢٥ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  
 مع خيار التجديد عند انتهاء مدة اإليجار.  م٢٠١٤نوفمبر  ٣دة عشر سنوات تبدأ من تقام المباني على أرض مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإيجار اعتيادي لم

-٢٦ -  



 

 

 شركة جاز العربية للخدمات
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)

  
 إيضاحات حول القوائم المالية

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  
 موجودات حق إستخدام -٨

ــركة عقود ألراض   ــمل عقد األرض  مملوكة ملكا حرالدى الش ــة، إلخ).   المملوكة ملكا حرا(يش عادة ما تكون مبنى مكتب ومرفق ورش
حق االستخدام المعترف بها والحركة خالل   لموجوداتفيما يلي القيم الدفترية   ـسنوات.  ١٠إلى  ٥ما بين  اتإليجارلهذه اعقود مدد هذه ال

 السنة:
  

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      
            التكلفة:

  ٢٫٤٢٣٫٨٠٣    ٢٫٦٣٢٫٥٥٨      يناير   ١الرصيد في 
  ١٫٣١٢٫٢٩٢    -      إضافات

  ) ١٫١٠٣٫٥٣٧(    -      شطب 
  ٢٫٦٣٢٫٥٥٨    ٢٫٦٣٢٫٥٥٨      ديسمبر   ٣١الرصيد في 

            اإلستهالك المتراكم:
  ٢٤٢٫٦١١    ٥٦٦٫٧١٥      يناير  ١الرصيد في 
  ٤٥٢٫٨٥١    ٥٣١٫٧٨٢      محمل للسنة

  ) ١٢٨٫٧٤٧(    -      شطب 
  ٥٦٦٫٧١٥    ١٫٠٩٨٫٤٩٧      ديسمبر   ٣١الرصيد في 

            صافي القيمة الدفترية
  ٢٫٠٦٥٫٨٤٣    ١٫٥٣٤٫٠٦١      ديسمبر   ٣١

  موجودات غير ملموسة -٩
  

  برمجيات         ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
            التكلفة:

  ٧٤٠٫٣٩٣          الرصيد في بداية السنة
  ٢٠٠٫٧٩٦          إضافات

  ٩٤١٫١٨٩          الرصيد في نهاية السنة
            اإلطفاء المتراكم:

  ٥٢٩٫٥٩٥          الرصيد في بداية السنة
  ١٦١٫٤٥٣          محمل للسنة

  ٦٩١٫٠٤٨          الرصيد في نهاية السنة
            صافي القيمة الدفترية

  ٢٥٠٫١٤١          ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  
  برمجيات         ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

            التكلفة:
  ٧٤٠٫٣٩٣          الرصيد في بداية السنة

  -          إضافات
  ٧٤٠٫٣٩٣          الرصيد في نهاية السنة

            اإلطفاء المتراكم:
  ٣٨٤٫٠٢٨          الرصيد في بداية السنة

  ١٤٥٫٥٦٧          محمل للسنة
  ٥٢٩٫٥٩٥          الرصيد في نهاية السنة
            صافي القيمة الدفترية

  ٢١٠٫٧٩٨          ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
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 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  

  
  مشتركة ومشاريع استثمار في شركات زميلة -١٠

  
  :مشتركة  ومشاريع يوضح الجدول أدناه استثمار الشركة في شركات زميلة

  
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١     طبيعة النشاط   التسجيل بلد  نسبة الملكية٪     والمشروع المشترك   اسم الشركة الزميلة

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١          
 ٣٤٫٧٠٩٫١٧٧ ٣٣٫١٩٢٫٤٧٥ تقديم خدمات فنية صناعيةالمملكة العربية السعودية ٪ ٣٣ ٪٣٣ ة يوكوجاوا للخدمات العربية السعوديةشرك

 ٢٨٫٣٠٥٫٦٧٣ ٣٥٫٤١٧٫٣٢٧ تقديم خدمات فنية صناعيةالمملكة العربية السعودية ٪ ٤٥ ٪٤٥ شركة إليوت جاز العربية السعودية للخدمات المحدودة
 ٧٫٢٥١٫٨٠٥ ٨٫٣١٢٫٣٩٩ تقديم خدمات فنية صناعيةالمملكة العربية السعودية ٪ ٥٠ ٪٥٠ العربية السعودية المحدودة سيرفسز شركة أف أس إليوت

 ٢٫٤٤١٫٨٠١ ١٫٠٣٤٫١٥٣ صناعيةتقديم خدمات فنية المملكة العربية السعودية ٪ ٤٠ ٪٤٠ شركة الستر انستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة
  ١٫٨٨٩٫٦٧١  ١٫٢٩٤٫٢٩١ تصنيع مكونات كهربائية صناعية المملكة العربية السعودية  ٪ ٤٩  ٪٤٩  شركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة

 ٨٦٠٫٩٢٧ ١٫٥٠١٫٣٨٢ خدمات فنية صناعيةتقديم المملكة العربية السعودية ٪ ٤٥ ٪٤٥ شركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة
 ) ٤٫٥٧٧٫١٢٣( ) ٥٫٥٥٩٫٦٨٤( تجارة معدات صناعيةالمملكة العربية السعودية ٪ ٥٠ ٪٥٠ شركة أف أس إليوت العربية السعودية المحدودة 

     ٧٠٫٨٨١٫٩٣١ ٧٥٫١٩٢٫٣٤٣ 

       التالي:ُمْفَصح عنها في قائمة المركز المالي على النحو
 ) ٤٫٥٧٧٫١٢٣( ) ٥٫٥٥٩٫٦٨٤(     غير متداولة مطلوبات تحت مشروع مشتركالتزامات مقابل استثمار في 

 ٧٥٫٤٥٩٫٠٥٤ ٨٠٫٧٥٢٫٠٢٧     غيرمتداولة موجودات تحتمشتركة  ومشاريعاستثمارات في شركات زميلة 
 ٧٠٫٨٨١٫٩٣١ ٧٥٫١٩٢٫٣٤٣     مشتركة  ومشاريع إجمالي االستثمارات في شركات زميلة
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 شركة جاز العربية للخدمات
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)

  
 إيضاحات حول القوائم المالية

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  (تتمة)  مشتركة ومشاريع استثمار في شركات زميلة -١٠
  :مشتركة ومشاريع فيما يلي حركة االستثمار في شركات زميلة

  
شركة يوكو جاوا للخدمات    

 العربية السعودية 
شركة إليوت جاز العربية  

السعودية للخدمات 
المحدودة

  
ى شركات زميلة أخر 

 ومشروعات مشتركة 

  
  

 اإلجمالي 
        

٢٠٢١      
 ٧٥٬٤٥٩٬٠٥٤  ٣٤٫٧٠٩٫١٧٧٢٨٫٣٠٥٫٦٧٣١٢٬٤٤٤٬٢٠٤ يناير ١في 

 ٢٢٫٠٧٣٫٥٣٤  ) ١٫٢٥٩٬١٧٠( ١٨٫٩٠٩٫٤٠٦ ٤٫٤٢٣٫٢٩٨  حصة في نتائج
 ٩٨٢٫٥٦١  ٩٨٢٫٥٦١ - -   مخصص مكون للخسائر
 ) ١٧٬٧٦٣٬١٢٢(  ) ٢٥٫٣٧٠()١١٬٧٩٧٬٧٥٢()٥٬٩٤٠٬٠٠٠( توزيعات أرباح مستلمة 

 ٨٠٫٧٥٢٫٠٢٧  ٣٣٫١٩٢٫٤٧٥٣٥٫٤١٧٫٣٢٧١٢٬١٤٢٬٢٢٥ ديسمبر٣١في 
    

٢٠٢٠    
 ٧٩٬٠١٩٬١٣٨  ٩٬٧٧٤٬٨٦٨ ٣٥٬٧٠٣٬٥١٤ ٣٣٬٥٤٠٬٧٥٦  يناير ١في 

 ٨٬٣٦٤٬٤٥٢  ) ٨٢٤٬٦٢٨( ٢٬٧٤٠٬٦٥٩ ٦٬٤٤٨٬٤٢١  حصة في نتائج
  ٢٬٤٥٠٬٠٠٠   ٢٬٤٥٠٬٠٠٠ - -   إضافات خالل السنة 

 ١٬٠٤٣٬٩٦٤  ١٬٠٤٣٬٩٦٤ - -   للخسائرمخصص مكون
 ) ١٥٬٤١٨٬٥٠٠(  - )١٠٬١٣٨٬٥٠٠( )٥٬٢٨٠٬٠٠٠(  توزيعات أرباح مستلمة 

 ٧٥٬٤٥٩٬٠٥٤  ١٢٬٤٤٤٬٢٠٤ ٢٨٬٣٠٥٬٦٧٣ ٣٤٬٧٠٩٬١٧٧  ديسمبر٣١في 
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 شركة جاز العربية للخدمات

 مساهمة مقفلة سعودية)(شركة  
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  

  
  (تتمة)  مشتركة ومشاريع استثمار في شركات زميلة -١٠

للشركة. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالية المتاحة للشركة المستثمر فيها   األساسيةوالمشروعات المشتركة  يقدم الجدول التالي المعلومات المالية المختصَرة للشركات الزميلة 
 ذات العالقة وليس حصة الشركة في تلك المبالغ:

  
 ٢٠٢١٢٠٢٠ 
شركة يوكوجاوا 

للخدمات العربية  
 السعودية

شركة إليوت جاز
العربية السعودية 
 للخدمات المحدودة

شركة يوكوجاوا 
للخدمات العربية  

 السعودية

شركة إليوت جاز العربية 
السعودية للخدمات 

 المحدودة 
 ٢٧٫٨٢٨٫٩٩٦ ٣٫٥٨٣٫٥٧١٥١٫١٣٩٫٤٥١١٨٢٫٠٠٦٫٠٤١موجودات متداولة

 ٣٤٫٦٢١٫٩١٨ ٢١٠٫٨٢٨٫٣٢٥٣٣٫٠٦٠٫٩١٠٤٫١٤١٫٦١٨موجودات غير متداولة
  

 ) ٥٫٧٧٦٫٩١٧( ) ٨٥٫٠٥٩٫٠٠٠()١٥٫٦٥٢٫٠٣٢()١١٣٫٢٦٦٫٣٢٧(مطلوبات متداولة
 - ) ٧٫٦٢٣٫٣٨٨(-)٨٫٢٧٢٫٥٤٩(مطلوبات غير متداولة

 ٥٦٫٦٧٣٫٩٩٧ ٩٢٫٨٧٣٫٠٢٠٦٨٫٥٤٨٫٣٢٩٩٣٫٤٦٥٫٢٧١صافي الموجودات
 التسوية:

 ٪ ٤٥٪٣٣٪٤٥٪٣٣المئوية نسبةبالحصة الشركة
 ٢٥٫٥٠٣٫٢٩٩ ٣٠٫٦٤٨٫٠٩٦٣٠٫٨٤٦٫٧٤٨٣٠٫٨٤٣٫٥٣٩حصة الشركة 

 ٢٫٨٠٢٫٣٧٤ ٢٫٥٤٤٫٣٧٩٤٫٥٧٠٫٥٧٩٣٫٨٦٥٫٦٣٨: تعديل على ضريبة الدخليضاف
 ٢٨٫٣٠٥٫٦٧٣ ٣٣٫١٩٢٫٤٧٥٣٥٫٤١٧٫٣٢٧٣٤٫٧٠٩٫١٧٧القيم الدفترية 

 ٦٧٫١٩١٫٩٥١ ١١١٫٦٩٦٫٨٤٥١٣٥٫٤٩٨٫٩٩٣٩٨٫٧٨٨٫١٢٨إيرادات
 ٨٫١٢٤٫٤٨٣ ١٨٫٥٥٨٫٩٠٠٤٣٫٨٠٦٫٤٥٠٢٢٫٤٠٧٫٨٨٧لسنةلربح

 التسوية:
 ٣٫٦٥٦٫٠١٧ ٦٫١٢٤٫٤٣٧١٩٫٧١٢٫٩٠٣٧٫٣٩٤٫٦٠٣حصة الشركة 

 ) ٩١٥٫٣٥٨( ) ٩٤٦٫١٨٢()٨٠٣٫٤٩٧()١٫٧٠١٫١٣٩(ضريبة الدخل: تعديل علىيخصم منه
 ٢٫٧٤٠٫٦٥٩ ٤٫٤٢٣٫٢٩٨١٨٫٩٠٩٫٤٠٦٦٫٤٤٨٫٤٢١نتائجالحصة الشركة في

  
  

-٣٠ -  



 

 

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  
 مخزون -١١

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ٩٫٧٠٤٫٣١٢    ١٩٫٠٧٢٫٨٤١      لبيعإلعادة ابضاعة 
  ١٫٩٢٠٫١٦٠    ٤٫٣٤٩٫٨٣٧      بضاعة بالطريق 

      ١١٫٦٢٤٫٤٧٢    ٢٣٫٤٢٢٫٦٧٨  
  
مليون لایر ســـعودي) كمصـــروفات للمخزون المســـجل   ١٤٠م:  ٢٠٢٠مليون لایر ســـعودي (  ١٦٦م، تم االعتراف بمبلغ ٢٠٢١خالل عام  

  في تكلفة اإليرادات.بهذا المبلغ . يتم االعتراف القابلة للتحققبصافي القيمة 
 

 مدينة وإيرادات غير مفوترة ذمم -١٢
  ذمم مدينة ١-١٢
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١     

            ذمم مدينة 
  ١٢٥٫٥٥٥٫٣٨٢    ١٨٤٫٥٢٧٫٦٩٠      من أطراف اخرى  -
  ٥٦٧٫٨٥٥    ١٫٤٤٣٫٥٥٦      ) ٢٩من أطراف ذات عالقة (إيضاح  -

  ١٢٦٫١٢٣٫٢٣٧    ١٨٥٫٩٧١٫٢٤٦      ذمم مدينة، صافي
  ) ٢٫٣٧٧٫٦٨٩(    ) ٤٫٢٥٧٫٥٢٠(      ئتمانية متوقعةإمخصص خسائر ناقصاً:

      ١٢٣٫٧٤٥٫٥٤٨    ١٨١٫٧١٣٫٧٢٦  
  
بشــــــكل رئيســـــي غير التي لم تهبط قيمتـها يوـماً. إن اـلذمم الـمديـنة   ٩٠إلى   ٦٠اـئد وـعادة ـما تكون لفترات تتراوح بين وفـبدون  اـلذمم الـمديـنة  

واألحكام مع األطراف ذات العالقة، فيما يتعلق بالـشروط  مـضمونة ومن المتوقع على أـساس الخبرة الـسابقة أن تكون قابلة لالـسترداد بالكامل. 
 .٢٩يرجى الرجوع إلى إيضاح 

  
  فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ٢٫٤٤٠٫٤٩٩    ٢٫٣٦٧٫٦٨٩      في بداية السنة 
  ) ٤١٬٢٦٣(    ٢٫٠٦٨٫٦١٦      المحمل / ( عكس) للسنة

  ) ٢١٬٥٤٧(    )١٨٨٬٧٨٥(      مبالغ مشطوبة
  ٢٫٣٧٧٫٦٨٩    ٤٫٢٥٧٫٥٢٠      في نهاية السنة 

  
  تعمير صافي الذمم المدينة كما يلي :

 
ً  ٣٠ -  ٠الحالي اإلجمالي  ً  ٩٠ -  ٣٠يوما ً  ١٨٠ -  ٩١ يوما ً  ١٨٠أكثر من يوما يوما

 ٢٦٫٦٠٧٫٤٣٠ ٨٫٢٣٨٫٠٢٣ ١٨١٫٧١٣٫٧٢٦٩٤٫٣٠٥٫٧٩٧٢٧٫٢٥٩٫٦٣٨٢٥٫٣٠٢٫٨٣٨ ٢٠٢١  ديسمبر ٣١
 ٢٥٫٨٢٣٫١٦٩ ١٠٫٩٢٦٫٧٢٩ ١٣٫٤٧٠٫٦٢١ ١٢٫٥٤٢٫٣٢٣ ٦٠٫٩٨٢٫٧٠٦ ١٢٣٫٧٤٥٫٥٤٨ ٢٠٢٠  ديسمبر٣١

  
  إيرادات غير مفوترة ٢-١٢

اريع طويلة األجل مع العمالء ال بة من المـش ولكن لم يتم إصـدار فواتير   مقدمينيتم االعتراف باإليرادات غير المفوترة مبدئيًا لإليرادات المكتـس
  إلى ذمم مدينة.مفوترة  بها بعد إلى العمالء. عند إعداد الفاتورة، يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها كإيرادات غير 

 
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ٥٥٫٧٨٩٫٢٣٣    ١٠٧٫٢١٤٫٥٧١      قيمة خدمات مقدمة 
 ً   ) ٢٣٫٦٩٤٫٢٦٥(    )٧٦٫٥٢٠٫٤٥٢(      مجزءةالفوترة جاهزة للك  القبض مستحقة و مستلمة: مبالغ ناقصا

      ٣٢٫٠٩٤٫٩٦٨    ٣٠٫٦٩٤٫١١٩  

  
-٣١ -  



 

 

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  

  
 مدفوعات مقدماً وذمم مدينة اخرى -١٣

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ٨٫٩١١٫٩٨٠    ١٤٫٥٧٠٫٧٨٦      محتجزات مستحقة القبض
  ٥٫٢٩٨٫٩٩٩    ٦٫٧٣٦٫٠٥٩      ) ٢٩ذات عالقة (إيضاح  أطرافمبالغ مستحقة من 

  ٤٫٢٨٣٫٩٤٢    ١٢٫٩٣٠٫٣٨٨      موردين لمقدمة  اتدفع
  ٣٫٤٨٥٫٢٦٥    ٣٫٩٢٠٫٧٨٣      مدفوعة مقدًما  مصروفات

  ٦٢٦٫٥٢٩    ١٠٠٫٥٢٩      ودائع مستردة 
  ٣٩٩٫٠٢٢    ٨٤٦٫١٢٠      سلف موظفين 

      ١٬٣٨٦٬٩٠٥      ) ١-١٣أخرى (إيضاح 
      ٢٣٫٠٠٥٫٧٣٧    ٤٠٫٤٩١٫٥٧٠  

مساهميها والتي يتم استالمها الحقًا من عائدات  ") التي تدفعها الشركة نيابة عن IPOيمثل هذا المبلغ مصاريف الطرح العام األولي (" ١-١٣
  االكتتاب العام.

