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 التكوين والنشاط - 3

 35( وتاريخ 565مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(، شركة 
وتاريخ  1111150561م تأسست في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1983أكتوبر  13هـ الموافق  1013ذي الحجة 

 .1980ابريل  51هـ الموافق  1010رجب  38
 

 مسافرين وذلك بإنشاء الورش المركزية لتوفير أعلى مستوى منيتمثل النشاط الرئيسي للشركة في توفير الخدمات للسيارات وال
الصيانة واإلصالح وإنشاء شبكة من محطات خدمة السيارات، وكذلك توفير االستراحات والمطاعم واستيراد وبيع المواد الغذائية 

ا ألعمال الشركة واالتجار بها بعد والمشروبات والمرطبات والخامات الالزمة لذلك، استيراد السيارات وقطع الغيار بجميع أنواعه
تنفيذ جميع أنواع المقاوالت الخاصة  بإقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والحصول على التراخيص الالزمة، 

 ول أعماالا تزا والمقاوالت الخاصة بعمليات صيانة السيارات والمعدات لألفراد والشركات، واالشتراك مع الهيئات أو الشركات التي
 شبيهة بأعمالها أو تدمجها فيها أو تنشئ شركات فرعية مملوكة لها أو مع الغير.

 

 لاير سعودي. 11سهم قيمة كل سهم  50.111.111 بعددلاير سعودي  501.111.111رأس مال الشركة  يبلغ
 

 التالية: و الفروع شركات التابعةم على القوائم المالية لل3117 ديسمبر 51تشتمل القوائم المالية الموحدة كما في 
 

 النشاط الرئيسي للشركة اسم الشركة التابعة

 نسبة الملكية %
باشرة والغير مال

 مباشرة

 %111 نقل المنتجات البترولية ومشتقاتها شركة أسطول النقل

 %111 إصدار دفاتر العبور ورخص القيادة الدولية شركة النادي السعودي للسيارات

 %111 إقامة الورش إلصالح السيارات والمعدات الثقيلة إستثمارات السيارات و المعداتشركة 

مقاوالت عامة للمباني، إقامة وإدارة وصيييييييانة وتشييييييغيل المباني  شركة النخلة األولى
 %111 السكنية والتجارية

 %111 استيراد وبيع المواد الغذائية والمشروبات والمرطبات و المعدات شركة نخلة ساسكو

 %111 خدمات اإليواء )الموتيل( شركة واحة ساسكو

 %111 إقامة و إدارة وتشغيل محطات الوقود شركة زيتي للخدمات البترولية

 شركة امتياز ساسكو لإلستثمار
 والتطوير التجاري 

 خدمات التسويق للغير
111% 

 

 التابعة وفروعها التالية:تشمل القوائم المالية الموحدة المرفقة حسابات الشركة والشركات 
 

 المدينة اسم الفرع رقم السجل التجاري الرقم

 الرياض فرع الشركة السعودية لخدمات السيارات و المعدات )ساسكو( 1118111035 1
 الدمام فرع الشركة السعودية لخدمات السيارات و المعدات )ساسكو( 3151195638 3

 جدة لخدمات السيارات و المعدات )ساسكو(فرع الشركة السعودية  0151350775 5

 بريده فرع شركة زيتي للخدمات البترولية  1151151559 0

 أبها فرع شركة زيتي للخدمات البترولية 5851139551 5

 أبها فرع شركة زيتي للخدمات البترولية 5851160618 6

 أبها فرع شركة زيتي للخدمات البترولية 5851160619 7

 عنيزه فرع شركة زيتي للخدمات البترولية 1138111385 8

 الخرج فرع شركة زيتي للخدمات البترولية 1111113857 9

 الجبيل  فرع شركة نخلة ساسكو  3155135603 11
 الدمام فرع شركة نخلة ساسكو  3151113361 11
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 أسس إعداد القوائم المالية الموحدة - 7

ا  الموحدة أعدت هذه القوائم المالية في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  ةالمالية والمعتمد للتقارير الدولية للمعايير وفقا
 األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
ا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتندرج تحت أول  موحدة هي أول قوائم مالية سنوية الموحدة إن هذه القوائم المالية يتم إعدادها وفقا

ا للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعيار رقم ) وحدةم قوائم مالية سنوية تطبيق المعايير الدولية للتقارير “( من هذه المعايير 1وفقا
كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية ” المالية للمرة األولى
  .للمحاسبين القانونيين

 
 إعداد القوائم المالية للشركات التابعة طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. تم
 

 الت والمعداتقررت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية أن خيارات استخدام نموذج إعادة تقييم الممتلكات واآل
( وخيار استخدام نموذج القيمة 58( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16حاسبة الدولي رقم )والموجودات غير الملموسة في معيار الم

من تاريخ التحول  ى( لن يكون متاحاا خالل السنوات الثالثة األول01العادلة لالستثمارات العقارية في معيار المحاسبة الدولي رقم )
  .ةم وذلك للشركات المدرج3119عام  ىم حت3117ابتداء من عام 

 
 إعداد القوائم المالية الموحدة

ا لمبدأ االستحقاق باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة  القوائم المالية الموحدةأعدت  المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقا
 .العادلة

 
.باللاير السعودي وهو عملة التشغيل واإلفصاح القوائم المالية الموحدةتظهر البنود في   

 

 المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول - 3

 

، ولم يتم م3118يناير  1المطبقة على السنوات التي تبدأ بعد هنالك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 
 القوائم المالية الموحدة وهي كالتالي:تطبيقها عند اعداد هذه 

 

 ايرادات عقود العمالء – (31)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1-3
 

 المعيار هذا ويحل .باإليرادات االعتراف وتوقيت مبلغ لتحديد شامل ( اطار مفاهيم15المالي رقم ) للتقرير الدولي المعيار ينشئ

( 11اإليرادات ومعيار المحاسبة الدولي رقم)( 18الدولي رقم ) المحاسبة معيار ويشمل الحالي اإليرادات إرشادات إثبات محل
 "برامج والء العميل". 15عقود اإلنشاءات والتفسير الدولي 

 

 ومن غير المتوقع ان تطبيق هذا المعيار خالل الفترات الالحقة يكون له أثر مالي جوهري على البيانات المالية للشركة.
 

 (.7132و7131و7131و 7119وات المالية )النسخ المعدلة في األد – (9)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1-7
 

 التصنيف للموجودات المالية  1-7-3
 

 المالية الموجودات :وهي المالية للموجودات رئيسية تصنيف فئات ثالثة (9المالي رقم ) للتقرير الدولي المعيار يتضمن
الربح أو الخسارة و  خالل من العادلة والقيمة اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة والقيمة بالتكلفة المطفأة، تقاس التي

 تاريخ حتى بها للمحتفظ الحالية (99الدولي رقم ) معيار المحاسبة فئات يستبعد المعيار هذا الدخل الشامل اآلخر الموحدة
 .للبيع والمتاحة المدينة والذمم والقروض االستحقاق،

 

 هي االساسية األداة فيها يكون التي العقود في المدمجة المشتقات فإن ، (9المالي رقم ) للتقرير الدولي المعيار بموجب
تصنيفها. بغرض ككل المختلطة المالية األداة تقييم يتم ، ذلك من وبدال . تقسيمها يتم ال المعيار ضمن نطاق مالية موجودات
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اإلنخفاض في القيمة 1-7-7  
 

 الخسارة بنموذج (59الدولي رقم ) المحاسبة معيار المتكبدة في الخسارة نموذج (9المالي رقم ) للتقرير الدولي المعيار يستبدل

 الخسارة نماذج على االقتصادية العوامل في التغيرات تأثير كيفية بشأن كبيراا  تقديراا  يتطلب وهذا .المتوقعة االئتمانية المستقبلية

 .المرجح االحتمال أساس على تحديدها سيتم والتي االئتمانية المتوقعة
 

تطبيق النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من  سيتم
 .العقود موجودات على وكذلك الملكية حقوق أدوات في االستثمارات عدا ماالموحدة  اآلخر الشامل خالل الدخل

 

 سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقاا ألحد األسس التالية:(، 9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

شهر. تنتج هذه الخسارة االئتمانية المتوقعة عن أحداث التعثر في السداد  13الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  (1
 .التقرير تاريخ بعد شهر 13 والمحتملة خالل

 

هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث  الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية. (3
 .المالية لألداة المتوقع العمر التعثر في السداد على مدار

 

 بشكل المالية للموجودات االئتمانية المخاطر زادت إذا القياس تطبيق يتم العمر، مدى على المتوقعة االئتمانية للخسارة بالنسبة

 تزيد لم إذا شهر 13 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسارة قياس ويطبق لها، األولي االعتراف منذ التقرير في تاريخ كبير

 األداة تكون أن حالة في كبير بشكل االئتمانية المخاطر زيادة عدم تحديد للمنشأة يجوز كبير بشكل المخاطر االئتمانية هذه

 على تطبيقه يتم العمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر قياس أن إال .التقرير تاريخ في ائتمانية منخفضة لمخاطر معرضة

ا  السياسة هذه تطبيق اختيار للمنشأة يجوز. هامة تمويل مكونات أي بدون العقد التجارية وموجودات المدينة للذمم الدوام  أيضا

 العقد بمكونات تمويل هامة. وموجودات التجارية المدينة للذمم
 التصنيف للمطلوبات المالية  1-7-1

 

 تصنيف بهدف 59 الدولي المحاسبة معيار في الحالية بالمتطلبات كبير بشكل (9المالي رقم ) للتقرير الدولي المعيار يحتفظ

 للمطلوبات العادلة القيمة في التغيرات جميع فإن (59الدولي رقم ) المحاسبة معيار وبموجب أنه إال .المالية المطلوبات

الربح قائمة  في بها االعتراف يتمالربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر الموحدة قائمة  خالل من العادلة بالقيمة المصنفة
 ( عرض التغير في9المالي رقم ) للتقرير الدولي المعيار بموجب يتم بينماأو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر الموحدة 

 الموحدة اآلخر الشامل الربح أوالخسارة والدخل قائمةللمطلوبات في  االئتمانية المخاطر في تبالتغيرا المتعلق العادلة القيمة
 .الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر الموحدة قائمة  في عرضه يتم العادلة القيمة في التغير من المتبقي بينما المبلغ

 

 محاسبة التحوط 1-7-2
 

( نموذج محاسبة تحوط جديد تم تصميمه ليتماشى بشكل أقرب مع كيفية قيام 9المالي رقم ) للتقرير يقدم المعيار الدولي
 المنشأت بأنشطة إدارة المخاطر عند التحوط من التعرض للمخاطر المالية وغير المالية.

 

 اإلفصاحات 1-7-1
 

لق بالمحاسبة عن التحوط ومخاطر ( افصاحات جديدة شاملة خاصة فيما يتع9المالي رقم ) للتقرير سيتطلب المعيار الدولي
 االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة.

 ومن غير المتوقع أن تطبيق هذا المعيار خالل الفترات الالحقة له أثر جوهري على البيانات المالية للشركة.
 

 عقود االيجار – (31)الدولي للتقرير المالي رقم  المعيار 1-1
 

ا للمعايير الدولية إلعداد التقارير  القوائم المالية الموحدة( كيف يقوم معد 16يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) وفقا
المالية باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار. يوفر المعيار نموذج محاسبة واحد للمستأجر والذي يتطلب 

( شهراا أو أقل أو اذا كان 13وجودات ومطلوبات جميع عقود االيجار إال إذا كانت مدة االيجار )من المستأجرين االعتراف بم
 األصل ذو قيمة منخفضة.