  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة -١٤
  

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١       
          موجودات متداولة -بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  ١-١٤

  -        يناير  ١الرصيد في 
  ٢٦٬٠٣٠٬٤٢٥        إضافات خالل السنة

  )١٢٫٦٩٧٫١٩١(        إستبعادات خالل السنة 
  )٥٦١٫٥٢٤(        ) ٢-١٤خسارة غير محققة (إيضاح  -تغيرات في قيمة عادلة 

  ١٢٫٧٧١٫٧١٠        ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
  ٢٠٢١  ديسمبر ٣١       

          الربح  والخسارة  – بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة ٢-١٤
  ٤٠٨٫٤١٢        محقق خالل السنة ربح
  ) ٥٦١٫٥٢٤(        غير محققة خالل السنة  ئرخسا

  ٢٠٫٠٠٠        توزيعات أرباح مستلمة
  ) ١٣٣٫١١٢(        صافي خسارة غير محققة محملة في الربح والخسارة للسنة 

  
  نقد وما في حكمه -١٥

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ٧٨٫٦٦٤٫٩٢٩    ٢٤٫٢٠٥٫١٥٩      نقد بالبنوك 

  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٢ -  
  



 

 
       

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  

  
  حقوق الملكية -١٦

  
  رأس المال ١-١٦

 لایر سعودي للسهم.  ١٠سهم) بقيمة   ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠:  ٢٠٢٠سهم (  ١٥٫٨٠٠٫٠٠٠ينقسم رأس المال إلى 
  

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    ٪ نسبة الملكية    اء الشركأسماء 
  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٪ ١٨٫٩٩    شركة جاز الخليج للتجارة والمقاوالت

  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٪ ١٨٫٩٩    شركة جاز آسيا للتجارة والمقاوالت 
  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٪ ١٨٫٩٩    شركة تعاون المستقبل المحدودة 
  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٪ ١٨٫٩٩    شركة أجيال المستقبل المحدودة 

  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٪ ١٨٫٩٩    شركة آفاق المستقبل للتشغيل والصيانة المحدودة 
  -    ٨٫٠٠٠٫٠٠٠    ٪ ٥٫٠٥    أخرى 

        ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠  

  
  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠مليون لایر سعودي بمبلغ إضافي قدره   ١٥٨مليون لایر سعودي إلى   ١٥٠، تمت زيادة رأسمال الشركة من  م٢٠٢١خالل عام  

اهمة رأس المال اهمين آخرين إلى مـس تالمه من مـس مالية اإلضـافية  . باإلضـافة ذلك، تم تحويل إضـافي لایر ـسعودي تم اـس اهمة الرأـس هذه المـس
 إلى حساب رأس المال.

  
  إحتياطي نظامي ٢-١٦
 ً ركات   لنظام وفقا عوديةالـش بة  مطلوب، في المملكة العربية الـس نة إلى االحتياطي لربح  المن   ٪١٠ تحويل نـس اوي الرصـيد   النظاميلـس حتى يـس
 قابل للتوزيع.االحتياطي غير  هذا من رأس المال.  ٪٣٠ اإلحتياطي نسبةفي 

  
  لموظفينالمحددة ل مزاياالالتزامات  -١٧

  
 خطة مزايا ما بعد التوظيف ١-١٧

مزايا الموظفين ، قامت اإلدارة بتعيين خبير اكتواري مســـتقل إلجراء إختبار لتقييم القيمة الحالية   - ١٩وفقًا ألحكام معيار المحاســـبة الدولي 
األنظمة م فيما يتعلق بمزايا الموظفين مســـتحقة الدفع بموجب ٢٠٢٠ديســـمبر   ٣١م و ٢٠٢١ديســـمبر  ٣١اللتزامات المزايا المحددة كما في 

 المحلية والترتيبات التعاقدية ذات الصلة.
 

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      
  ٢٣٫٦٦٢٫٤٢٨    ٢٧٫٤٩٠٫٢٦١      خطة مزايا ما بعد التوظيف 

 
يلخص الجدول التالي مكونات صـافي مصـروف المزايا المعترف به في قائمة الربح أو الخسـارة، الدخل الشـامل اآلخر والمبالغ المعترف بها 

 قائمة المركز المالي.في 
  

  صافي مصروف المزايا المعترف به في الربح او الخسارة ٢-١٧
 

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      
  ٢٫٢٩٤٫٩١٠    ٣٫٨٦٦٫٣٢٩      تكلفة خدمة حالية 

  ٧٦٦٫٨٧٤    ١٫٠٧٨٫٦٩٩      تكلفة فائدة على التزامات مزايا 
      ٣٫٠٦١٫٧٨٤    ٤٫٩٤٥٫٠٢٨  

  
-٣٣ -  



 

 

  
 العربية للخدماتشركة جاز 

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  

  
  (تتمة) للموظفين محددة مزاياالتزامات  -١٧

  
  إعادة قياس معترف بها في الدخل الشامل اآلخرخسارة صافي  ٣-١٧

 
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ) ٤٫٠٢٣٫٦٦٣(    )٣١٠٫٣٥٥(      ربح بسبب التغيير في االفتراضات المالية
  ٢٫٦٣٥٫١٥٠    ٥٦٣٫٥٢٣      خسارة بسبب التغيير في االفتراضات السكانية 

  ) ١٫٣٨٨٫٥١٣(    ٢٥٣٫١٦٨      إعادة قياس  صافي خسارة / (ربح)

 
 المحددة المزاياالحركة في القيمة الحالية اللتزامات  ٤-١٧

 
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ٢٨٫٢١٤٫١٦٧    ٢٨٫١٩٦٫٣٦٣      التزامات مزايا محددة كما في بداية السنة
  ٢٫٢٩٤٫٩١٠    ٣٫٨٦٦٫٣٢٩      تكلفة خدمة حالية 

  ٧٦٦٫٨٧٤    ١٫٠٧٨٫٦٩٩      تكلفة فوائد
  ) ١٫٦٩١٫٠٧٥(    ) ١٫٠٧٤٫٨٢٠(      مزايا مدفوعة 

  ) ١٫٣٨٨٫٥١٣(    ٢٥٣٫١٦٨      على إلتزامات إعادة قياس(ربح)  /خسارة 
  ٢٨٫١٩٦٫٣٦٣    ٣٢٫٣١٩٫٧٣٩      التزامات مزايا محددة كما في نهاية السنة  

مقابل التزامات مزايا محددة  مقدمة ناقصاً: دفعات
  للموظفين 

    )٤٫٥٣٣٫٩٣٥(    ) ٤٫٨٢٩٫٤٧٨ (  

      ٢٣٫٦٦٢٫٤٢٨    ٢٧٫٤٩٠٫٢٦١  

 
  تتضمن االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزامات المزايا المحددة بعد التوظيف ما يلي:

 
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١    ٢٠٢١ ديسمبر ٣١    
  في السنة    في السنة ٪    

  ٪ ٣٫٩٠    ٪ ٣٫٠٠    معدل خصم 
  ٪ ٥٫٠٠    ٪ ٤٫٠٠    متوسط زيادات رواتب

  
 ديسمبر: ٣١الحساسية الكمي إلفتراضات معدل الخصم على التزامات المزايا المحددة كما في فيما يلي تحليل 

 
  إفتراضات

  
  معدل الخصم في السنة    

  إنخفاض  ٪١    زيادة ٪١    مستوي الحساسية 

  ٣٥٫٣٤٧٫٩٧٠    ٢٩٫٥٥١٫٥٨٧    ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إلتزامات المزايا المحددة كما في 
  ٣١٫٨٣٧٫٢٢٦    ٢٥٫١٣٩٫٣٩٦    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إلتزامات المزايا المحددة كما في 

  
  
  
  
  

-٣٤ -  
  



 

 
       

  
  

 شركة جاز العربية للخدمات
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)

  
 إيضاحات حول القوائم المالية

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  (تتمة) للموظفين محددة مزاياالتزامات  -١٧
  

 المحددة المزاياالحركة في القيمة الحالية اللتزامات  ٤-١٧
  

  إفتراضات
  

  معدل زيادة الرواتب     

  إنخفاض  ٪١    زيادة ٪١    مستوي الحساسية 

  ٢٩٫٥٥١٫٢٢٤    ٣٥٫٣٤٧٫١٨٨    ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إلتزامات المزايا المحددة كما في 
  ٢٥٫١٤٢٫٠٩٢    ٣١٫٧٥٨٫٥٩٤   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إلتزامات المزايا المحددة كما في 

 
 تم تـحدـيد تحلـيل الحســـــاســــــية الـمذكور أعاله بـناًء على طريـقة تســـــتنبط الـتأثير على التزاـمات المزاـيا المـحددة كنتيـجة للتغيرات المعقوـلة في

التقرير. يســـتند تحليل الحســـاســـية على التغير في اإلفتراض الهام، مع الحفاظ على جميع االفتراضـــات الرئيســـية التي تحدث في نهاية فترة 
حدث االفتراضـات األخرى ثابتة. قد ال يكون تحليل الحسـاسـية ممثالً لتغيير فعلي في التزامات المزايا المحددة حيث أنه من غير المحتمل أن ت

  عض.تغييرات في االفتراضات كل واحد بمعزل عن بعضها الب
  

  إلتزامات عقود إيجار -١٨
  فيما يلي المبالغ التي تم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      
  ١٫٩٢٨٫٥٨٣    ١٫٩٧١٫٠٧٥      يناير  ١في الرصيد 
  ١٫٣١٢٫٢٩٢    -      إضافات

  ) ٨٧٨٫٦٣٨(    -      إنهاء
  ٨٧٫٤٣٣    ٨٨٫٩٨٤      فائدة 

  ) ٤٧٨٫٥٩٥(    )٥٩١٫٠٩٥(      مدفوعات  
  ١٫٩٧١٫٠٧٥    ١٫٤٦٨٫٩٦٤      ديسمبر  ٣١في الرصيد 

 
  م، بناًء على تاريخ االستحقاق كما يلي:٢٠٢١ديسمبر   ٣١يتم توزيع إلتزامات عقود اإليجار إلى متداولة وغير متداولة كما في 