 

بينما يواصل المؤجرون في تصنيف عقود االيجار كعقود إيجار تشغيلية أو تمويلية، حيث ان نهج المعيار الدولي للتقرير 
 (.17لم يتغير بشكل جوهري عن سابقه وهو معيار المحاسبة الدولي رقم ) ( بشأن محاسبة المؤجرين16المالي رقم )
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 أسس التوحيد - 2
 

ائمة ، ققائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدةعلى قائمة المركز المالي الموحدة، الموحدة هذه القوائم المالية  تشتمل
الموحدة و قائمة التدفقات النقدية الموحدة وكذلك اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة  المساهمينالتغيرات في حقوق 

(. 1)للمجموعة، حيث تشتمل على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم
موعة. تسيطر المجموعة على الشركة عندما يكون لها الحق في االيرادات الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المج

المختلفة نتيجة مشاركتها بالشركة وقدرتها على التأثير على هذه اإليرادات من خالل تحكمها بالشركة. يتم توحيد الشركات التابعة 
رسة تلك السيطرة. تقوم المجموعة باستخدام اعتبارا من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة ولحين التوقف عن مما

ت يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودا. طريقة الشراء للمحاسبة عن تجميع العمليات عند انتقال السيطرة للمجموعة
افي لمسيطرة عن صالتي تم الحصول عليها. تسجل زيادة تكلفة االستحواذ باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الملكية غير ا

الموجودات المحددة والمستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز المالي الموحدة. تقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها 
من صافي موجودات الشركة المسيطر عليها في تاريخ االستحواذ. يتم عرض الحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات 

وضمن  الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدةل المجموعة، ويتم إظهارها كبند مستقل في قائمة غير المملوكة من قب
. يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك االرصدة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر الموحدةفي قائمة  المساهمينحقوق 

ت بين شركات المجموعة. يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامال
عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة. تعد الشركة والشركات التابعة لها قوائمها المالية لنفس 

 فترات التقرير.
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 1
 

 ات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:فيما يلي ملخص ألهم السياس
 

 استخدام التقديرات
 

 من يتطلبالسعودية  العربية المملكة في بها المعمول المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير الموحدة وفقا الماليةالقوائم  إعداد إن

 والمطلوبات للموجودات المعلنة والمبالغ المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر وافتراضات وتقديرات أحكام بوضع تقوم أن اإلدارة

 التي األخرى العوامل من والعديد السابقة الخبرة على بها المرتبطة واالفتراضات التقديرات هذه ترتكز .والمصروفات واإليرادات

 للموجودات الدفترية بالقيمة المتعلقة األحكام لوضع أساسا نتائجها تشكل والتي الراهنة، الظروف ظل في معقولة أنها يُعتقد

 .التقديرات تلك عن الفعلية النتائج تختلف قد .مصادرها من بسهولة تتضح ال التي والمطلوبات
 

 بأثر المحاسبية التقديرات على بالتعديالت االعتراف يتم .مستمرة بصورة بها المرتبطة واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم
 .مستقبلي

 

 والمعداتواآلالت الممتلكات 

 
 بصورة المنسوبة المصروفات على التكلفة تشتمل المتراكمة. االستهالكاتكلفة بعد تنزيل توالمعدات بال و اآلالت تظهر الممتلكات

 يتم مختلفة، إنتاجية أعمار والمعدات واآلالت الممتلكات بنود أحد ألجزاء يكون عندما .الموجودات على االستحواذ إلى مباشرة

. تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريف  والمعدات واآلالت الممتلكات من  )رئيسية مكونات(  منفصلة ودكبن احتسابها
 رعمرها اإلنتاجي المقد أساسعلى  االستهالكاتويجري احتساب  إيرادية أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية.

األصل المباع أو المستبعد و استهالكه المتراكم يتم حذفهما من الحسابات بتاريخ البيع أو  وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت.
 .االستبعاد
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 )تتمة(والمعدات واآلالت الممتلكات

 : هي الموجوداتنسب االستهالك للبنود الرئيسية لهذه  إن
 

 

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية 
 و المعدات. المتوقعة من الممتلكات

 

 إنخفاض القيمة
 

 الموجودات المالية (أ
إلى انخفاض في قيمتها.  ربتاريخ كل قائمة مركز مالي، يتم مراجعة قيم الموجودات المالية، لتحديد إن كان هنالك ما يشي

والموجودات المالية مثل الذمم المدينة والموجودات المقيمة فردياً على أنها غير منخفضة القيمة، فيتم تقييمها النخفاض القيمة على 
 أساس جماعي. إن الدليل الموضوعي لالنخفاض بقيمة محفظة الذمم المدينة قد يشمل الخبرة السابقة للشركة فيما يخص تحصيل

الدفعات، والزيادة في عدد الدفعات المتأخرة والتي تتعدى معدل فترة االستدانة كما قد يشمل التغيرات الملحوظة في األوضاع 
االقتصادية المحلية والعالمية المترابطة مع تعثر الذمم المدينة. يتم تخفيض القيمة المدرجة لألصل المالي بمبلغ خسارة االنخفاض 

ك لكافة األصول المالية باستثناء الذمم المدينة التجارية، حيث يتم تخفيض القيمة المدرجة من خالل تكوين بالقيمة مباشرة، وذل
حساب مخصص. عندما تعتبر إحدى الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل يتم عندها شطب مبلغ الذمة والمبلغ المقابل في حساب 

 المخصص.
 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدةلحساب المخصصات في قائمة  يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة المدرجة

لربح اعكس خسائر االنخفاض بالقيمة المعترف بها سابقاً من خالل قائمة  مفيما يتعلق بأدوات حقوق المساهمين المتاحة للبيع، ال يت
عادلة تأتي بعد خسارة انخفاض يتم االعتراف بها مباشرة في الموحدة. إن أي زيادة في القيمة ال أو الخسارة والدخل الشامل األخر
 .الموحدة قائمة التغير في حقوق المساهمين

 الموجودات غير المالية (ب
تعمل الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي على مراجعة القيم المدرجة لموجوداتها وذلك لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى أن 

إلى خسائر انخفاض القيمة. إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة لالستراد لألصل وذلك هذه الموجودات قد تعرضت 
لتحديد خسائر انخفاض القيمة )إن وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة السترداد ألصل محدد، تقوم الشركة بتقدير 

 قد التي يعود اليها األصل نفسه. عندما يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيعالقيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للن
األصول المشتركة الى وحدات منتجة للنقد التي يعود اليها األصل نفسه. عندما يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع 

يعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن تحديد األصول المشتركة إلى وحدات منتجة للنقد محددة، أو يتم توز
 أسس توزيع معقولة وثابتة لها.

 إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكلفة البيع أو القيمة في االستخدام، أيهما أعلى.
 

في حال تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل ) أو لوحدة منتجة للنقد( بما يقل عن القيمة المدرجة، يتم تخفيض القيمة المدرجة 
بح أو الخسارة الرلألصل )الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسائر االنخفاض مباشرة في قائمة 

 ل من مخصص إعادةيالموحدة، إال إذا كان االصل معاد تقييمه فيتم عندها تسجيل خسائر االنخفاض كتنز خروالدخل الشامل األ
التقييم.

النسبة قبل إعادة التقدير  البيان
% 

 النسبة بعد إعادة التقدير %

 %5-3 %5-3 مباني
 %11 %11 والمفروشات األثاث

 %31-7 %31-11 السيارات والشاحنات 
 %11 %11 والمقطورات وآليات النقل معداتت والآلا

 %35 %35 تصال والهواتفأجهزة اإل

 %15 %15 و البرامج الحاسب اآللي
 %11 %11 األجهزة الكهربائية 
 %15 %15 اللوحات اإلعالنية

 أو مدة العقد اإليجار أيهما أقل %0 %11-5 المباني على تحسينات
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 الغاء االعتراف

 
ألصل النقدية من اتقوم الشركة بإلغاء االعتراف بأصل مالي فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات 

المالي،وبشكل جوهري انتقال كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى منشأة أخرى . أما في حالة عدم قيام الشركة بتحويل أو قيامها  
باالحتفاظ بشكل جوهري بمخاطر ومنافع الملكية واستمرارها بالسيطرة على األصل المحول فإن الشركة تقوم باالعتراف بحصتها 

ي األصل المحول والمطلوبات المتعلقة به في حدود المبالغ المتوقع دفعها . أما في حالة احتفاظ الشركة بشكل جوهري المستبقاه ف
 بكافة مخاطر ومنافع الملكية لألصل المحول ، فإن الشركة تستمر باالعتراف باألصل المالي.

 
 األدوات المالية

 

 والخصوم المالية عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لهذه األدوات. بالموجوداتيتم االعتراف 
 

 ء األصولاروالخصوم المالية مبدئيا بالقيمة العادلة. ويتم إضافة تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بش الموجوداتيتم قياس 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل قائمة  خالل من العادلة بالقيمة المالية والخصوم األصول بخالف(إصدارها  أو المالية والخصوم
وأن  .األولي االعتراف عند االقتضاء، حسب منها، تخصم أو المالية والخصوم المالية لألصول العادلة القيمة إلى (الموحدة األخر

الربح أو قائمة  خالل من العادلة بالقيمة والتي تقاس المالية والخصوم األصول بشراء مباشر بشكل تتعلق التي المعاملة تكاليف
 الموحدة.الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر في قائمة قائمة  مباشرة بها االعتراف الموحدة يتم الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 

 أوالً : الموجودات المالية

 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل خالل  من العادلة لقيمةبا المالية التالية: الموجودات الفئات إلى المالية الموجودات تصنيف يتم
 .المدينة والذمم والقروض للبيع، المتاحة المالية والموجودات االستحقاق، تاريخ حتى بها واالستثمارات المحتفظ ،األخر الموحدة 

 بيع عمليات بكل االعتراف ويتم .األولي االعتراف وقت في تحديده ويتم المالية طبيعة وهدف الموجودات على التصنيف يعتمد

عمليات الشراء أو البيع بالطرق المعتادة هي  حيث ان تاريخ التعامل. أساسالعادية على بالطرق  المالية الموجودات وشراء
 في العرف أو اللوائح بموجب المحدد الزمني اإلطار ضمن الموجودات تسليم تتطلب التي المالية الموجودات أو مبيعات مشتريات

 .السوق
 

 الموجودات المالية المقتناة لغرض اإلتجار (أ
 

 عندما الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدةقائمة  خالل من لغرض اإلتجار هالمقتنا المالية الموجودات تصنيف يتم

 .كذلك تصنف لكي أو اختيرت المتاجرة لغرض مقتناه تكون
 

 :إذا المتاجرة بغرض المالية الموجودات تصنيف يتم
 

 .القريب المستقبل في بيعها بهدف أساسي بشكل اقتنائها تم -
 

 .القصير المدى على أرباح تحقق مالية ألداة فعلي نمط على وتشتمل الشركة تديرها معلومة مالية أدوات محفظة من جزء تمثل -
 

 .تحوط كأداة فعالة أو مصنفة غير لكنها مالية مشتقة تمثل -

قائمة  من خالل العادلة بالقيمة مالية محددة كموجودات المتاجرة، بغرض بها المحتفظ تلك غير المالية الموجودات تصنيف يمكن
 :إذا المبدئي التسجيل عند الموحدة الربح أوالخسارة و الدخل الشامل اآلخر

 يتم لم لو فيما ينتج أن الممكن من والذي متسق غير احتساب أو قياس أي كبيرة بصورة يقلل أو يزيل التصنيف هذا مثل كان -

 .النحو هذا على التصنيف

 وتقدير إدارتها يتم والتي كالهما، أو المالية المطلوبات أو المالية الموجودات مجموعة من جزء يمثل المالي الموجود كان -

 على الحصول يتم حيث الشركةلدى  الموثقة االستثمار استراتيجية أو المخاطر إلدارة طبقاا  العادلة، القيمة أساس على أدائها

ا بناء المالية المطلوبات أو المالية الموجودات مجموعة حول المعلومات  .األساس هذا على اا داخليا
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 (59) رقمالدولي  المحاسبة معيار وأن أكثر، أو واحد متضمن مشتق على يحتوي عقد من جزء يمثل المالي الموجود كان
الربح أوالخسارة قائمة  خالل من العادلة بالقيمة محددة مالية كموجودات بتصنيفه المجمع الكلي للعقد يسمح المالية األدوات

 .الموحدة والدخل الشامل األخر
 بقيمتها الموحدة والدخل الشامل األخر الربح أو الخسارةقائمة  خالل من العادلة بالقيمة المحددة المالية الموجودات تظهر

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرقائمة  خالل في التقييم إعادة عن ناتجة أو خسارة ربح بأي االعتراف ويتم العادلة
 .الموحدة
الربح أو قائمة في  إدراجها ويتم المالي األصل من مستحقة فائدة أو لألرباح توزيعات أي الخسارة أو الربح صافي يتضمن

 .الموحدة الخسارة والدخل الشامل األخر
 الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر (ب

 إدراجها للبيع ويتم متاحة – مالية كموجودات نشط مالي سوق في تداولها يتم والتي للشركة المملوكة المدرجة األسهم تصنف

 كذلك مصنفة ولكنها نشطة أسواق في تداولها يتم ال والتي مدرجة غير أسهم في استثمارات الشركة تمتلك كما .العادلة بالقيمة

 .موثوقة بطريقة لها العادلة القيمة قياس بإمكانيةاإلدارة  العتقاد وذلك العادلة، بالقيمة ومسجلة للبيع متاحة مالية كموجودات