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ٥٩١٫٠٩٥    ٥٢٦٫٠٨٧      جزء متداول
  ١٫٣٧٩٫٩٨٠    ٩٤٢٫٨٧٧      جزء غير متداول 

  ١٫٩٧١٫٠٧٥    ١٫٤٦٨٫٩٦٤      اإلجمالي

  
  ذمم دائنة -١٩

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

            ذمم دائنة 
  ٦٤٫١٠٦٫٩٤٩    ٩٠٫٦٢٣٫٩١٥      أطراف أخرى  إلى -
  ٣٫٤٩٥٫٧٧٠    ٤٫٧٤٧٫٧٨٦      ) ٢٩أطراف ذات عالقة (إيضاح  إلى -
      ٦٧٫٦٠٢٫٧١٩    ٩٥٫٣٧١٫٧٠١ 

  
-٣٥ -  



 

 

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  

  
  ومطلوبات أخرىمستحقات   -٢٠

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ١١٫٤٩٤٫٥٨٦    ١٠٫٥٣٣٫٦٤٧      مصروفات مستحقة
  ٦٫٧١٩٫٤٠٤    ٢٫٩٧٤٫٨٢٠      مستحقات مرتبطة بالموظفين 

  ٤٫٦٦٥٫٢٥٦    ٨٫٢١٤٫٦٥٨      ضريبة قيمة مضافة مستحقة، صافي
  ٧٫٠٠٧٫٥٩٤    ١٠٫٩٧٧٫٩٦٣      عمالء مستلمة من دفعات 

  ٤٫١٣١٫٦٢٩    -      عقود   اليفمخصص تك
  ٢٫٢٢٩٫٢٦٢    -      ) ٢٩مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح 

  ١٧١٫٤٧٢    ٥٣٫٩٩٢      ذمم دائنة أخرى
      ٣٦٫٤١٩٫٢٠٣    ٣٢٫٧٥٥٫٠٨٠  

  
  قروض قصيرة االجل -٢١

رـسوم مالية بأـسعار تجارية ومـضمون  حـصلت الـشركة على قرض قـصير األجل من بنك تجاري ألغراض رأس المال العامل. يحمل القرض 
بضـمان شـخصـي ألحد المسـاهمين في الشـركة. يسـتحق القرض السـداد خالل سـنة واحدة من نهاية السـنة المالية وبالتالي يتم تصـنيفه ضـمن 

 المطلوبات المتداولة.
  حركة القرض قصير األجل هي على النحو التالي:

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      
  ٣٤٫٦٥٩٫٧٤٨    ٢٦٫٨٩٧٫٢٤٨      بداية السنة في 

  ٤١٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢١٫٠٠٠٫٠٠٠      إضافات خالل السنة
  ) ٤٩٫٥٣٦٫٦٧٦(    )٣٩٫٨٢٧٫٠٩٣(      مدفوع خالل السنة

  ٧٧٤٫١٧٦    ١٫٠٩٤٫١٢١      فائدة مستحقة خالل السنة 
  ٢٦٫٨٩٧٫٢٤٨    ٩٫١٦٤٫٢٧٦      الرصيد في نهاية السنة

  مخصص زكاة -٢٢
 الرئيسية لوعاء الزكاة كما يلي :العناصر  ١-٢٢
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١    ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    

  ١٣٠٫٢٩٨٫٧٣٥    ١٤١٫٢٩٧٫٤٤٤    موجودات غير متداولة
  ٢٩٫٦١٩٫٥٣١    ٣٣٫٩٩٢٫٨٢٢    مطلوبات غير متداولة

  ٢١٩٫٦٦٠٫٥٩١   ٢٤٠٫٣٥٨٫٨١٢    حقوق المساهمين اإلفتتاحية 
  ٧٧٫٢٣٤٫٨١١    ٦٤٫٦٨٥٫٧٧٠    الربح قبل الزكاة صافي 

  تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى مصروف الزكاة المحمل للسنة.
 محمل للسنة ٢-٢٢
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ٣٫٩٢٥٫١٠٣    ٤٫٦٢٠٫٦٤٢      للسنة الحالية 
  -    ٤٫٩٧٤      للسنة السابقة تعديل

  ٣٫٩٢٥٫١٠٣    ٤٫٦٢٥٫٦١٦      إجمالي محمل للسنة

  
  

-٣٦ -  
  
  
  
  
  



 

 
       

 شركة جاز العربية للخدمات
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)

  
 إيضاحات حول القوائم المالية

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  حركة مخصص الزكاة ٣-٢٢
  حركة مخصص الزكاة هي على النحو التالي:

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      
  ٣٫٢٨٦٫٨٦١    ٣٫٩٢٥٫١٠٣      بداية السنة في 

  ٣٫٩٢٥٫١٠٣    ٤٫٦٢٠٫٦٤٢      محمل خالل السنة
  ) ٣٬٢٨٦٬٨٦١(    ) ٣٬٩٣٠٬٠٧٧(      مسدد خالل السنة

  -    ٤٬٩٧٤      للسنة السابقة تعديل
  ٣٫٩٢٥٫١٠٣    ٤٫٦٢٠٫٦٤٢      في نهاية السنة 

  إيرادات -٢٣
 باإليراداتنوع السلع أو الخدمات وتوقيت االعتراف 

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      
            بضائع وخدمات محولة في وقت معين

  ١٧٧٫٧٠٣٫٩٥٣    ٢١٢٫١١٠٫١٢٠      بيع البضائع متداولة
  ٥٣٫٩٢٥٫٦٨٦    ٥٤٫٧٢٥٫٤٧٤      خدمات تقنية 

  ١٠٫١٥٦٫٨٥٢    ٤٫٣١٤٫٣٦٢      عمولة مبيعات
  ٩٫٢٤٣٫١٥٧    ٨٫١٠٢٫٦٠٣      أخرى 

            محولة بمرور الوقتبضائع وخدمات 
  ٧٠٫٩٨١٫٤٨٦    ١٠٧٫٢١١٫٢٤٩      تقنية خدمات 

  ٣٢٢٫٠١١٫١٣٤    ٣٨٦٫٤٦٣٫٨٠٨      إجمالي ايرادات 

  تكلفة إيرادات -٢٤
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ١٤٠٫٥٢٨٫٦٩٢    ١٦٦٫٤٨٩٫٢٢٦      تكلفة المواد المستهلكة
  ٣١٫١٩٢٫٩٥٩    ٧٦٫٠٨٣٫٧٨١      تعاقد من الباطن وتكاليف مواد مشروع 

  ٣١٫٦٦٠٫٩١٥    ٣٢٫٠٧٧٫١١٨      تكاليف موظفين 
  ١٫٥٦٨٫٤٧٠    ٧٫١١٠٫٧٥٨      اخرى 

      ٢٠٤٫٩٥١٫٠٣٦    ٢٨١٫٧٦٠٫٨٨٣  

  مصروفات عمومية وإدارية -٢٥
  

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      
  ٣٦٫٢٥٠٫١٧١    ٤٥٫٤٧٠٫٤٢٩      تكاليف موظفين 

  ٢٫٣٠٢٫٧٧٦    ٢٫٥٧٤٫٨٢٥      إيجار 
  ١٫٠٤٥٫٣٩٤    ١٫٣٤٤٫٩٧٣      إصالح وصيانة

  ١٫٠١٩٫٤٧٩    ٨٧٧٫١٦٩      مصروفات تقنية معلومات 
  ٨٦٦٫١٨٦    ٩٥٦٫٥٦٥      كهرباء ومياه 

  ٧٥١٫١٠٨    ١٫٤١٦٫٣٣٠      سفر 
  ٦٢١٫٥٣٥    ٦٤٦٫٤١٩      أتعاب مهنية 

  ٥٣٥٫٠٢١    ٤٤٣٫٦٨٣      اتصاالت 
  ٣٨١٫٥٧٥    ٥١٦٫٨٧١      تامين

  ) ٤١٫٢٦٣(    ٢٫٠٦٨٫٦١٦      ) ١٢(إيضاح  ئتمانية متوقعةإخسائر (عكس)  /مخصص 
  ) ٢٣٨٫٣٩٣(    -      ) ٢٩(إيضاح  ديون معدومةعكس 
  ٣٫٧٦٢٫١١٤    ٧٫٠٩٥٫٥٧٩      أخرى 

      ٤٧٫٢٥٥٫٧٠٣    ٦٣٫٤١١٫٤٥٩  

  
-٣٧ -  



 

 

  
  

 شركة جاز العربية للخدمات
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)

  
 الماليةإيضاحات حول القوائم 

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  دخل آخر -٢٦
  

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      
  ١٫٩٢٧٫٠١١    ٢٫٩٥٠٫٨٣٠      ايجار 

  ٦٢٫١٢٣    ٩٥٠      ربح إستبعاد ممتلكات ومعدات
            خسارة غير محققة على إستثمار بالقيمة العادلة من

  -    )١٣٣٬١١٢(      ) ٢-١٥(إيضاح  خالل الربح والخسارة
  ١٫٨١٨٫٠١٢    ٤٫٩١٩٫٨٤٩      أخرى 

      ٣٫٨٠٧٫١٤٦    ٧٫٧٣٨٫٥١٧  

  
  تمويل اليفتك -٢٧

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ٧٧٤٫١٧٦    ١٫٠٩٤٫١٢١      على قروض قصيرة االجل فوائد
  ٨٧٫٤٣٣    ٨٨٫٩٨٤      إيجار  عقود على إلتزامات فوائد