 بند إلى إضافتها يتم والتي األخرى الشامل الدخل بنود العادلة ضمن القيمة في التغير عن الناتجة والخسائر األرباح إدراج يتم

 إدراجها  يتم والتي القيمة في االنخفاض خسائر باستثناء الملكية حقوق لالستثمارات ضمن العادلة القيمة في المتراكمة التغيرات

 بشكل قيمته في انخفاض وجود أو االستثمار استبعادحال  في الموحدة الربح و الخسارة والدخل الشامل األخرقائمة  ضمن

بيان الدخل  ضمن إدراجها يتم استثمارات تقييم إعادة احتياطي والمثبتة ضمن سابقاا  تقييمه نتيجة الخسائر أو األرباح فأن محدد،
 .الشامل االخر

 عن توزيعات دفعات باستالم للشركة حق نشوء عند للبيع المتاحة االستثمارات أرباح توزيعات ايرادات بأي االعتراف يتم

  االستثمارات. تلك من أرباح
 الذمم المدينة   جـ(

 .سوق نشطة أية في مدرجة تكون ال والتي للتحديد قابلة أو ثابتة دفعات ذات مشتقة غير مالية أصول بمثابة المدينة الذمم تعد

 وذلك باستخدام فيةطالم بالتكلفة والنقد البنكية واألرصدة وغيرها المدينة التجارية الذمم ذلك في بما المدينة الذمم قياس يتم

 .الخسائر أو األرباح في تحديدها يتم والتي القيمة في انخفاض خسارة أية دون الفعلية الفائدة طريقة
 غير الخصم تأثير يكون حينما األجل قصيرة المدينة الذمم باستثناء الفعلي، الفائدة معدل بتطبيق الفوائد إيرادات تحديد يتم

  .جوهري
 

 الماليةثانياً : المطلوبات 
ا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.  يتم قياس المطلوبات المالية )بما في ذلك القروض والذمم الدائنة( أولياا والحقا

تقوم الشركة بالتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغائه أو انتهاء صالحيته. يتم تسجيل الفرق 
  . الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدةبين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة والمبلغ المدفوع في قائمة 

 

 الفائدة الفعليطريقة معدل 

معدل  .العالقة ذات السنة على الفوائد إيرادات وتوزيع الدين ألداة المطفأة التكلفة لحساب طريقة هي الفعلي الفائدة معدل طريقة
 أو المدفوعة والنقاط الرسوم جميع ذلك في بما( المستقبلية المقدرة  النقدية المبالغ بالضبط يخصم الذي المعدل هو الفعلي الفائدة

العمر خالل  من ،)األخرى الخصومات أو واألقساط المعاملة، وتكاليف الفعلي، الفائدة معدل من يتجزأ ال جزءا تشكل التي المستلمة،
 األولي. فإلى صافي القيمة الدفترية عند االعترا -عند االقتضاء-المتوقع ألداة الدين، أو فترة أقصر 

 

 أرصدة لدى البنوكنقد و
أرصدة لدى البنوك األرصدة لدى البنوك والمرابحات البنكية واالستثمارات األخرى عالية السيولة القابلة للتحويل النقد وتضمن ي

 إلى مبالغ نقدية معلومة والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.

 

 اللتزامات، يتم تصنيف هذه المبالغ كنقدية مقيدةمات مالية طويلة األجل تم تقييد مبالغ مالية مقابل هذه االتزإيوجد لدى الشركة 
  لة.وضمن الموجودات الغير متدا
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 المخزون
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح، يتم قيد 

 الموحدة وفقا لسياسة الشركة. الربح أوالخسارة و الدخل الشامل اآلخرمخصص البضاعة الراكدة على قائمة 
 

 الشهرة
ا تمثل الشهرة زيادة تكلفة اإل ستثمارات على القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة عند توحيد األعمال. يتم تقييم الشهرة سنويا

لتحديد قيمة اإلنخفاض ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقصاا خسائر اإلنخفاض في القيمة. ال يتم عكس خسائر اإلنخفاض بعدما يتم قيدها. 
 الدفترية للشهرة المتعلقة بالمنشأة المباعة. تتضمن أرباح أو خسائر استبعاد منشأة القيمة

 إذا كانت تكلفة االستثمار الذي تم اقتناؤه أقل من قيمته العادلة بتاريخ االقتناء ، فإن هذا الفرق تتم تسويته بتخفيض القيم العادلة
 مالية. أوراق في األجل طويلة اإلستثمارات عدا للموجودات غير المتداولة للشركة المقتناة بالتناسب مع قيمتها الدفترية ما

 
 تحقق اإليراد

 .اعند تحققه ىكما يتم إثبات اإليرادات األخر ة،تحقيق المبيعات عند أداء الخدمة أو تسليم البضاعة وإصدار الفاتور يتم
 

 عقود اإليجار
شروط  المستأجر بشكل جوهري بموجبيتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما يتم تحويل المخاطر ومنافع التملك إلى 

 عقود اإليجار، أما أنواع عقود اإليجار األخرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية.
 

 المصروفات
تتكون جميع المصروفات المباشرة والمتعلقة بتحقيق ايرادات النشاط من رواتب وأجور وتكاليف البضاعة الغير المباشرة والمحملة 

أما مصاريف البيع والتسويق تشمل رواتب موظفي المبيعات واية مصاريف اخرى تتعلق بالبيع والتسويق  على تكلفة المبيعات،
لصالح الشركة، ويتم تصنيف باقي المصروفات ضمن المصروفات اإلدارية والعمومية، كما يتم توزيع المصروفات المشتركة بين 

 يع المصروفات المشتركة وفقا ألسس ثابتة.تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية واإلدارية. يتم توز
 

 مخصص الزكاة 
ح أو الخسارة و الربالمرفقة بتحميلها على قائمة  القوائم المالية الموحدةإن الزكاة التقديرية التزام على الشركة ويتم استدراكها في 

سنة ة للمحاسبين القانونيين، حيث يتم احتسابها للوفقا لمعيار الزكاة والرأي الصادر من الهيئة السعودي الدخل الشامل اآلخر الموحدة
ا لمبدأ االستحقاق.  تقديريا وفقا

 

المعدل أو وعاء الزكاة أيهما أكبر طبقاا ألنظمة  الربح أوالخسارة الموحدةيتم احتساب الزكاة في نهاية السنة على أساس صافي 
الشركة على موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل لتقديم إقرار  حصلتالهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.

 زكوي موحد لكل من الشركة و شركاتها التابعة.
 يتم معالجة الفروقات ما بين المخصص والربط النهائي بالسنة التي يتم استالم الربط فيها.

 مكافآت الموظفين
 

 مكافأة نهاية الخدمة -
يتم تحديد تعويضات نهاية الخدمة باستخدام طريقة تكلفة الوحدة المتوقعة مع إجراء تقييم إكتواري بنهاية كل فترة مالية سنوية، 

اريف في حين يتم إدراج المصالمركز المالي الموحدة ويتم إدراج إعادة القياس التي تشمل المكاسب والخسائر االكتوارية في قائمة 
للفترة التي تم تكبدها فيها، ويتم إدراج إعادة القياس  الموحدة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخرقائمة ضمن  أو المبالغ الدائنة

 المعترف في الدخل الشامل األخر ضمن األرباح المبقاة فورا وال يتم إعادة إدراجه ضمن الربح أو الخسارة.
 

 مزايا التقاعد -
وظفيها السعوديين إلى مؤسسة التأمينات االجتماعية، ويمثل خطة مساهمة محددة، وتعتبر تقوم الشركة بسداد اشتراكات تقاعد لم

 الدفعات كمصاريف عند تكبدها.
 

 

 مكافات الموظفين قصيرة األجل -
 ةلسنايتم االعتراف بااللتزام عن المزايا المستحقة للموظفين بالنسبة لألجور والرواتب، واالجازة السنوية واالجازة المرضية في 

 التي يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع ان يتم دفعها مقابل تلك الخدمة.
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 الدراسة األكتوارية -
 

ولم يكن هناك إختالف  م3117، م3116ديسمبر  51 للموظفين كما فيقامت الشركة بعمل دراسة إكتوارية لمنافع نهاية الخدمة 
في م 3117م، 3116ديسمبر  51لرصيد نهاية الخدمة وفقا للدراسة األكتوارية وبين رصيد نهاية الخدمة المسجل في جوهري 

 للشركة. القوائم المالية الموحدة
 الموجودات غير الملموسة

عدا الشهرة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة إن وجدت، تم  يتم قياس الموجودات الغير ملموسة ما
 إطفاء الموجودات الغير ملموسة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلقتصادي.

 

 القطاعيةالمعلومات 

ا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد  قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا
ا للتقارير التي تم استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع  تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات اعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا

 القرار الرئيسي لدى الشركة. 
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات 

 عمل في بيئات اقتصادية.
 

  تحويل العمالت األجنبية
الموجودات  ويتم تحويل . ةالمعاملإجراء التحويل السائدة عند  بأسعاراللاير السعودي  األجنبية إلىيتم تحويل المعامالت بالعملة 

هاية اللاير السعودي باألسعار السائدة في ن إلى الموحدة كما في تاريخ قائمة المركز المالي األجنبيةبالعمالت  النقدية والمطلوبات
ة والدخل والخسارالربح قائمة ضمن  إدراجهايتم  األجنبيةتحويل العمالت  أووالخسائر الناتجة عن التسديدات  .إن المكاسب السنة

 .الموحدة الشامل اآلخر
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة -1
 

 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي للمرة األولى 1-3
 

م أعدتها الشركة 3117ديسمبر 51المنتهية في  للسنة الموحدةإن هذه القوائم المالية ( 5( و)3كما هو مبين في االيضاح رقم )
ا للمعايير الدولية للتقرير المالي م، فقد قامت الشركة بإعداد قوائمها 3116ديسمبر  51لسنة المنتهية في ل. بالنسبة السنةعن  وفقا

ا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. الموحدة المالية  وفقا
 

، مع م3117ديسمبر  51كما في  المالي للتقريرلتتفق مع المعايير الدولية  لموحدةعداد القوائم المالية اوعليه قد قامت الشركة بإ
 المالي للتقريرم وهو تاريخ تحول الشركة إلى المعايير الدولية 3116يناير  1المقارنة كما في  المركز المالي الموحدةقائمة 

( توضح 6-6)ى ( حتــ6-3م. إن اإليضاحات مـن )3116ديسمبر  51م و3116يناير  1 كما في المركز المالي الموحدةوكذلك 
ا  الصادرة الموحدة التعديالت التي أدخلتها الشركة لتعديل قوائمها المالية ا لمعايير سابقا لهيئة السعودية ا المحاسبة الصادرة عن وفقا

والقوائم المالية  م3116ديسمبر 51و م3116يناير  1ي كما ف المركز المالي الموحدةللمحاسبين القانونيين، بما في ذلك قائمة 
 م.3116ديسمبر  51كما في الموحدة 
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 م:7131 ديسمبر 13الموحدة في  المركز الماليأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة  1-7
 

 

  

)المبالغ المسجلة سابقا 
وفقا للمعايير الصادرة 
عن الهيئة السعودية 

 للمحاسبين القانونيين( 
 م7131ديسمبر  13

  لاير سعودي

أثر التحول الى المعايير 
 الدولية للتقرير المالي 

  لاير سعودي

وفقا للمعايير الدولية 
 المالي للتقرير

 م6132ديسمبر  13
 لاير سعودي

       الموجودات
       المتداولة غير موجوداتال

 875.569.065  (39.135.085)  913.593.908  ، صافيمعداتو ممتلكات 
 8.599.161  067.910  8.151.356  صافيموجودات غير ملموسة، 

 151.785.566  -  151.785.566  مشروعات تحت التنفيذ
 130.839.911  87.316.351  57.615.669  استثمارات متاحة للبيع 

 30.375.058  30.375.058  -  النقدية المقيدة
 1.183.155.537  83.950.188  1.199.131.059  المتداولة غير مجموع الموجودات

       متداولةالموجودات ال

 171.718.591  (0.755.163)  176.001.755  ، صافيذمم مدينة ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
 37.535.999  -  37.535.999  مخزون، صافي

 111.071.755  (30.375.058)  155.700.195   وأرصدة لدى البنوكنقد 
 511.515.505  (39.116.611)  559.519.905  مجموع الموجودات المتداولة 

 1.093.558.873  55.937.088  1.058.651.580  مجموع الموجودات

       حقوق المساهمين والمطلوبات
       حقوق المساهمين

 501.111.111  -  501.111.111  رأس المال 
 57.871.331  -  57.871.331  احتياطي نظامي

 -  (111.557.578)  111.557.578  منح وهبات أراضي 
 131.531.381  60.591.513  55.939.969  أرباح مبقاه

 80.350.731  111.870.750  (16.631.155)  إحتياطي إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع

 783.005.335  55.937.088  738.517.755  مجموع حقوق المساهمين 
       
       متداولةالمطلوبات غير ال

 555.767.618  -  555.767.618  ة األجللتمويل مرابحات و قروض طوي
 9.751.013  -  9.751.013  مكافأة نهاية الخدمة

 505.519.131  -  505.519.131  مجموع المطلوبات غير المتداولة

       المطلوبات المتداولة
 00.590.811  -  00.590.811  تمويل مرابحات و قروض قصيرة األجل

 150.105.817  -  150.105.817  الجزء المتداول من تمويل مرابحات و قروض طويلة األجل
 58.835.795  -  58.835.795  توزيعات مستحقة للمساهمين

 103.733.717  -  103.733.717  ذمم دائنة ودائنون آخرون
 0.019.511  -  0.019.511  مخصص الزكاة 

 560.590.639  -  560.590.639  المتداولةمجموع المطلوبات 

 711.115.609  -  711.115.609  مجموع المطلوبات

 1.093.558.873  55.937.088  1.058.651.580  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 م:7132يناير  3أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة حقوق المساهمين الموحدة في  1-1
 

 

 

 س المالرأ
 لاير سعودي

 احتياطي نظامي
 لاير سعودي

 منح وهبات أراضي 
 لاير سعودي

 
 أرباح مبقاه
 لاير سعودي

احتياطي إعادة تقييم 
إستثمارات متاحة 

 للبيع 
 لاير سعودي

 المجموع
 لاير سعودي

م وفقا للمعايير السعودية 3117يناير  1الرصيد في 
 738.517.755 (16.631.155) 55.939.969 111.557.578 57.871.331 501.111.111  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 المعايير الدولية للتقرير الماليأثر تطبيق 
 - - (111.557.578) 60.591.513 111.870.750 55.937.088 

م وفقا للمعايير الدولية للتقرير 3117يناير  1الرصيد في 
 المالي

 
501.111.111 57.871.331 - 131.531.381 80.350.731 783.005.335 

 

  تسوية حقوق المساهمين 

 7132يناير  3كما في 
 لاير سعودي

م وفقا للمعايير السيييعودية الصيييادرة عن الهيئة السيييعودية 3117يناير  1الرصييييد في 
 738.517.755  للمحاسبين القانونيين

 111.557.578  األرباح المبقاه
 (111.557.578)  منح وهبات أراضي 

 (15.658.535)  األرباح المبقاه
 (1.681.751)  إستهالكإطفاءات و
 (0.755.163)  مدينة أخرىذمم مخصص 

 (36.875.851)  إنخفاض في قيمة الموجودات
 15.658.535  استثمارات متاحة للبيع إنخفاض غيرمؤقت في

 87.316.351  استثمارات متاحة للبيع في اسهم وحصص شركات غير متداولة أرباح اعادة تقييم
 783.005.335  الماليإجمالي حقوق المساهمين وفقا للمعايير الدولية للتقرير 
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 13في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة  1-2
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المبالغ المسجلة ) 
وفقا للمعايير سابقا 

الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

 القانونيين( 
 م7131ديسمبر  13

  لاير سعودي

أثر التحول الى 
لمعايير الدولية ا

 للتقرير المالي 
  لاير سعودي

وفقا للمعايير الدولية 
 للتقرير المالي

 م6132ديسمبر  13

 لاير سعودي

       

 1.190.133.750  -  1.190.133.750  االيرادات
 (1.156.135.578)  (101.658)  (1.155.883.731)   االيراداتتكلفة 

 58.199.576  (101.658)  58.301.150  الربحمجمل 
       

 (1.151.095)  -  (1.151.095)  مصروفات بيعيه وتسويقية 
 (57.655.667)  (39.160)  (57.636.615)  مصروفات عمومية وادارية 

 19.015.310  (169.733)  19.583.956  صافي الربح من العمليات الرئيسية 

 (3.015.799)  -  (3.015.799)  تمويلالتكاليف 
 1.615.356  -  1.615.356  لغرض المتاجرة هأرباح بيع إستثمارات مقتنا

 9.689.375  -  9.689.375  وموجودات مالية )توزيعات أرباح(يرادات استثمارات إ
 1.555.887  -  1.555.887  إيرادات أخرى

 39.655.851  (169.733)  39.815.555  صافي ربح السنة قبل الزكاة 

 (5.655.111)  -  (5.655.111)  الزكاة 

 35.981.851  (169.733)  36.151.555   صافي ربح السنة

       بنود الدخل الشامل 
       بنود قد يتم اعادة تصنيفها الحقاً إلى حساب األرباح و الخسائر

 (15.751.966)  (15.751.966)  -  الحركة من القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 13.339.865  (15.931.688)  36.151.555  اجمالي الدخل الشامل للسنة
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المبالغ المسجلة )
وفقا للمعايير سابقا 

الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

 القانونيين(
  م7131يناير  3

  لاير سعودي

أثر التحول الى 
المعايير الدولية 
 للتقرير المالي 
  لاير سعودي

وفقا للمعايير الدولية 
 للتقرير المالي

 م6132يناير  3
 لاير سعودي

       الموجودات
       المتداولة غير موجوداتال

 835.586.081  (35.811.977)  809.597.057  ، صافيمعداتو ممتلكات 
 5.910.719  (3.570.883)  8.089.611  صافيموجودات غير ملموسة، 

 08.113.037  -  08.113.037  مشروعات تحت التنفيذ
 158.581.866  98.115.687  01.575.179  استثمارات متاحة للبيع

 30.375.058  30.375.058  -  النقدية المقيدة
 1.101.557.951  95.895.366  906.060.660  المتداولة غير مجموع الموجودات

       
       متداولةالموجودات ال

 135.767.155  (0.755.163)  151.511.397  ، صافيذمم مدينة ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
 37.695.791  -  37.695.791  مخزون، صافي

 31.531.881  -  31.531.881  استثمارات مقتناة لغرض المتاجرة
 151.063.837  (30.375.058)  175.756.365   وأرصدة لدى البنوكنقد 

 536.006.655  (39.116.611)  555.055.355  مجموع الموجودات المتداولة 
 1.566.810.565  60.886.666  1.511.917.897  مجموع الموجودات

       حقوق المساهمين والمطلوبات       
       حقوق المساهمين

 501.111.111  -  501.111.111  رأس المال 
 55.355.166  -  55.355.166  احتياطي نظامي

 -  (111.557.578)  111.557.578  منح وهبات أراضي 
 135.950.515  60.561.150  59.590.071  أرباح مبقاه

 98.115.687  111.660.311  (15.658.535)  إحتياطي إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع
 797.315.558  60.886.666  753.538.693  المساهمينمجموع حقوق 

       متداولةالمطلوبات غير ال       
 538.106.863  -  538.106.863  ة األجللتمويل مرابحات و قروض طوي

 8.517.715  -  8.517.715  مكافأة نهاية الخدمة
 556.050.575  -  556.050.575  مجموع المطلوبات غير المتداولة

       المطلوبات المتداولة
 35.111.111  -  35.111.111  تمويل مرابحات و قروض قصيرة األجل

 68.551.693  -  68.551.693  الجزء المتداول من تمويل مرابحات و قروض طويلة األجل
 57.799.398  -  57.799.398  توزيعات مستحقة للمساهمين

 98.131.718  -  98.131.718  ذمم دائنة ودائنون آخرون
 5.963.933  -  5.963.933  مخصص الزكاة

 355.150.651  -  355.150.651  مجموع المطلوبات المتداولة

 569.589.315  -  569.589.315  مجموع المطلوبات

 1.566.810.565  60.886.666  1.511.917.897  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 إيضاحات حول التسويات  1-1
 

م ضمن األرباح 3116يناير  1لاير سعودي كما في  111.557.578تم إعادة تصنيف منح وهبات وأراضي حكومية بمبلغ  -
 ( محاسبة المنح الحكومية واألفصاح عن المساعدات.31وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم ) هالمبقا

 
م 3116يناير  1لاير سعودي كما في  15.658.535تكوين مخصص إنخفاض غير مؤقت في استثمارات متاحة للبيع بمبلغ تم  -

 ( األدوات المالية اإلعتراف والقياس.59ضمن األرباح المبقاه وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم )
 
م 3116يناير 1لاير سعودي كما في  3.506.917لغ تم اعادة تصنيف موجودات غير ملموسة ضمن الممتلكات والمعدات بمب -

 .القوائم المالية الموحدة( عرض 1وفقا للمعيار المحاسبي رقم)
 

م 3116يناير 1لاير سعودي كما في  1.380.185تم اعادة تصنيف ممتلكات ومعدات ضمن الموجودات الغير ملموسة بمبلغ  -
 .الموحدة القوائم المالية( عرض 1وفقا للمعيار المحاسبي رقم )

 

لاير  98.115.687ستثمارات بمبلغ عادة تقييم استثمارات متاحة للبيع في شركات غير مدرجة ونتج عن ذلك ارتفاع هذه اإلإتم  -
كأرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع، كما انخفضت  المساهمين الموحدةم ضمن حقوق 3116يناير  1سعودي كما في 

رباح الغير محققة من استثمارات لاير سعودي تم تخفيض األ 87.316.351م لتصبح 3116ديسمبر  51قيمة هذه االستثمارات في 
 ( األدوات المالية اإلعتراف والقياس.59وفقا لمتطلبات المعيار الدولي رقم ) المساهمينمتاحة للبيع ضمن حقوق 

 
 

م بمبلغ 3116يناير  1كما في  الموحدة المستقبليةتم تخفيض قيمة أصول ليست ذات منفعة مستقبلية وفقا للتدفقات النقدية  -
 ( انخفاض قيمة األصول.56وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ) هلاير سعودي ضمن األرباح المبقا 36.875.851

 

 لاير سعودي ضمن األرباح المبقاه وفقا للمعيار 0.755.163م بمبلغ 3116يناير  1تم تكوين مخصص ذمم مدينة أخرى كما في  -
 ( األدوات المالية اإلعتراف والقياس.59المحاسبي الدولي رقم )

 
 

م إلى بند مستقل ضمن الموجودات غير 3116يناير  1لاير سعودي كما في  30.375.058تم إعادة تصنيف النقدية المقيدة بمبلغ  -
 .القوائم المالية الموحدة( عرض 1المتداولة وذلك وفقا لمتطلبات المعيار الدولي رقم )

 

ا والموجودات األخرى إلى الذمم المدينة ومدفوعات مقدمة  - تم إعادة تصنيف حسابات الذمم المدينة والمصروفات المدفوعة مقدما
 .القوائم المالية الموحدة( عرض 1وذمم مدينة أخرى بهدف تطبيق متطلبات العرض الواردة في المعيار المحاسبـة الدولـي رقم )

 

ا ومبالغ محتجزة حسن التنفيذ والمطلوبات األخرى إلى ذمم  - تم إعادة تصنيف حسابات الذمم الدائنة وااليرادات المقبوضة مقدما
  .القوائم المالية الموحدة( عرض 1دائنة ودائنون آخرون بهدف تطبيق متطلبات العرض الواردة في المعيار المحاسبة الدولي رقم )
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 ممتلكات و معدات، صافي -2

 

 

 

 أراضي

 لاير سعودي

 

 مباني

 لاير سعودي

 

 

األثاث 

 والمفروشات

 لاير سعودي

السيارات 

 والشاحنات

 لاير سعودي

االالت والمعدات 

والمقطورات 

 واليات النقل

 لاير سعودي

أجهزة االتصال 

 والهواتف

 لاير سعودي

الحاسب االلي 

 والبرامج

 لاير سعودي

األجهزة 

 الكهربائية

 لاير سعودي

اللوحات 

 االعالنية

 لاير سعودي

 

تحسينات على 

 المباني

 لاير سعودي

 

 

 المجمــوع

 لاير سعودي

            

            التكلفــة

 3.371.111.212 84.729.077 17.334.609 28.801.913 12.233.486 3.211.327 59.200.406 37.222.668 20.750.319 223.171.921 239.217.327 )معدلة(  3117يناير  1

 12.111.919 37.132.121 7.113.912 2.227.229 7.122.122 32.132 1.911.312 1.212.911 7.123.973 1.992.272 - إضافات