  ٥٧٦٫٨٣٣    ١٫٣٠٧٫٨٥٨      أخرى 
      ١٫٤٣٨٫٤٤٢    ٢٫٤٩٠٫٩٦٣  

  
 ربحية السهم -٢٨

 :خالل السنة المرجح لعدد األسهم العادية القائمةلمساهمي الشركة والمتوسط   العائديعتمد احتساب ربحية السهم على الربح التالي 
  

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      
  ٧٣٫٣٠٩٫٧٠٨    ٦٠٫٠٦٠٫١٥٤      العائد إلى المساهمين في الشركة صافي الربح 

  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٥٫٤٨٢٫١٩٢      خالل السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
  ٤٫٨٩    ٣٫٨٨      والمخفف  يربحية السهم األساس
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 شركة جاز العربية للخدمات
 سعودية)(شركة مساهمة مقفلة 

  
 إيضاحات حول القوائم المالية

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  معامالت االطراف ذات العالقة واألرصدة -٢٩
بـصفة مـشتركة ويـسيطر عليها موظفي اإلدارة الرئيـسيين والمنـشآت المـسيَطر عليها أو المـسيَطر عليها   تمثل االطراف ذات العالقة المـساهمين،

تعتبر الشــركة أعضــاء مجلس اإلدارة (ولجانه الفرعية) واللجنة التنفيذية من موظفي اإلدارة الرئيســيين   بشــكل واســع من قِبل هذه االطراف.
  ة بالشركة:الرئيسي ذات العالقة قائمة باألطراففيما يلي "إفصاحات األطراف ذات العالقة".  ٢٤ألغراض معيار المحاسبة الدولي 

  
  العالقة طبيعة     أطراف ذات عالقة

  شريك     شركة جاز الخليج للتجارة والمقاوالت
  شريك     شركة جاز آسيا للتجارة والمقاوالت 

  شريك     شركة تعاون المستقبل المحدودة 
  شريك     شركة أجيال المستقبل المحدودة 
  شريك     شركة آفاق المستقبل المحدودة 

  مشروع مشترك     العربية السعودية المحدودة شركة أف أس إليوت 
  شركة زميلة    شركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية المحدودة

  شركة زميلة    شركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة
  مشروع مشترك     شركة إليوت جاز العربية السعودية للخدمات المحدودة

  شركة زميلة    السعودية للخدمات المحدودةشركة الستر انستروميت العربية 
  مشروع مشترك     شركة أف أس إليوت العربية السعودية المحدودة 

  مشروع مشترك     شركة مصنع ويدمولر العربية السعودية للصناعة
  جهة منتسبة    شركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة 

  منتسبةجهة     شركة تي سي آر العربية المحدودة
  جهة منتسبة    شركة برودنت العربية السعودية المحدودة

  موظف إدارة رئيسي    السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل 
  موظف إدارة رئيسي    السيد/ فيصل خالد الدبل 
  موظف إدارة رئيسي    السيد/ عارف خالد الدبل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٩ -  
  
  
  



 

 

 شركة جاز العربية للخدمات
 مقفلة سعودية)(شركة مساهمة  

  
 إيضاحات حول القوائم المالية

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  (تتمة) معامالت االطراف ذات العالقة واألرصدة -٢٩
  

 ذات العالقة:  األطراففيما يلي المعامالت الهامة التي تمت مع 
  
    تلغ المعامالامب            

            ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

          طبيعة المعاملة     العالقة    أطراف ذات عالقة

  ٢٫٤٨٣٫٣٤٥   ٢٫٦٢٥٫٦٣٧    بيع بضائع وخدمات فنية مقدمة     مشروع مشترك     شركة إليوت جاز العربية السعودية للخدمات المحدودة 

  ٧٫٣٥٨٫٧٦٢    ٤٫٦٣٠٫٧٢١    مقدمة بيع بضائع وخدمات فنية     منتسبة شركة     شركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة

  -    ) ١٦٨٬١٢٢(    مشتريات بضائع          

  ١٤٨٬٥٠٥    ٣٣٧٬١٧١    بيع بضائع وخدمات فنية مقدمة         

  ٥٦٩٫١٦٦    ١٫٩٣٨٫٢٠٢    دخل إيجاري         

  ) ٢٧٤٫٢٥٣(    ) ٣٣٢٫٧٦٤(    مشتريات بضائع         

  -    ٢٫٢٤٠٫٠٠٠    دعم مالي    زميلةشركة     شركة إلستر إنستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة 

  ٤٥٫١٢٤    ٤٤٫٤٢٠    سداد بالنيابة عن شركة زميلة         

  ٤٧٨٫٠٩٣    ٥٤٩٫١٥٧    دخل إيجاري     مشروع مشترك     شركة إف إس إليوت للخدمات المحدودة 

  -    ١٠٣٫٥٠٠    خدمات فنية مقدمة         

  ٧١٨٫٩٨١    ٧١٦٫١٢٠    بيع بضائع وخدمات فنية مقدمة     شركة زميلة    شركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية المحدودة 

  ) ٧٠٦٫٨٦٠(    -    مشتريات بضائع          

  ) ٢٫٥٩٤٫١١٠(    ) ٤٫٧٠١٫٦٩١(    خدمات فنية مستلمة         

  ٢٣٩٫٠٤٦    ٢٧٤٫٥٧٩    دخل إيجاري     مشروع مشترك     شركة إف إس إليوت العربية السعودية المحدودة 

  -    ١٨٩٫٤٩٨    بيع بضائع وخدمات فنية مقدمة         

  ) ٢٫٢٤١٫٣٢١(    ) ١٫٣١٩٫٥٩٣(    خدمات فنية مستلمة         

  ٢٨٢٫٧١٠    ١٧٢٫١٤٣    بيع بضائع وخدمات فنية مقدمة     شركة زميلة    شركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة 

  ) ٤٤٠٫٤١٨(    ) ٤٧٢٫٩١٨(    مشتريات بضائع         

  ٧٥١٫٤٥٦    ) ١٣٫٠٦٠(    سداد بالنيابة عن شركة زميلة     مشروع مشترك     شركة مصنع ويدملر العربية السعودية للصناعة

  -    ٤٩٠٫٠٠٠    دعم مالي        

  ٥٦٦٫٥٢٥    ٧١٨٫٢٨٣    دخل إيجاري     شركة منتسبة     شركة تي سي آر العربية المحدودة 

  ٦٨٫٠٦٦    ٣٠٤٫٧٢٢    بيع بضائع وخدمات فنية مقدمة     شركة منتسبة     شركة برودنت العربية السعودية المحدودة 

  ) ١٫٠٠٢٫٥٣٣(    ) ١٫١٠٨٫٨٤٦(    مصروف إيجاري     موظف إدارة رئيسي     السيد/ عارف خالد الدبل

  ) ٣٢٨٫٩٨٤(    ) ٥٢١٫٣٧٢(    مصروف إيجاري     موظف إدارة رئيسي     السيد/ عبدالرحمن خالد الدبل 

  ) ٢٣٤٫٤٨٠(    ) ٣٠٩٫٩٤٦(    مصروف إيجاري     موظف إدارة رئيسي     والسيدة هند عبد الرحمن الدبل  السيد/ خالد عبدالرحمن الدبل

  ) ٢٠٣٫٦٠٠(    ) ٤٥٫٠٠٠(    مصروف إيجاري     موظف إدارة رئيسي     السيدة/ نورة عبد الرحمن الدبل، والسيدة/ خلود عبد الرحمن الدبل 

  
 من قبل إدارة الشركة. العالقةتمت الموافقة على سياسات التسعير وشروط الدفع للمعامالت المذكورة أعاله مع األطراف ذات 

  
 التالية لموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة:تعويضات باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، تكبدت الشركة ال

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ٦٫٢٧٩٫١٦٩    ٥٫٠١٤٫٧١٦      موظفين قصيرة األجلمزايا 
  ٣٦١٫١٢٤    ١٫٦٦٧٫٨٢٧      إلتزامات مزايا موظفين محددة 

  ٦٫٦٤٠٫٢٩٣    ٦٫٦٨٢٫٥٤٣      إجمالي التعويضات

  
-٤٠ -  

  



 

 
       

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  

  
  (تتمة) معامالت االطراف ذات العالقة واألرصدة -٢٩

 فيما يلي تفصيل المبالغ المستحقة من / إلى أطراف ذات عالقة:
  

  )١٢ذمم مدينة (إيضاح  ١-٢٩
  

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      
  ١٠١٫٢٠٠    ٦٤٫٩٣٢      جاز العربية السعودية للخدمات المحدودةشركة إليوت 

  ٢٤٩٫٦٨٦    ٥٠٫٨٧٣      شركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة
  ٧٫٩٤٩    ٦٣٫٣٢٤      شركة برودنت العربية السعودية المحدودة

  ١٣٨٫٨٩٩    -      شركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة 
  ٧٠٫١٢١    ١٫٢٦٤٫٤٢٧      شركات ذات عالقة اخرى

      ٥٦٧٫٨٥٥    ١٫٤٤٣٫٥٥٦  

  
  )١٢(إيضاح  اطراف ذات عالقة  منمبالغ مستحقة  ٢-٢٩

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  -    ٢٫٢٤٥٫٥٠٤      شركة إلستر إنستروميت العربية السعودية للخدمات المحدودة
  ٢٫٣٧٦٫٥٦٨    ١٫٧٥٥٫٦٣٧      شركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة

  ١٫٢٨٦٫٨٨٢    ١٫٢٨٩٫٢٥٦      شركة إف إس إليوت للخدمات المحدودة
  ٦٧١٫٢٩١    ٤٩٠٫٩٠٥      شركة تي سي آر العربية المحدودة