 712.221.112 31.122.199 91.113 3.722.931 11.331 - 2.133.212 - 191.731 321.237.722 - (9المحول من مشاريع )إيضاح 

 (1.721.311) (171.329) (312.192) (121.711) (21.719) - (222.123) (3.732.321) (391.112) (13.111) - استبعادات

غير ملموسييييية )إيضييييياح  موجوداتمحول إلى 

 (2.111.137) - - - (2.111.137) - - - - - - (أ8

 3.112.112.712 333.912.212 39.113.221 12.111.311 31.711.119 3.221.399 19.121.273 23.217.212 71.777.239 171.711.191 239.217.327 3117ديسمبر  51

            االستهالكات المتراكمة

 729.293.122 18.353.872 8.615.800 13.253.421 1.127.112 1.447.528 22.977.480 15.137.075 14.986.640 329.221.291 - )معدلة( 3117يناير  1

 22.191.792 2.111.211 3.912.123 7.111.919 3.222.333 19.312 1.312.172 1.919.171 3.139.731 39.191.711 - إضافات

 (7.113.121) (739.911) (22.123) (211.291) (19.213) - (211.121) (213.299) (321.112) (37.917) - استبعادات

غير ملموسييييية )إيضييييياح  موجوداتمحول إلى 

 (3.919.111) - - - (3.919.111) - - - - - - (أ8

 729.121.217 71.219.127 31.217.231 31.121.221 2.921.112 3.111.111 72.122.113 32.392.391 31.219.231 319.312.772 - 3117ديسمبر  51

            القيمة الدفترية الصافية

 3.112.922.111 21.291.211 9.329.111 32.977.111 1.711.113 721.112 23.913.291 71.112.717 2.117.111 212.121.211 239.217.327 3117ديسمبر  51في 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(
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 )تتمة( ممتلكات و معدات، صافي -2

 
 
 

 

 
 

 أراضي
 لاير سعودي

 
 مباني

 لاير سعودي

 
 

األثاث 
 والمفروشات
 لاير سعودي

السيارات 
 والشاحنات
 لاير سعودي

االالت والمعدات 
والمقطورات 
 واليات النقل
 لاير سعودي

أجهزة االتصال 
 والهواتف

 لاير سعودي

الحاسب االلي 
 والبرامج

 لاير سعودي

األجهزة 
 الكهربائية

 لاير سعودي

اللوحات 
 االعالنية

 لاير سعودي

 
تحسينات على 

 المباني
 لاير سعودي

 
 

 المجمــوع
 لاير سعودي

            

            التكلفــة

 1.100.113.501 50.530.503 10.519.187 35.605.661 11.950.651 1.000.580 51.938.706 50.035.610 19.097.969 011.575.535 019.813.173 )معدلة( 3116يناير  1

 12.112.112 2.197.972 7.292.317 7.132.322 1.711.113 721.771 9.127.111 1.312.112 992.171 7.323.171 - إضافات

 17.919.119 73.219.212 373.111 3.772.719 - 22.111 3.119.119 - 131.132 72.221.271 - (9المحول من مشاريع )إيضاح 

 (1.212.123) (72.111) - (21.311) (2.112) (1.172) (7.929.211) (1.119.721) (11.793) - - استبعادات

 (2.932.112) - - - (2.932.112) - - - - - - (أ8غير ملموسة )إيضاح  موجوداتمحول إلى 

 3.371.111.212 22.279.122 32.112.119 72.213.931 37.711.221 3.211.327 19.711.211 12.777.112 71.211.139 223.171.921 239.217.327 3116ديسمبر  51

            االستهالكات المتراكمة

 331.535.861 11.006.365 6.833.319 11.595.867 5.559.010 1.035.616 31.813.651 10.171.538 10.155.113 150.569.538 - )معدلة( 3116يناير  1

 11.219.217 1.912.211 3.291.193 3.212.127 3.231.121 71.111 1.177.222 7.212.122 291.121 32.931.212 - إضافات

 (2.299.712) (291) - (21.332) (7.721) (1.172) (7.222.171) (3.292.213) (11.127) (1.291) - استبعادات

 (3.211.311) - - - (3.211.311) - - - - - - (أ8غير ملموسة )إيضاح  موجوداتمحول إلى 

 729.293.122 32.111.227 2.131.211 31.711.273 1.127.112 3.222.172 77.922.221 31.312.121 32.921.121 329.221.291 - 3116ديسمبر  51

            القيمة الدفترية الصافية

 221.119.211 11.121.711 2.232.219 31.122.297 1.191.222 132.112 11.777.971 77.121.191 1.211.129 797.122.121 239.217.327 )معدلة( 3116ديسمبر  51في 

 271.121.221 21.122.122 2.291.222 32.122.291 1.231.722 32.912 11.371.331 71.717.121 1.122.912 722.112.392 239.217.327 )معدلة( 3116يناير  1في 
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 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 

 

 
16 

 

 موجودات غير ملموسة، صافي -2

 

 
 

 7132ديسمبر  33
 لاير سعودي

 
 1106ديسمبر  10

 )معدلة(
 لاير سعودي

 
 1106يناير 0

 )معدلة(
 لاير سعودي

 1.615.736  0.391.167  1.211.112 (أ-8تراخيص برامج )إيضاح 
 0.518.995  0.518.995  2.112.991 (ب-8شهرة )إيضاح 

 31.112.111  8.599.161  5.910.719 
 

 تراخيص البرامج -أ-2

  

 
 

7132 
  لاير سعودي

 
1106 
 )معدلة(

 لاير سعودي
 750505151  3701960373  التكلفة في أول السنة )معدلة(

 151075661  209110137  (7محول من ممتلكات و معدات )ايضاح 
 0151615010  3909960333  السنةالتكلفة في نهاية 

     
 (555155717)  (2022806.2)  االطفاء المتراكم أول السنة )معدلة(

 (5115167)  (3039.0777)  اطفاء السنة 
 (057155061)  (3069603.1)  (7محول من ممتلكات و معدات )ايضاح 

 (757715151)  (3106330.79)  االطفاء المتراكم نهاية السنة
 151115067  0912..02.  ديسمبر  10كما في 
 056155716  207610392  يناير 0كما في 

 
 الشهرة -ب-2

 
 ، وهي كما يلي: م3115نشأت الشهرة من خالل اإلستحواذ على شركة زيتي للخدمات البترولية خالل عام 

   
 

 7132ديسمبر  33
 لاير سعودي

  
 1106ديسمبر  10

 )معدلة(
 لاير سعودي

  
 1106يناير  0

 )معدلة(
 لاير سعودي

 151115111  151115111  203180663  شركة زيتي للخدمات البترولية
 

ا  . يتم إجراء إختبار للموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك بمقارنة القيمة الدفترية يتم إجراء إختبار للشهرة سنويا
مع القيمة القابلة لإلسترداد و التي يتم تحديدها على أساس المعلومات المستخدمة في إحتساب القيمة الحالية التي تستخدم التدفقات 

 تمدة من اإلدارة العليا لمدة خمس سنوات. النقدية المتوقعة المبنية على توقعات مالية مع

 
 اإلفتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية

في توقعاتها بشأن نمو المبيعات وإجمالي الهامش على األداء السابق وتوقعتها بشأن التطورات التي تحدث في إستندت اإلدارة 
المحددة المتعلقة بالقطاع. إستندت التقديرات المتعلقة إلى المعلومات السوق. تعكس معدالت الخصم توقعات اإلدارة للمخاطر 

المنشورة وحركة أسعار المواد الخام خالل الفترات السابقة والتي تم إستخدامها كمؤشرات على حركة األسعار المستقبلية. 
 إستندت معدالت النمو على متوسط معدالت الصناعة.

 
 تأثيرا كبيراا باإلفتراضات المتعلقة بمعدل نمو المبيعات والتضخم في تكلفة المبيعات المستخدمة فييتأثر إحتساب القيمة الحالية 

إستنباط التدفقات النقدية لما بعد الموازنة لمدة خمس سنوات وكذلك العوامل المستخدمة في إحتساب القيمة النهائية. يتم إحتساب 
 القيمة النهائية بإستخدام مكرر الربحية.
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 الشهرة )تتمة( -ب-2
 الحساسية تجاة التغيرات في اإلفتراضات

 
فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله يمكن 

رة بشكل جوهري عن القيمة القابلة لإلسترداد لها. و فيما يلي أن تؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدة بما في ذلك الشه
 -االفتراضات المترتبة على التغيرات في اإلفتراضات األساسية:

 
 اإلفتراضات المتعلقة بنمو المبيعات (أ

 تكلفة المبيعات (ب

 مكرر القيمة النهائية (ج
 

 مشروعات تحت التنفيذ -9

 ، و هي كما يلي: اريع تحت التنفيذ للسنة المنتهيةفيما يلي حركة مش
 

  

 
 7132ديسمبر  33

  لاير سعودي

 
 1106ديسمبر  10

  لاير سعودي

 1106يناير  0
 )معدلة(

 لاير سعودي
       

 1051015177  1151115117  3.102830.99  رصيد بداية المدة
 1751115111  05557515711  2603270633  إضافات خالل السنة 

 (1050115151)  (5151615611)  (712028.0932)  (7المعدات )إيضاح المحول إلى الممتلكات و 
 -  -  (3210879)  إقفال مشروعات تحت التنفيذ

  7.01110132  05157115566  1151115117 
 
 

 استثمارات متاحة للبيع -31

  
ديسمبر  33

7132 
 لاير سعودي

 
 1106ديسمبر  10

 )معدلة(
 لاير سعودي

 
 1106يناير  0

 )معدلة(
 لاير سعودي

استتتامارات متاحة للبيف في أستتهم وحرتتت شتتركات وير متداولة 
 ب(01)

 9.09320317  1151165710  01150165017 

 1151115671  1051115061  3102730838  أ(01استامارات متاحة للبيف في أسهم شركات متداولة )
  6901930371  01151115111  01155115166 
 

 هي كما يلي: إحتياطي إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع إن الحركة على
 

  
ديسمبر  33

7132 
 لاير سعودي

 
 1106ديسمبر  10

 )معدلة(
 لاير سعودي

 
 1106يناير  0

 )معدلة(
 لاير سعودي

 (0156515511)  1151155617  8207.20273  الرصيد أول السنة
 حرت شركاتالحركة في القيمة العادلة لإلستامارات في أسهم و 

 وير متداولة
 (7202960276)  (0157115156)  1151155617 

 -  (151605501)  (66603.3)  الحركة في القيمة العادلة لإلستامارات في أسهم شركات متداولة 
 0156515511  -  -  مخرت إنخفاض وير مؤقت

  ..028.0623  1151515710  1151155617 
 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 

 

 
11 

 

 استثمارات متاحة للبيع في أسهم شركات متداولة (أ
سعودية احة للبيف تتمال االستامارات المت شركات مساهمة  سهم  سعودية، وفيما يلي حركة تلك في أ سوق األسهم ال مدرجة في 

 االستامارات خالل السنة المنتهية في:
 

  

 
 7132ديسمبر  33

  لاير سعودي

 1106ديسمبر  10
 )معدلة(

  لاير سعودي

 1106يناير  0
 )معدلة(

 لاير سعودي
 1151115111  1151115671  3302730396  رصيد أول السنة )معدل(

 (0156515511)  -  -  مخرت إنخفاض وير مؤقت
 -  (151605501)  (66603.3)  خسائر وير محققة من اعادة تقييم استامارات*

 1151115671  1051115061  3102730838  رصيد أخر السنة
 

و التي تدار من م  3110ديسمبر  51شركة االهلي المالية خالل السنة المنتهية في  لدىتم توقيع اتفاقية ادارة محفظة استثمارية 
 تنويع استثمارات ومصادر دخل الشركة. وذلك بغرض قبل شركة ٌملكية لإلستثمار 

 
حقوق الملكية، وال تعتقد إدارة الشركة أن سنة االنخفاض تعتبر سنة طويلة للحكم * تم تسجيل هذه الخسائر في بند مستقل في 

على دوام و استمرارية هذا االنخفاض، و تقوم الشركة دوريا بدراسة هذا االنخفاض و عمل التسويات الالزمة إن وجدت عندما 
 يتبين أن هذا االنخفاض غير مؤقت.

 
 غير متداولة سهم وشركاتأاستثمارات متاحة للبيع في  (ب

شركة خالل العام  سهم وحصص في شركات غير متداولة قامت ال شركة أ م بالتعاقد مع مجموعة الدخيل المالية 3117تمتلك ال
وهي شييركة اسييتثمارية مرخصيية بواسييطة هيئة السييوق المالية وتمارس نشيياطاتها في مجال االعمال المصييرفية االسييتثمارية 

تقييم القيمة السيييوقية للشيييركات بناء على التدفقات النقدية المسيييتقبلية و التحاليل المالية والخدمات االسيييتشيييارية وذلك الغراض 
لاير  790.191.111ومعدالت النمو المتوقعة للشيييركات. تم تحديد القيمة السيييوقية لشيييركة الشيييرق األوسيييط للبطاريات بمبلغ 

:  3116لاير سعودي ) 681.561.111بمبلغلاير سعودي(، الشركة الوطنية للسياحة  1.100.111.111: 3116سعودي )
ثمار بطريقة يتم معالجة االست(.لم تقم الشركة بتقييم اإلستثمار في شركة السباق المحدودة بالتالي لاير سعودي 681.156.573

  .القيمة العادلة ولتعذر تحديد القيمة العادلة لها فإن أفضل طريقة لتحديد القيمة العادلة هي التكلفة

 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو( كما يلي: تتمثل حصة

 
 :7132ديسمبر  13كما في 

 البيــــــان
حصة 
 الشركة

 قيمة التقييم
 لاير سعودي

حصة الشركة 
 بتكلفة الشراء
 لاير سعودي

حصة الشركة 
 بالقيمة العادلة 

 لاير سعودي

)خسائر( /أرباح 
 اعادة تقييم
 لاير سعودي

األوسط شركة الشرق 
 (1757715101) 6151515616 155655511 71150115111 %7511 للبطاريات

الشيييييييركيييية الوطنييييية 
 55115 151515606 055115111 61055615111 %1516 للسياحة

شيييييييركييية السيييييييبييياق 
 - 0155111 0155111 - %15 المحدودة

  3022.02.10111 903610.11 9.09320317 (7202960276) 

 
 
 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 

 

 
11 

 

 )تتمة( استثمارات متاحة للبيع في اسهم وشركات غير متداولة (ب

 :7131ديسمبر  13كما في 

 البيــــــان
حصة 
 الشركة

 قيمة التقييم
 لاير سعودي

حصة الشركة 
 بتكلفة الشراء
 لاير سعودي

حصة الشركة 
 بالقيمة العادلة 

 لاير سعودي
 

 أرباح اعادة تقييم
 لاير سعودي

شييييركة الشييييرق األوسييييط 
 (0157115111) 1151115611 155655511 0501151115111 %7511 للبطاريات

 15111 151115010 055115111 61151165111 %1516 الشركة الوطنية للسياحة

 - 0155111 0155111 - %15 شركة السباق المحدودة

  3087201390388 903610.11 6302190233 (31028602.9) 

 
 :7131يناير  3كما في 

 البيــــــان
حصة 
 الشركة

 قيمة التقييم

 لاير سعودي

حصة الشركة 
 بتكلفة الشراء

 لاير سعودي

حصة الشركة 
 بالقيمة العادلة 

 لاير سعودي

 

أرباح اعادة 
 تقييم

 لاير سعودي
شركة الشرق األوسط 

 1751665511 01056115111 155655511 0511151115111 %7511 للبطاريات

الشيييييييركيييية الوطنييييية 
 1115017 151115017 055115111 67755505111 %1516 للسياحة

شيييييييركيييية السيييييييبيييياق 
 المحدودة

15% - 0155111 0155111 - 
  306.20..30622 903610.11 31203690382 68011.0982 
 
 ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى، صافي -33

  

 
 7132ديسمبر  33

  لاير سعودي

 
 1106ديسمبر  10

  لاير سعودي

 1106يناير  0
 )معدلة(

 لاير سعودي

 1151115511  1151615101  316067.0729  ذمم عمالء
 (150615007)  (551175107)  (07320818.)  مخرت الديون المشكوك في تحريلها

 1656115111  7151115616  31202310238  صافي الذمم المدينة
 1155665516  1751015116  2301230129  مطالبات جمركية

 1151155176  1051115116  3802990862  إيجارات مدفوعة مقدما 
 1151115111  0751765171  390.2.0266  دفعات مقدمة لموردين
 150615651  157705161  3.09.20893  دفعات مقدمة لمقاولين

 151065170  151105161  903330118  سلف وقروض الموظفين
 550015150  755115010  20.910.62  (17ضمان )إيضاح خطابات 

 1115116  6115511  302380638  تأمينات لدى الغير
 150115111  155115751  02620937.  أخرى 

  7390623067.  11050675717  01157115165 
 (0151115161)  (1157155171)  (78087709.2)  مخرت مطالبات جمركية

 (157115061)  (157115061)  (157115061)  أخرى ذمم مدينةمخرت 
  71303890319  07057115510  01557675015 

 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 

 

 
11 

 

 ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى، صافي )تتمة( -33
 

 ن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:إ
 

  
 7132ديسمبر  33

  سعوديلاير 
 1106ديسمبر  10

  لاير سعودي
 1106يناير  0

 لاير سعودي

 0.163.117  0.163.117  1.112.132  الرصيد في بداية السنة 
 -  875.311  322.293  المكون خالل السنة

 0.163.117  5.157.517  1.732.212  الرصيد في نهاية السنة 

 
 أعمار الذمم المدينة كالتالي:
 7132ديسمبر  33  

  لاير سعودي
 1106ديسمبر  10

  لاير سعودي
 1106يناير  0

 لاير سعودي

 0651615116  1655165151  9031.06.3.  يوم 11من يوم حتى 

 657115760  1150775165  .390882061  يوم 011حتى  10من 

 750115617  657615511  608910662  يوم 161حتى  010من 

 0151715666  0151715666  201210363  يوم 161أكار من 

  316067.0729  1151615101  1151115511 
 

 مخزون، صافي -37
   

 7132ديسمبر  33
  لاير سعودي

 
 1106ديسمبر  10

  لاير سعودي
 1106يناير  0

 لاير سعودي
 1656115067  1151615111  72072.0829  بضائف ومواد بترولية 

 1115111  051515501  903310123  مخزون قطف ويار
 057015075  051115157  .30373073  دفاتر المرور الجمركي والرخت الدولية

 -  1715676  302310727  أخرى
 1151175111  1751115511  3903320219  االجمالي

 (050505511)  (115515)  -  مخرت بضاعة راكدة
  3903320219  1751115111  1756155711 
 

  :يلي بيان بحركة مخرت بضاعة راكدهوفيما 
   

 7132ديسمبر  33
  لاير سعودي

 
 1106ديسمبر  10

  لاير سعودي
 1106يناير  0

 لاير سعودي
 -  050505511  .680.3  رصيد أول المدة

 050505511  115515  -  المكون خالل السنة 
 -  (050505511)  (.680.3)  انتفى الغرض منه مخرت

  -  115515  050505511 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 

 

 
10 

 

 مقتناه لغرض المتاجرة استثمارات  -31

  

 
ديسمبر  33

7132 
  لاير سعودي

 
 1106ديسمبر  10

  لاير سعودي
 1106يناير  0

 لاير سعودي

 1055115110  -  8260717  استامارات مقتناه لغرض المتاجرة 
 

 :خالل السنة كما يلي المتاجرةاإلستثمارات المقتناه ألغراض ان حركة 

 
مشتريات خالل 

 السنة
التغير في القيمة 

 العادلة
 القيمة العادلة

 7132ديسمبر  33

 8260717 15100 1615110 استثمارات* صناديق

 1615110 15100 8260717 

 
ة إستتتتامار مفتوح يدار بمعرفة شتتترك*تتمال في اإلستتتتامار في صتتتندوق الراجحي للمتاجرة بالبضتتتائف بالريال الستتتعودي و هو صتتتندوق 

 لاير سعودي للوحدة. 011،111وحدة بقيمة إسمية  55110815الراجحي المالية و تمتلك الشركة عدد 
 

 وأرصدة لدى البنوكنقد  -32
  

 
 7132ديسمبر  33

  لاير سعودي

 
 1106ديسمبر  10

 )معدلة(
  لاير سعودي

 1106يناير  0
 )معدلة(

 لاير سعودي
 -  7515161  3360237  نقد في الرندوق

 05051615117  00157015117  62082.0932  أرصدة لدى البنوك
  6.073.0329  00051715755  05051615117 
 

 تمويالت مرابحات وقروض طويلة وقصيرة األجل  -31
 البنك السعودي الفرنسي (أ

)متوافقة مع الشريعة  مرابحة م اتفاقية تمويل3113أغسطس  15بتاريخ  أبرمت الشركة مع البنك السعودي الفرنسي
 سعودي مليون لاير 71بقيمة  سعودي عبارة عن تسهيالت خطابات ضمان مليون لاير 355 بقيمة إجمالية قدرها اإلسالمية(

 مليون لاير سعودي 55وتطوير المحطات بمبلغ  مليون لاير سعودي وقروض للتمويل 91 بقيمة وتسهيالت قروض عقارية
 51 انتهت في  ومليون لاير سعودي  31واعتمادات مستنديه بمبلغ  يمليون لاير سعود 31 بمبلغوتمويل قصير األجل 

تتضمن و ،سعوديلاير  مليون 551.9م لتصبح بقيمة 3115أبريل  38في  االتفاقية،وقامت الشركة بتعديل  م3115يوليو 
متنوعة  ائتمانيةتسهيالت  سعودي لاير مليون 111) سعودي لاير مليون 305.8قائمة بمبلغ  تجديد تسهيالت االتفاقيةهذه 

 نوديعة ورهبضمان سند ألمر و/ أو رهن أسهم أو  تسهيالت تمويل متوسط األجل( وذلكسعودي لاير  مليون 155.8و
 ائتمانيةتسهيالت سعودي لاير  مليون 55.1 سعودي لاير مليون 515.1جديدة بقيمة  صكوك ملكية، باإلضافة إلى تسهيالت

 لاالتفاقية إلى تمويبضمان سند ألمر. وتهدف هذه  تسهيالت تمويل طويل األجل( وذلك سعودي لاير مليون 351ومتنوعة 
م 3116فبراير 17وقد قامت الشركة بتجديد االتفاقية في  .وتطوير محطات نجديدة وتحسيشراء أراضي وبناء محطات 

مليون لاير سعودي وتتضمن هذة اإلتفاقية تمويل قصير االجل بقيمة  513.5،  لتصبح بقيمة م3116يونيو  31توقيعها في و
مليون لاير سعودي، تمويل طويل االجل  131و اعتمادات مستنديه بقيمة  خطابات ضمان مليون لاير سعودي وإصدار، 31

أو رهن ألمر و/ مان سندبض وذلكمليون لاير سعودي   30مليون لاير سعودي و تمويل متوسط األجل بقيمة  558.5بقيمة 
ير وتطو نجديدة وتحسيشراء أراضي وبناء محطات  لاالتفاقية إلى تمويوتهدف هذه . صكوك ملكية نوديعة ورهأسهم أو 
مليون لاير سعودي و تتضمن اإلتفاقية  059.3م لتصبح بقيمة 3117إبريل  16قامت الشركة بتجديد اإلتفاقية في  .محطات

مليون لاير سعودي  371.1مليون لاير سعودي تسهيالت إئتمانية متنوعة و مبلغ  169.1تجديد تسهيالت قائمة منها 
 تسهيالت تمويل.

 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 

 

 
11 

 

 تمويالت مرابحات وقروض طويلة وقصيرة األجل )تتمة( -31
 

 بنك األهليال (ب
بضمان رهن  )متوافقة مع الشريعة اإلسالمية( مليون لاير سعودي 93أبرمت الشركة مع البنك األهلي اتفاقية تسهيالت بقيمة 

 م.3119يونيو  1أسهم محلية وذلك لتمويل التوسع في إنشاء أو االستحواذ على المحطات وهي سارية حتى 
قيمة ب )متوافقة مع الشريعة اإلسالمية(مع البنك األهلي إتفاقية تسهيالت جديدة  3115أغسطس  35كما أبرمت الشركة بتاريخ 

مليون  35بقيمة  بنكية لاير سعودي وضمانات مليون 111.1لاير سعودي تتضمن قروض طويلة األجل بقيمة  يونمل 151.8
التوسييع في مشيياريع الشييركة  وتهدف هذه اإلتفاقية إلى لاير سييعودي، مليون 7.35لاير سييعودي وقروض قصيييرة األجل بقيمة 

و قامت الشركة بتعديل   .ود فضالا عن تمويل رأس المال العاملودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وق
مليون لاير  151.6مليون لاير سعودي تتضمن قروض طويلة األجل بمبلغ  311.5م لتصبح بقيمة 3116مايو  1االتفاقية في 

مليون لاير سييعودي و  35.7مليون لاير سييعودي و قروض قصيييرة األجل بقيمة  35سييعودي و خطابات ضييمان بنكية بقيمة 
فاقية في  فاقية في م. 3119ونيو ي 1تنتهي هذه االت لاير مليون  311.7م لتصيييييييبح بقيمة 3117إبريل  51وقد تم تعديل االت

لاير  مليون 35لاير سيييييعودي وخطابات ضيييييمان بنكية بقيمة ) مليون 151.7سيييييعودي تتضيييييمن قروض طويلة األجل بقيمة 

التوسييع في مشيياريع الشييركة ودعم لاير سييعودي، وتهدف هذه االتفاقية إلى  مليون 35سييعودي( وقروض قصيييرة األجل بقيمة 
  أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود.