  ٤١١٫١٢٥    ٤١٣٫٤٩٩      شركة إف إس إليوت للخدمات المحدودة
  ١٤٢٫١٦٧    ١٫٧٨٦      شركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية المحدودة

  ٦٥٨٫١٤١    -      شركة إليوت جاز العربية السعودية للخدمات المحدودة
  ١٤٫٤٣٢    ٥٣٩٫٤٧٢      شركات ذات عالقة اخرى

  ) ٢٦١٫٦٠٧(    -      ناقصاً: مخصص ديون معدومة 
      ٥٫٢٩٨٫٩٩٩    ٦٫٧٣٦٫٠٥٩  

  
  )١٩ذمم دائنة (إيضاح  ٣-٢٩

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١      

  ٢٫١٩٩٫٣٢١    ٢٫١٩٩٫٣٢١      للخدمات المحدودةشركة إف إس إليوت 
  ١٫٠٥٣٫٣٧٨    ٢٫١٢٧٫٧٣٨      شركة يوكوجاوا للخدمات العربية السعودية المحدودة

  ٤٨٫٢٨١    ١٧٢٫٢٠٠      شركة جاز فيكتور العربية السعودية المحدودة
  ١٦٤٫٧٢٨    ٩٦٫١٢٨      شركة مصنع ويدملر العربية السعودية للصناعة 

  -    ٥١٫٤٠٠      العربية السعودية المحدودةشركة برودنت 
  -    ١٧٫٥٣١      شركة إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة 

  ٣٠٫٠٦٢    ٨٣٫٤٦٩      شركات ذات عالقة اخرى
      ٣٫٤٩٥٫٧٧٠    ٤٫٧٤٧٫٧٨٦  

  
  
  

-٤١ -  
  



 

 

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 الماليةإيضاحات حول القوائم 
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  

  
  )٢٠(إيضاح  (تتمة) معامالت االطراف ذات العالقة واألرصدة -٢٩

  
  اطراف ذات عالقة  إلىمبالغ مستحقة  ٤-٢٩

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١    

  ٤٦٠٫٤٢٣    -    المحدودةشركة جاز آسيا للتجارة والمقاوالت 
  ٢٢٥٫٩٧٨    -    شركة جاز الخليج للتجارة والمقاوالت المحدودة

  ١٫٠٠٢٫٥٣٣    -    السيد/ عارف خالد الدبل 
  ٤٥٫٨٤٦    -    السيد/ عبد الرحمن خالد الدبل
  ٢٣٤٫٤٨٠    -    لوالسيدة/ هند عبد الرحمن الدب السيد/ خالد عبد الرحمن الدبل

  ٢٠٣٫٦٠٠    -    دبل والسيدة/ خلود عبد الرحمن ال الرحمن الدبلعبد نورة  /ةالسيد
  ٥٦٫٤٠٢    -    اخرى ذات عالقةشركات 

    -    ٢٫٢٢٩٫٢٦٢  

  المعلومات القطاعية -٣٠
  القطاعات التشغيلية

  عنها: تقديم تقرير جب  يالثالثة التالية التي  األعمال  ألغراض اإلدارة ، تم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على عملياتها ولديها قطاعات
 يقدم هذا القطاع خدمات القوى العاملة الفنية وينفذ مشاريع هندسية فنية. - التقنيةأ) الخدمات 

لبترولـية وغيرـها من وايتمـثل ـهذا القـطاع في مبيـعات المـعدات الصــــــناعـية والكهرـبائـية والميـكانيكـية والـمائـية والميـكانيكـية   -ب) قـطاع التـجارة  
 المعدات التقنية.

لمنتجات  ايـشارك هذا القطاع في تـصنيع بكرات األنابيب وتـصنيع الهياكل الفوالذية ومحطات خفض الـضغط وغيرها من   -ج) قطاع التـصنيع 
  األساسية للصناعة.

 
نتينرة لكل قطاع تـشغيلي وفيما يلي المعلومات المختا كافة عمليات الـشركة في المملكة العربية الـسعودية . قعت مبر   ٣١في   تينهيالمنت للـس  ديـس

  م:٢٠٢٠  ديسمبر ٣١و   م٢٠٢١
  

ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  م ٢٠٢١

    موزع غير  قطاع     الخدماتقطاع 

  اإلجمالي       التصنيع    التجارةقطاع   التقنية  

            

  ٣٨٦٫٤٦٣٫٨٠٨  -  ١١٫٤٧٣٫٧١٩  ٢١٦٫٤٢٤٫٤٨٢  ١٥٨٫٥٦٥٫٦٠٧ إيرادات 

  ) ٢٨١٫٧٦٠٫٨٨٣(  -  ) ٧٫١١٠٫٧٥٨( ) ١٧١٫٥٩٠٫٤١٧( ) ١٠٣٫٠٥٩٫٧٠٨(  تكلفة إيرادات 

  ١٠٤٫٧٠٢٫٩٢٥  -  ٤٫٣٦٢٫٩٦١  ٤٤٫٨٣٤٫٠٦٥  ٥٥٫٥٠٥٫٨٩٩ إجمالي الربح 

            

  ) ٦٣٫٤١١٫٤٥٩(  ) ٦٣٫٤١١٫٤٥٩(  -  -  -  مصروفات عمومية وإدارية 

  ) ٣٫٩٢٦٫٧٨٤(  ) ٣٫٩٢٦٫٧٨٤(  -  -  -  وإطفاءإستهالك 

  ٧٫٧٣٨٫٥١٧  ٧٫٧٣٨٫٥١٧  -  -  -  دخل آخر 

  ) ٢٫٤٩٠٫٩٦٣(  ) ٢٫٤٩٠٫٩٦٣(  -  -  -  تمويل  اليفتك

            حصة في نتائج شركات زميلة

  ٢٢٫٠٧٣٫٥٣٤  ٢٢٫٠٧٣٫٥٣٤  -  -  -  مشتركة ومشاريع

  ٦٤٫٦٨٥٫٧٧٠  -  -  -  -  ربح قبل الزكاة

  ٤٥٤٫٥٩٦٫٤٠٦  ٢٣٣٫٩٤٣٫٩٤٩  ٥٫٥٢٩٫٥٢٦  ٧٨٫٦١٣٫٠٢٠  ١٣٦٫٥٠٩٫٩١١   الموجوداتإجمالي  

  ١٧٦٫٤٣٠٫٦٠٨  ١٧٦٫٤٣٠٫٦٠٨  -  -  - إجمالي المطلوبات  

  
-٤٢ -  

 



 

 
       

 شركة جاز العربية للخدمات
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)

  
 إيضاحات حول القوائم المالية

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  (تتمة) المعلومات القطاعية -٣٠
  

    غير مخصص قطاع    الخدماتقطاع   للسنة المنتهية في 

  اإلجمالي       التصنيع    التجارةقطاع   التقنية  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

            

  ٣٢٢٫٠١١٫١٣٤  -  ٩٫٢٤٣٫١٥٧  ١٨٧٫٨٦٠٫٨٠٥  ١٢٤٫٩٠٧٫١٧٢ إيرادات

  ) ٢٠٤٫٩٥١٫٠٣٦(  -  ) ٣٫٠٦٥٫٧٣٠(  ) ١٤٥٫٣٨٣٫٧٧٤(  ) ٥٦٫٥٠١٫٥٣٢(  تكلفة إيرادات

  ١١٧٫٠٦٠٫٠٩٨  -  ٦٫١٧٧٫٤٢٧  ٤٢٫٤٧٧٫٠٣١  ٦٨٫٤٠٥٫٦٤٠ إجمالي الربح 

            

  ) ٤٧٫٢٥٥٫٧٠٣(  ) ٤٧٫٢٥٥٫٧٠٣(  -  -  -  مصروفات عمومية وإدارية

  ) ٣٫٣٠٢٫٧٤٠(  ) ٣٫٢٠٢٫٧٤٠(  -  -  -  إستهالك وإطفاء

  ٣٫٨٠٧٫١٤٦  ٣٫٨٠٧٫١٤٦  -  -  -  دخل آخر 

  ) ١٫٤٣٨٫٤٤٢(  ) ١٫٤٣٨٫٤٤٢(  -  -  -  تمويل  اليفتك

            زميلةحصة في نتائج شركات 

  ٨٫٣٦٤٫٤٥٢  ٨٫٣٦٤٫٤٥٢  -  -  -  مشتركة ومشاريع

  ٧٧٫٢٣٤٫٨١١  -  -  -  -  ربح قبل الزكاة

  ٤٠٥٫٤١٣٫٧١١  ٢٧٧٫٥٢٦٫٠٢٩  ٩٫٤٤٤٫٧٦٢  ٥٢٫٩١٩٫٣٢٤  ٦٥٫٥٢٣٫٥٩٦  الموجوداتإجمالي 

 ١٦٥٫٠٥٤٫٨٩٩  ١٦٥٫٠٥٤٫٨٩٩  -  -  - إجمالي المطلوبات 

  
 االدوات المالية  حسب الفئات -٣١

  
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١  
  بالقيمة العادلة من خالل         
  الربح والخسارة   المطفأةبالتكلفة     إجمالي  

            موجودات مالية 
           إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  

  ١٢٬٧٧١٬٧١٠    -    ١٢٫٧٧١٫٧١٠  أو الخسارة 
  -    ١٨١٫٧١٣٫٧٢٦    ١٨١٫٧١٣٫٧٢٦  ذمم مدينة تجارية 

  -    ٦٬٧٣٦٬٠٥٩    ٦٬٧٣٦٬٠٥٩  مستحق من أطراف ذات عالقة
  -    ٢٤٫٢٠٥٫١٥٩    ٢٤٫٢٠٥٫١٥٩  نقد وما في حكمه