 

 ساب  بنك( ج
م ،اتفاقية تسهيالت ائتمانية )متوافقة مع الشريعة اإلسالمية( مع البنك السعودي البريطاني 3115مايو  35أبرمت الشركة بتاريخ 

م وذلك بضمان سند 3116يناير  51تبدأ من تاريخ توقيعها على أن يتم استخدامها قبل  سعودي مليون لاير 151)ساب( بقيمة 
مليون لاير ضمانات بنكية،  51قرض طويل األجل باإلضافة إلى  سعودي مليون لاير 111ضمن هذه االتفاقية مبلغ ألمر، تت

يناير  51 انتهت فياء محطات جديدة ووتهدف هذه االتفاقية إلى تمويل جزئي للمصاريف الرأسمالية وشراء أراضي وبن
 وقامت الشركة بتجديد اإلتفاقية بتاريخ  .م3117يناير  51، و قد تم تمديد االتفاقية لتكون سارية حتي م3116

لاير سعودي  مليون 0779اإلتفاقية مبلغ  هوذلك بضمان سند ألمر، تضمن هذ مليون 177.9م لتصبح بقيمة 3117ديسمبر  7
لاير سعودي( قروض  مليون 51لاير سعودي خطابات ضمان بنكية، باإلضافة إلي  مليون 81قرض طويل األجل باإلضافة إلي 

اإلتفاقية إلي تمويل جزئي للمصاريف الرأسمالية وشراء أراضي وبناء محطات جديدة باإلضافة  هقصيرة األجل، وتهدف هذ
  م.3119يناير  51هي هذة اإلتفاقية بتاريخ إلي تمويل رأس المال العامل وتنت

 

 الخليج الدولي( بنك د
هيالت مرابحة )متوافقة مع الشريعة اإلسالمية( مع بنك الخليج الدولي تس م ،اتفاقية3115 ديسمبر 15أبرمت الشركة بتاريخ 

قرض متوسط األجل  االتفاقيةوتتضمن هذه ، وذلك بضمان سند ألمر سعودي مليون لاير 151)شركة مساهمة بحرينية( بقيمة 
فترة سماح( على أن يتم سداده من خالل أقساط ربع  انوبمدة تمويل خمس سنوات منها )سنت سعودي مليون لاير 51بقيمة 

 إلى االتفاقيةهذه ، وتهدف سعودي مليون لاير 111بقيمة  بنكية سنوية متساوية القيمة ، باإلضافة إلى إصدار خطابات ضمان
اريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضالا عن تمويل رأس المال التوسع في مش

 العامل.
 

 البنك السعودي الهولندي( هـ
البنك السعودي م، اتفاقية تسهيالت مرابحة )متوافقة مع الشريعة اإلسالمية( مع 3115ديسمبر 31أبرمت الشركة بتاريخ 
، وهي عبارة عن  سعودي مليون لاير 151حد تسهيل عام بقيمة  االتفاقيةتتضمن هذه  ،مة سعودية(الهولندي )شركة مساه

شهر فترة سماح( على أن يتم  18شهراا منها ) 50، وبمدة تمويل تقدر بـ  سعودي مليون لاير 111قرض متوسط األجل بقيمة 
سعودي  مليون لاير 01بقيمة بنكية ضافة إلى خطابات ضمان سداده من خالل أقساط نصف سنوية متساوية القيمة ومتتالية ، باإل

التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية  وتهدف هذه االتفاقية إلى .مليون لاير سعودي 11واعتمادات مستنديه بقيمة 
ديسمبر  38وقامت الشركة بتجديد اإلتفاقية بتاريخ  .وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضالا عن تمويل رأس المال العامل

لاير سعودي وقروض مليون  51لاير سعودي، ليصبح إجمالي الضمانات بقيمة  مليون 98.5م لتصبح بقيمة إجمالية 3117
 .لاير سعودي مليون 0875متوسطة األجل 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 
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 )تتمة( تمويالت مرابحات وقروض طويلة وقصيرة األجل -31
 
 بنك الرياض( و

م، إتفاقية تسهيالت )متوافقة مع الشريعة اإلسالمية( مع بنك الرياض )شركة مساهمة 3115ديسمبر 31أبرمت الشركة بتاريخ 
التوسع في مشاريع الشركة  ىاإلتفاقية إل هذهوتهدف ، سعودي مليون لاير 51بقيمة بنكية خطابات ضمان  عبارة عنسعودية( 

 .ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضالا عن تمويل رأس المال العامل
 

 وفيما يلي حركة القروض كما في:

  
 

 7132ديسمبر  33
 لاير سعودي

 
 

 1106ديسمبر  10
 لاير سعودي

 
 1106يناير  0

 لاير سعودي

 17156115111  11051175551  .320219077.  الرصيد في أول السنة
 11051175556  11157115115  36703290321  المستلم خالل السنة
 (01156115151)  (01151115111)  (.3.30193093)  المسدد خالل السنة

 11051175551  50151165115  0.380631...  الرصيد 
       

 1551115111  1155115111  6.01110111  تمويالت مرابحات وقروض قريرة األجل 
الجزء المتداول من تمويل مرابحات وقروض طويلة 

 األجل
 31602260181  01151115107  6151515611 

 11150165161  11557675611  3.3013608.1  تمويل مرابحات وقروض طويلة األجل
 
 ذمم دائنة و دائنون أخرون -31
 

   
 7132ديسمبر  33

  لاير سعودي

 
 1106ديسمبر  10

  لاير سعودي
 1106يناير  0

 لاير سعودي
 1651615107  6150515115  2609370822  موردين مواد بترولية

 1151155716  1151165115  3908.90262  إيرادات مقبوضة مقدما
 0551515111  151115701  79073.0227  موردين بضائف وخدمات
 651165116  0051615611  3307710922  تأمين ضمان حسن تنفيذ

 751105167  155755517  809.30381  مراريف مستحقة
 151775106  157615161  702230.96  أمانات للغير

 151515611  551115170  06720786.  أخرى
  32706220298  01157115707  1151105701 

 
 توزيعات مستحقة للمساهمين -32

   
 7132ديسمبر  33

  لاير سعودي

 
 1106ديسمبر  10

  لاير سعودي
 1106يناير  0

 لاير سعودي
 0651115151  0651615611  3908380771  أسهم مباعة بالمزاد

 0151715571  0651115717  3.06.60399  توزيعات أرباح
 151105711  151755651  7079706.1  عند التأسيس -فوائض االكتتاب

 150015771  150015771  703360228  فوائض تخفيض رأس المال
 055175111  055175111  30.320867  القسط الااني -فوائض االكتتاب

  3802380719  1151115715  1757115111 
 
 
 
 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 
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 مخصص الزكاة  -32
 

  

 
 7132ديسمبر  33

  لاير سعودي

 
 1106ديسمبر  10

  لاير سعودي

 1106يناير  0
 )معدلة(

 سعوديلاير 
       ان العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة هي كما يلي:

 61551715166  71151715716  287022.0773  حقوق المساهمين
 1151665710  1151005116  32086706.2  صافي الدخل المعدل

 11151015156  16151115111  23307890783  اضافات 
 (11150155661)  (11655515111)  (.303190.63071)  حسميات
 00651605051  01157115106  ..37.013307  االجمالي

 00651605051  01157115106  ..37.013307  الوعاء الزكوي
 
 

 ديسمبر: 51وفيما يلي حركة مخصص الزكاة الشرعية خالل السنة المنتهية في 

  

 
 7132ديسمبر  33

  لاير سعودي

 
 1106ديسمبر  10

  لاير سعودي

 1106يناير  0
 )معدلة(

 لاير سعودي
 151115055  151615111  202160.11  الرصيد في أول السنة 

 (151105111)  (151115111)  (203280131)  المسدد خالل السنة
 115111  -  -  المحول من شركة زيتي

 151105111  156555111  3037.0833  المكون خالل السنة
 -  -  9960396  خالل السنة بالزيادة عن الوعاء الزكوي  المكون

 151615111  151115511  308790221  الرصيد في نهاية السنة
 

لزكاة والدخل على تقديم اقرار زكوي موحد لكل من الشركة ل الهيئة العامةم على موافقة 3115حصلت الشركة خالل عام 
 .19181/16/1057 وشركاتها التابعة طبقا لخطاب المصلحة رقم 

م وحصلت على شهـــادة 3116ديسمبر  51قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وسددت المستحق عليها حتى السنة المنتهية في 
م. إستلمت الشركة الربوط الزكوية النهائية من قبل الهيئة العامة 3116يدة لعام م و شهادة زكاة مق3110زكــاة نهائية لعام 

ا لقرار اللجنة اإلستئنافية الضريبية رقم )3118م وحتى 3111للزكاة والدخل عن االعوام من  هـ 1058( لعام 1656م وفقا
هـ الصادر في اإلستئناف 1058األول  ربيع 19( بتاريخ 3395والمصادق عليه من قبل معالي وزير المالية بالخطاب رقم )

هـ الصادر 1055( لعام 11المقدم من الشركة على قرار لجنة اإلعتراض الزكوية الضريبية اإلبتدائية األولى في الرياض رقم )
( لعام 1669م، وقرار اإلستئناف رقم )3115حتى  3113بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة على الشركة لألعوام من 

ا من قبل معالي وزير المالية بالخطاب رقم )1058 هـ الصادر 1058ربيع الثاني  9( بتاريخ 3853هـ والمصادق عليه ايضا
( لعام 11في اإلستئناف المقدم من الشركة على قرار لجنة اإلعتراض الزكوية الضريبية اإلبتدائية األولى بالرياض رقم )

م.بلغت إجمالي الفروقات الزكوية مبلغ 3118الهيئة على الشركة لعام  هـ الصادر بشأن الربط الزكوي الذي أجرته1055
لغ ضمن م، وتم تحميل المب3117لاير سعودي، قامت الشركة بسداد كامل المبلغ خالل الربع الثاني من العام  5.690.315

 .ة والدخل الشامل األخر الموحدةرأوالخساح برمصروف الزكاة في قائمة ال
 

 االحتياطي النظامي -39
 

ا  من الربح الصافي السنوي الى  %11مع نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ، تقوم الشركة بتحويل ما نسبته  تماشيا
من رأس المال. إن االحتياطي النظامي غير قابل  %51هذا االحتياطي  يبلغ االحتياطي النظامي حيث يستمر هذا التحويل حتى

 .على المساهمين للتوزيع كأنصبة أرباح
 
 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 
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 االيرادات -71
 مما يلي: ديسمبر 51المنتهيتين في  للسنتينتتكون اإليرادات 

  
7132 

  لاير سعودي
1106 

 لاير سعودي
 11156115111  867092302.3  إيرادات تشغيل وقود

 01155165661  39302360323  إيرادات بقاالت
 1151165107  .376039.029  إيرادات التأجير

 1051165075  7902210639  أخرى
  3073703760812  0511150115751 

 
 المصروفات العمومية واإلدارية -73

   
7132 

 لاير سعودي

  
1106 

 لاير سعودي

 19.559.797  77.271.332  مزايا موظفينرواتب وأجور و

 6.091.916  2.191.121   مخصص مطالبات جمركية

 -  1.192.731  خالل السنة عن ربوطات زكوية المسدد

 1.661.775  7.921.129  استهالك

 3.139.896  3.119.212  أتعاب مهنية واستشارات 

 551.719  3.131.127  ايجارات

 3.519.699  921.929  مصروفات بنكية 

 1.070.365  111.113  اطفاءات

 159.168  322.212  كهرباء ومياه

 875.311  322.293  (11)إيضاح مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 303.135  321.717  مصاريف صيانة

 119.111  311.923  قرطاسية ومطبوعات 

 98.555  -  (13)ايضاح  مخصص بضاعة راكدة

 96.133  -  تأمين

 1.707.573  2.212.112  أخرى

  27.921.199  57.655.667 

 
 االيرادات األخرى -77

 
 

 7132 
 لاير سعودي

 1106 
 لاير سعودي

 581.677  3.173.793  غرامات تأخير

 395.056  721.121  إيرادات ودائع 

 356.161  1.112  أرباح بيع ممتلكات ومعدات

 013.695  232.917  أخرى

  7.137.131  1.555.887 

 
 
 
 
 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 
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 المعلومات القطاعية -71

عبارة عن جزء أسييياسيييي من الشيييركة يقوم ببيع / تقديم خدمات معينة )قطاع / أعمال( أو يقوم ببيع / تقديم خدمات في القطاع 
بيئة اقتصيييادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف أرباحه وخسيييائره عن أرباح وخسيييائر القطاعات األخرى . تتبع الشيييركة قطاع 

 األعمال للتقرير عن معلوماتها القطاعية.

 قطاعات الشركة في:تتمثل 

قطاع التجزئة والتشيغيل: يشيتمل على أنشيطة تشيغيل المحطات من بيع المحروقات وبيع المواد الغذائية والمشيروبات وتشيغيل 
 المباني السكنية والتجارية.

 قطاع اإلستثمارات: يشتمل على نشاط اإلستثمار في الشركات األخرى واإلستثمارات في األوراق المالية.

ادي السييييعودي للسيييييارات: هو القطاع الذي يقوم بإصييييدار دفاتر العبور الجمركية ورخص القيادة الدولية واألنشييييطة قطاع الن
 الرياضية.

 قطاع خدمات أسطول النقل: هو القطاع الذي يقوم بخدمات نقل المواد السائلة والمواد الجافة.

 التجارية لشركة ساسكو.قطاع اإلمتياز: هو القطاع الذي يقوم بمنح حق استغالل العالمة 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -71
 

 : ديسمبر 51وفيما يلي بعض البيانات المالية لتلك القطاعات للفترة المنتهية في 

 

 

 قطاع التجزئة والتشغيل
 لاير سعودي

قطاع 
 اإلستثمارات 
 لاير سعودي

قطاع النادي 
 السعودي للسيارات

 سعوديلاير 

قطاع خدمات أسطول 
 النقل

 لاير سعودي

 قطاع امتياز
 ساسكو

 لاير سعودي

موجودات ومطلوبات 
 مشتركة

 لاير سعودي
 المجموع

 لاير سعودي
        

        م 7132 ديسمبر 13

 3.111.973.111 (221.132.331) 111.111 11.222.212 71.179.131 92.111.122 7.372.772.212 مجموع الموجودات

 217.272.221 (191.922.313) 27.111 31.113.132 31.111.711 11.111 3.171.111.217 مجموع المطلوبات

 3.737.179.212 (12.222.321) - 77.219.212 77.271.111 - 3.713.192.222 صافي المبيعات 

 17.213.211 - - 1.337.271 2.721.711 - 39.112.272 الدخل من العمليات الرئيسية

      
 

 

        م 7131 ديسمبر 13

 
 3.297.112.227 (727.132.927) 111.111 79.111.712 11.292.192 71.191.191 3.122.271.131 مجموع الموجودات

 231.331.129 (331.729.122) 17.111 32.222.132 3.132.121 31.111 211.922.111 مجموع المطلوبات

 3.192.377.212 (72.237.112) - 39.111.121 71.223.712 - 3.123.211.127 صافي المبيعات 

 39.231.732 - (31.111) 2.119.312 1.111.117 (31.111) 33.213.112 الدخل من العمليات الرئيسية

 
 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 
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 أدوات مالية وإدارة المخاطر   -72
  

 القيمة العادلة 

والذمم المدينة  ن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية تتضمن الموجودات المالية النقد وما في حكمهإ
 خرى.وراق المالية، وتتضمن المطلوبات المالية الذمم الدائنة والقروض واالرصدة الدائنة األواأل

 
 دوات المالية.سواق النشطة لنفس األسعار السوقية المعلنة في األ: األالمستوى األول

 
اشر ويمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مب ساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلةأ: المستوى الثاني

 في السوق.
 

ساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة وال يمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر أ: المستوى الثالث

 .في السوق
 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  األولالمستوى  7132ديسمبر  13كما في 
 6901930371  37.0111  9.0.370317  3102730838 استثمارات متاحة للبيع

 8260717  -  -  8260717 إستثمارات مقتناة لغرض المتاجرة

 3303130171  2.5.565326  37.0111  6906210377 
        

 المجموع   المستوى الثالث   المستوى الثاني    المستوى االول   3116ديسمبر  51كما في 
 01151115111  0155111  132.192.39  1051115061 استثمارات متاحة للبيع

 1051115061  132.192.39  0155111  01151115111 
 
 

تعكس القيمة المبينة في المستوى الثالث كلفة شراء هذه الموجودات وليس قيمتها العادلة بسبب عدم وجود سوق نشط لها، 
الشركة ان كلفة الشراء هي انسب طريقة لقياس القيمة العادلة لهذه الموجودات وانه ال يوجد تدني في هذا وترى ادارة 

 قيمتها.
 

 إدارة مخاطر رأس المال 
تقوم الشركة بإدارة رأسمالها لتتأكد بأن الشركة تبقى مستمرة بينما تقوم بالحصول على العائد األعلى من خالل الحد األمثل 

 .3116وحقوق الملكية. لم تتغير استراتيجية الشركة اإلجمالية عن سنة ألرصدة الديون 
 

اطيات حتيالإن هيكلة رأس مال الشركة تضم حقوق الملكية العائد للمساهمين في الشركة والتي تتكون من رأس المال، وا

 .ساهمينكما هي مدرجة في قائمة التغيرات في حقوق الم المبقاه األرباحواحتياطي القيمة العادلة و
 

 إدارة المخاطر المالية 

 إن نشاطات الشركة يمكن أن تتعرض بشكل رئيسي لمخاطر مالية ناتجة عن ما يلي:
 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية  -

  ال تتعرض الشركة لمخاطر هامة مرتبطة بتغيير العمالت األجنبية وبالتالي ال حاجة إلدارة فاعلة لهذا التعرض.
 الفائدةإدارة مخاطر سعر  -

 سعار الفوائد. أغير خاضعة لمخاطر والمركز المالي الموحدة ان االدوات المالية في قائمة 

 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 
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   )تتمة( أدوات مالية وإدارة المخاطر -72
 

 مخاطر أسعار أخرى -

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار ناتجة عن استثماراتها في حقوق ملكية شركات أخرى . تحتفظ الشركة باستثمارات في حقوق 
 الشركة بالمتاجرة النشطة في تلك االستثمارات.ملكية شركات أخرى ألغراض استراتيجية وليس بهدف المتاجرة بها وال تقوم 

 
 إدارة مخاطر االئتمان  -

ية مما يؤدي إلى تكبد  قد عا ته الت ما بالتزا بالوفاء  ية  مال حد األطراف لعقود األدوات ال مان في عدم التزام أ تتمثل مخاطر االئت
 ذمم المدينة كما يلي:الشركة لخسائر مالية، تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية وال

   
7132 

  لاير سعودي
1106 

 لاير سعودي
 00051715755  6.073.0329  نقد وأرصدة لدى البنوك

 7151115616  31202310238  ذمم مدينة، صافي
  366067.0282  01157155150 

 

 إدارة مخاطر السيولة  -

توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. تتمثل مخاطر السييييولة في الصيييعوبات التي تواجهها منشيييأة ما في 
 تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها.  يمكن أن

 للشركة. ةالمستقبلي لتزاماتتتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة للوفاء باال
 
 

 معدل المديونية -71

يقوم مجلس إدارة الشييييييركة بمراجعة هيكلية رأس المال بشييييييكل دوري. وكجزء من هذه المراجعة، يقوم مجلس اإلدارة باألخذ 
باإلعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من فئات رأس المال والدين. إن هيكل رأسمال الشركة يضم ديون من 

حد أقصييييى لمعدل المديونية، وال تتوقع الشييييركة زيادة في معدل المديونية من خالل خالل االقتراض ، لم تقم الشييييركة بتحديد 
 . 3117إصدارات دين جديدة خالل عام 

 -إن معدل المديونية في نهاية السنة هو كما يلي:

 
7132 

  لاير سعودي
1106 

 لاير سعودي

 50151165115  0.380631... قروض

 (00051715755)  (6.073.0329) نقد وأرصدة لدى البنوك

 11151155171  29103130.82 صافي الدين

 71151155111  28302690.88  المساهمينحقوق 

 %50551  %8082. / حقوق المساهمين  صافي الدين
 
 السهم يةربح -71

لى المتوسييط ع من العمليات الرئيسييية السيينة ربحبقسييمة صييافي  الربح من العمليات الرئيسيييةتحتسييب ربحية السييهم من صييافي 
تحتسييب ربحية السييهم من صييافي ربح السيينة بقسييمة  مليون سييهم. 50السيينة والبالغ المرجح لعدد األسييهم القائمة كما في نهاية 

 مليون سهم. 50صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما في نهاية السنة و البالغ 
 
 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 م 7132 ديسمبر 13في  للسنة المنتهيه 
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 محتملةالتزامات لاإل -72

بمبلغ إجمالي  م 3117ديسمبر  51لدى الشركة وشركاتها التابعة ارتباطات رأسمالية تتعلق بإنشاء اصول وممتلكات كما في 
 مليون لاير سعودي (. 65م: مبلغ 3116مليون لاير سعودي ) 30.9قدره 

مليون لاير  359.3م بمبلغ 3117ديسمبر  51ي محتملة تخص ضمانات بنكية  كما ف تلدى الشركة وشركاتها التابعة التزاما
 مليون لاير سعودي(. 383.6م : مبلغ 3116سعودي )

هناك بعض القضايا المرفوعة ضد الشركة، خالل دورة اعمال العادية، ويتم الترافع بشأنها حاليا اال أنه ال يمكن تحديد النتيجة 
 ن تكون نتائج هذه القضايا جوهرية على القوائم المالية الموحدة.النهائية لهذه القضايا بشكل مؤكد. ال تتوقع االدارة بأ

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -72

تتمثل األطراف ذات العالقة في أعضييييييياء مجلس اإلدارة الغير تنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا بالشيييييييركة حيث يعتبر موظفي 
المسييؤولية في تخطيط وإدارة ومراقبة أنشييطة الشييركة بصييورة مباشييرة أو اإلدارة العليا األشييخاص الذين يمارسييون السييلطة و 

 ن.وغير مباشرة بما في ذلك المدير

 وكانت معامالتهم خالل السنة كالتالي:

 طبيعة المعاملة 

 7132 
 لاير سعودي

 3116 
 لاير سعودي

 رواتب وبدالت و حوافز أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين
 

27.111 
 

165.111 

 رواتب وبدالت و حوافز موظفي اإلدارة العليا
 

1.292.797 
 

0.100.999 
 
 عام -79

 تم تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية الموحدة إلى أقرب لاير سعودي.

 
 

 أرقام المقارنة  -11

تم تعديل وإعادة إصييدار وعرض وتبويب وتصيينيف بنود وعناصيير وإيضيياحات القوائم المالية الموحدة المقارنة بما يتوافق مع 
السييياسييات المحاسييبية المطبقة في إصييدار وعرض وتبويب وتصيينيف بنود وعناصيير وايضيياحات القوائم المالية الموحدة للفترة 

ا لمعايير ال تقارير المالية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السيييييييعودية واإلصيييييييدارات والمعايير الحالية التي تم إعدادها وفقا
)تطبيق  6األخرى المعتمدة من الهيئة السيييعودية للمحاسيييبين القانونيين ولمعرفة المزيد عن ذلك، يمكن الرجوع لإليضييياح رقم 

 51ة في المنتهي للسييييييينةت المرفقة بالقوائم المالية الموحدة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة( في االيضييييييياحا
 .3117ديسمبر

 
 

   القوائم المالية الموحدةاعتماد  -13
 

مارس  35 هـييييييييييييي )الموافق1059رجب  8 تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
للجمعية العمومية ( م3118مارس  15 هـييييييي )الموافق1059األخر  جمادى35 اإلدارة المنعقد بتاريخ أوصى مجلس (.م3118

هلله  51م بواقع 3117 ديسييييمبر 51السيييينة المالية المنتهية في القادمة والتي سيييييحدد تاريخ انعقادها الحقا بتوزيع أرباح عن 
 لاير سعودي. 37.111.111مبلغ إجمالي من القيمة األسمية للسهم وب %5للسهم الواحد والتي تمثل 

 
 