  ١٢٬٧٧١٬٧١٠    ٢١٢٫٦٥٤٫٩٤٤    ٢٢٥٫٤٢٦٫٦٥٤  إجمالي

  
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١  
  بالقيمة العادلة من خالل         
  الربح والخسارة   بالتكلفة المطفأة    إجمالي  

            مطلوبات مالية 

  -    ٩٥٫٣٧١٫٧٠١    ٩٥٫٣٧١٫٧٠١  ذمم دائنة تجارية 
  -    ٣٢٫٧٥٥٫٠٨٠    ٣٢٫٧٥٥٫٠٨٠  مستحقات ومطلوبات اخرى

  -    ١٫٤٦٨٫٩٦٤    ١٫٤٦٨٫٩٦٤  إلتزامات عقود إيجار 
  -    ٩٫١٦٤٫٢٧٦    ٩٫١٦٤٫٢٧٦  قروض قصيرة االجل

  -    ١٣٨٫٧٦٠٫٠٢١    ١٣٨٫٧٦٠٫٠٢١  إجمالي

  
  

-٤٣ -  



 

 

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
 
 االدوات المالية  حسب الفئات (تتمة) -٣١

  
  ٢٠٢٠ ديسمبر٣١ 
  بالقيمة العادلة من خالل      
  الربح والخسارة   بالتكلفة المطفأة  إجمالي 

         موجودات مالية 

  -    ١٢٣٫٧٤٥٫٥٤٨  ١٢٣٫٧٤٥٫٥٤٨  ذمم مدينة تجارية 
  -    ٥٫٢٩٨٫٩٩٩  ٥٫٢٩٨٫٩٩٩ مستحق من أطراف ذات عالقة

  -    ٧٨٫٦٦٤٫٩٢٩  ٧٨٫٦٦٤٫٩٢٩  نقد وما في حكمه
  -    ٢٠٧٫٧٠٩٫٤٧٦  ٢٠٧٫٧٠٩٫٤٧٦ إجمالي

  
  ٢٠٢٠ ديسمبر٣١ 
  بالقيمة العادلة من خالل      
  الربح والخسارة   بالتكلفة المطفأة  إجمالي 

         مطلوبات مالية 

  -    ٦٧٫٦٠٢٫٧١٩  ٦٧٫٦٠٢٫٧١٩  ذمم دائنة تجارية 
  -    ٢٤٫٧٦٤٫٣٥٣  ٢٤٫٧٦٤٫٣٥٣ مستحقات ومطلوبات اخرى

  -    ٢٫٠٣٨٫٧٠٥  ٢٫٠٣٨٫٧٠٥  إلتزامات عقود إيجار 
  -    ٢٦٫٨٩٧٫٢٤٨  ٢٦٫٨٩٧٫٢٤٨  قروض قصيرة االجل

  -    ١٢١٫٣٠٣٫٠٢٥  ١٢١٫٣٠٣٫٠٢٥ إجمالي
  

. الحد األقصـى للتعرض لمخاطر االئتمان في نهاية  ٣٢تعرض الشـركة لمختلف المخاطر المرتبطة باألدوات المالية في إيضـاح تمت مناقشـة 
  المالية المذكورة أعاله. الموجوداتالقيمة الدفترية لكل فئة من فئات  عبارة عن السنة المالية هو

  
  االدوات المالية -٣٢

الغرض الرئيســــي من هذه  إنالرئيســــية للشــــركة من الذمم الدائنة والتســــهيالت قصــــيرة األجل والقروض ألجل.تتكون المطلوبات المالية  
ية للـشركة النقد وما في حكمه  تتضـمنالمطلوبات المالية هو تمويل عمليات الـشركة وتقديم ضـمانات لدعم عملياتها.  الموجودات المالية الرئيـس

 ن خالل الربح أو الخسارة والذمم المدينة.بالقيمة العادلة مالمقومة  واألدوات 
  

لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر االئتمان ومخاطر الســيولة ومخاطر الســوق (بما في ذلك   بســبب أنشــطتها  الشــركة  تتعرض
برنامج إدارة المخاطر الـشامل للـشركة على إدارة قوية للـسيولة باإلضـافة إلى  يـشددمخاطر أـسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر األـسعار). 

  لتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة . الدؤوبة ، وبالتالي السعي مراقبة متغيرات السوق المختلفة ذات الصل
  

  مخاطر اإلئتمان ١-٣٢
عبارة عن مخاطر فشـل أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدى إلى تكبد الطرف اآلخر لخسـارة مالية  هي  مخاطر اإلئتمان  

.  
 البنوك والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى كما يلي: تها لدىلمخاطر االئتمان على أرصدتتعرض الشركة 

  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   ٢٠٢١ ديسمبر٣١    موجودات مالية 

  ٧٨٫٦٦٤٫٩٥٤    ٢٤٫٢٠٥٫١٥٩    نقد وما في حكمه
  ١١٦٫٧٣٧٫٩٥٤    ١٨١٫٧١٣٫٧٢٦    ذمم مدينة تجارية 

   ١٩٥٫٤٠٢٫٩٠٨    ٢٠٥٫٩١٨٫٨٨٥  
  

 لمخاطر االئتمان. للتعرض تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى
  

ية إن مخاطر االئتمان على األرصـــدة لدى البنوك والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى محدودة حيث يتم االحتفاظ باألرصـــدة النقد
 وتدرج الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى بالصافي من الهبوط.لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية جيدة 

  
 على فقة تدير الشـركة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة من العمالء من خالل المراقبة وفقًا للسـياسـات واإلجراءات المحددة. قبل الموا

ة ائتمانية خاصـة   ياـس بها لتقييم الجودة االئتمانية للعميل المحتمل وتحدد حدود االئتمان للعميل الجديد. تتم عميل ائتماني جديد، تمتلك الـشركة ـس
عى الـشركة إلدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة الذمم المدينة القائم كل منتظم. عالوة على ذلك، تـس ات وتحديثها بـش ياـس ة  مراجعة هذه الـس

  على أساس مستمر.
-٤٤ -  



 

 
       

  
 للخدماتشركة جاز العربية 

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  

  االدوات المالية (تتمة) -٣٢
  

  مخاطر السيولة ١-١-٣٢
تنتج مخاطر   . قدالمالية باألدواتاإللتزامات المرتبطة ب في جميع األحوال للوفاءمصــاعب    ســتواجه  أن الشــركة  مخاطر الســيولة هى مخاطر

تحقاقات التعاقدية في نهاية فترة إعداد التقرير للم يولة من عدم القدرة على بيع أصـل مالي بـسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. االـس طلوبات الـس
 المالية وغير المالية كما يلي:

  
  ٢٠٢١ديسمبر٣١    

      أكثر من      من سنة وحتى      خالل     

  اإلجمالي     خمسة سنوات    خمسة سنوات    سنة واحدة     

  ٩٥٫٣٧١٫٧٠١    -    -    ٩٥٫٣٧١٫٧٠١    ذمم دائنة 
  ٣٢٫٧٥٥٫٠٨٠    -    -    ٣٢٫٧٥٥٫٠٨٠    مستحقات ومطلوبات اخرى 

  ١٫٤٤٧٫٦١٠    -    ٨٥٦٫٥١٥    ٥٩١٫٠٩٥    إيجارعقود  إلتزامات 
  ٩٫١٦٤٫٢٧٦    -    -    ٩٫١٦٤٫٢٧٦    قروض قصيرة االجل

    ١٣٨٫٧٣٨٫٦٦٧    -    ٨٥٦٫٥١٥    ١٣٧٫٨٨٢٫١٥٢ 

  
  
  ٢٠٢٠ديسمبر٣١    

      أكثر من      من سنة وحتى      خالل     

  اإلجمالي     خمسة سنوات    خمسة سنوات    سنة واحدة     

  الرياالت السعودية بآالف     بآالف الرياالت السعودية     بآالف الرياالت السعودية     بآالف الرياالت السعودية     

  ٦٧٫٦٠٢٫٧١٩    -    -    ٦٧٫٦٠٢٫٧١٩    ذمم دائنة 
  ٣٦٫٤١٩٫٢٠٣    -    -    ٣٦٫٤١٩٫٢٠٣    مستحقات ومطلوبات اخرى 

  ٢٫٠٣٨٫٧٠٥    -    ١٫٤٤٧٫٦١٠    ٥٩١٫٠٩٥    إيجارعقود  إلتزامات 
  ٢٤٫٧٤٦٫٣٥٣    -    -    ٢٤٫٧٤٦٫٣٥٣    قروض قصيرة االجل

    ١٣٠٫٨٠٦٫٩٨٠    -    ١٫٤٤٧٫٦١٠    ١٢٩٫٣٥٩٫٣٧٠ 

  
 .١٨اإليجار في إيضاح عقود  تم اإلفصاح عن تحليل استحقاق إلتزامات 

  
  متاحة  األموال الكافية والتســهيالت المصــرفية والتســهيالت االئتمانية األخرى أنتتم إدارة مخاطر الســيولة من خالل المراقبة المنتظمة على  

 للوفاء بااللتزامات المستقبلية للشركة. تتطلب شروط مبيعات الشركة دفع مبالغ في األغلب نقداً عند التسليم.
  

  مخاطر السوق
 مخاطر الســوق هي مخاطر أن القيمة العادلة للتدفقات النقدية المســتقبلية لألدوات المالية ســتتقلب بســبب التغيرات في أســعار الســوق. تتكون 

  ثالثة مخاطر هي: مخاطر سعر العمولة ومخاطر العمالت االجنبية ومخاطر اسعار السلع . مخاطر السوق من
 

ــين العائد. تتضــمن األدوات   ــوق ضــمن معايير مقبولة، مع تحس ــوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر الس إن الهدف من إدارة مخاطر الس
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.المالية المتأثرة بمخاطر السوق االستثمار بالقيمة 

  
تعتقد اإلدارة أن تعرض الشــركة لمخاطر األســعار محدودة نســبة إلى ان مبالغ األرصــدة والمعامالت األســاســية هامشــية. الشــركة معرضــة 

 لمخاطر أسعار الفائدة على استثماراتها بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة.
  

  مخاطر معدل الفائدة
ــركة والتدفقا ــائدة على المركز المالي للش ــعار الفائدة الس ــعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أس ت  مخاطر أس

تحمل تكاليف تمويل  والتى  لایر ســــعودي)    ٢٦٫٨٩٧٫٢٤٨:  م٢٠٢٠لایر ســــعودي (  ٩٫١٦٤٫٢٧٦النقدية والقروض قصــــيرة األجل بمبلغ 
 لسوق السائدة.ا حسب معدالتمتغيرة 

  
  مخاطر العمالت األجنبية

بب التغيرات في أـسعار صـرف العمالت األجنبية. تتعامل   مخاطر العمالت األجنية هي مخاطر أن القيمة العادلة لألداة المالية ـسوف تتقلب بـس
لمخاطر العملة المرتبطة بالدوالر األمريكي الشــركة بشــكل رئيســي بالدوالر األمريكي واللایر الســعودي. تعتقد إدارة الشــركة أن تعرضــهم  

 محدود ألن اللایر السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي.
-٤٥ -  

  



 

 

  
 شركة جاز العربية للخدمات

 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
  

 إيضاحات حول القوائم المالية
   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)
  

  
  االدوات المالية (تتمة) -٣٢

  
  قياس القيمة العادلة ٢-١-٣٢

اركين في الـسوق عر الذي يمكن قبضـه نظير بيع أصـل ما أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المـش في    تمثل القيمة العادلة الـس
الوصـول إليها في ذاك التاريخ في حالة عدم وجود أصـل المبلغ. وتعكس   للـشركةأصـل المبلغ بتاريخ القياس أو الـسوق األكثر فائدة التي يمكن  

  القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم األداء.
 
  والمطلوبات المالية وغير المالية. الموجوداتقياس القيم العادلة لكل من  بالشركةالسياسات واإلفصاحات المحاسبية الخاصة  عدد منطلب يت
 

  ومطلوبات مماثلة . لموجوداتر سوق مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة  • المستوى األول : أسعا
ــتوى االول والتى يمكن مالحظتها   ــمنة في المسـ ــعار المدرجة مضـ ــتوى الثاني: المدخالت بخالف األسـ او المطلوبات إما   للموجودات• المسـ

  بطريقة مباشرة (مثال: كاألسعار) أو بطريقة غير مباشرة (مثال: المشتقة من أسعار).
 ).لحوظةماو المطلوبات التى لم تستند على بيانات السوق المرئية (مدخالت غير  الموجودات• المستوى الثالث: مدخالت 

 
ـصل أو التزام تقع في مـستويات مختلفة من التـسلـسل الهرمي للقيمة العادلة ، يتم تـصنيف إذا كانت المدخالت المـستخدمة لقياس القيمة العادلة أل

  قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كأدنى مستوى مدخالت هام للقياس بأكمله.
 

لـسل الهرمي للقيمة ا لعادلة في نهاية فترة إعداد التقارير التي حدث خاللها التغيير. يتم تحديد  تعترف المجموعة بالتحويالت بين مـستويات التـس
تثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  لـسل الهرمي للقيمة العادلة. كما الدخل االـس امل اآلخر عند المـستوى األول من التـس الـش

  والمطلوبات المالية للشركة تقارب قيمتها العادلة. داتللموجوم، فإن القيمة الدفترية ٢٠١٩م و ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 
 

  إدارة رأس المال ٣-١-٣٢
مال   َدر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة الـشركةبغرض إدارة رأـس . ويتمثل الغرض  لـشركةل، فإن رأس المال يتضـمن، رأس المال الُمصـْ

اهمين إلى الحد األقصـى. وتدير  الـشركةالرئيـسي إلدارة رأـسمال   هيكل رأـسمالها وتجري تعديالٍت عليه في    الـشركةهو زيادة قيمة أـسهم المـس
تعديال    الشــركةهيكل رأس المال ، قد تجري   أو تعديل االقتصــادية ومتطلبات التعهدات المالية. للمحافظة علىضــوء التغيُّرات في الظروف  

  جديدة.أسهم   إصدارتوزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تعيد رأس المال إلى المساهمين أو  دفعاتعلى 
  

 ١٩تحديثات كوفيد  -٣٣
). باإلضافة لذلك، تم  ١٩) ويتزايد عدد األشخاص الذين تم تطعيمهم ضد (كوفيد ١٩سريع من تأثيرات (كوفيد يتعافى االقتصاد العالمي بشكل 

،  تخفيف تدابير الحماية وقيود االتصـال. بالرغم من ذلك، ال تزال هناك شـكوك مع احتمال تفشـي المزيد من (كوفيد) نتيجة للمتغيرات الجديدة
ــبيل المثال. اســتجا ) في المملكة العربية الســعودية حيث تجري الشــركة عملياتها وما ينتج عنه من ١٩بة النتشــار (كوفيد أوميكرون، على س

لة  لـس تباقي على عملياتها واتخذت ـس كل اـس وق، قامت اإلدارة بتقييم آثاره بـش طة االجتماعية واالقتصـادية في الـس اضـطرابات محتملة في األنـش
اء ف رق وعمليات إدارة األزمات المـستمرة، لضـمان صـحة وـسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع األوـسع  من التدابير الوقائية، بما في ذلك إنـش

  باإلضافة إلى ضمان استمرارية منتجاتها في جميع أنحاء أسواقها.
  

). وحماية ١٩يد  باإلضافة لذلك، نفذت اإلدارة برامج وقائية نشطة في مواقعها وخطط طوارئ من أجل تقليل تأثير المخاطر المرتبطة بــــ(كوف
ديـسمبر   ٣١اـستمرارية عملياتها التجارية. بناًء على هذا التقييم، لم تكن هناك حاجة إلى تعديالت جوهرية في القوائم المالية للـسنة المنتهية في 

ائجها المالية خالل ) ال تزال في وـضع التطور، ـستواـصل اإلدارة مراقبة آثار الوباء عن كثب على نت١٩م. نـسبة إلى ان جائحة (كوفيد ٢٠٢١
 م وما بعده.٢٠٢٢

  
  
  

-٤٦ -  
  



 

 
       

  
  

 شركة جاز العربية للخدمات
 (شركة مساهمة مقفلة سعودية)

  
 إيضاحات حول القوائم المالية

   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية)

  
  

  االدوات المالية (تتمة) -٣٢
  

 توزيعات األرباح المدفوعة  -٣٤
يضـــا  أ مليون لایر ســـعودي كما تم دفعها   ٣٠م وافق المســـاهمون على توزيعات أرباح بمبلغ ٢٠٢١ديســـمبر   ٣١خالل الســـنة المنتهية في  

 مليون لایر سعودي).    ٥٤م:  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للمساهمين (للسنة المنتهية في 
  

 واإللتزاماتاإلرتباطات المحتملة  -٣٥
  

  اإلرتباطات المحتملة
مليون   ٧٤:  ٢٠٢٠ديسـمبر    ٣١مليون لایر سـعودي (  ١٢٦٫٥٧بمبلغ  قائمة، أصـدرت الشـركة خطابات ضـمان  م٢٠٢١ديسـمبر    ٣١كما في 

ــعودي (  ٥٫٣٤لایر ســعودي) وخطابات اعتماد بمبلغ   نوك  مليون لایر ســعودي) صــادرة من قبل الب  ١٫٥:  ٢٠٢٠ديســمبر    ٣١مليون لایر س
 ٣١ ســعودي (مليون لایر  ٢٣رأســمالية تبلغ . عالوة على ذلك ، لدى الشــركة ارتباطات  ةالمحلية نيابة عن الشــركة في ســياق األعمال العادي

  : ال شيء) على حساب إنشاء مبنى المكاتب الجديد للشركة.٢٠٢٠ديسمبر 
  

  لمقارنةأرقام ا -٣٦
نة ، تم إعادة تصـنيف السـلف المقدمة من العمالء البالغة  عودي والتي كانت مدرجة سـابقًا في ا  ٧،٠٠٧،٥٩٤خالل الـس لذمم المدينة في  لایر ـس

  على أنها سلف للعمالء وإدراجها في المستحقات والمطلوبات األخرى.  ٢٠٢٠عام 
 

  أحداث الحقة -٣٧
لمنتهية في  ا) تم إدراج أـسهم الـشركة في الـسوق المالية الـسعودية الموازية ("نمو") للـسنة  م٢٠٢٢فبراير   ٧هــــــ (الموافق  ١٤٤٣رجب   ٦في 
  .٢٠٢١ديسمبر   ٣١
  

  .لشركةالجمعية العمومية لليتم عرضها على لایر سعودي  مليون  ٣١٫٦، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح قدرها  م٢٠٢٢مارس    ١٠في 
  

   الموافقة على القوائم المالية -٣٨
  .  م٢٠٢٢مارس    ١٠في   الشركةمن قبل مجلس إدارة واعتمادها تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية 

  
  
  
  
  
  
  
  

-٤٧ -  
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