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األنشطة-١
تأسست في مدینة الریاض،  ، شركة مساھمة سعودیة("الشركة" او "الشركة األم")لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)الشركة السعودیة  

السجل التجاري و)١٩٨٢أكتوبر  ١٢الموافق  ( ھـ  ١٤٠٢ذي الحجة  ٢٣) بتاریخ ٥٦٣بموجب القرار الوزاري رقم (بالمملكة العربیة السعودیة
ك عبد  حي الملیقع المقر الرئیسي للشركة في مدینة الریاض ــ .)١٩٨٤ابریل ٣٠الموافق (ھـ ١٤٠٤رجب ٢٨بتاریخ ١٠١٠٠٥٤٣٦١رقم 

المملكة العربیة السعودیة. ــ  ١٢٤١١ــ ص.ب خریص)طریق مكة المكرمة (العزیز 
یتمثل بـ ("المجموعة").  مجتمعة مع الشركة  إلیھا  یشار التابعة (وشركاتھاالمرفقة على القوائم المالیة للشركةالقوائم المالیة الموحدة  تشتمل

النشاط الرئیسي للمجموعة في توفیر الخدمات للسیارات والمسافرین وذلك بإنشاء الورش المركزیة لتوفیر أعلى مستوى من الصیانة واإلصالح
مواد الغذائیة والمشروبات والمرطبات والخامات  والمطاعم واستیراد وبیع الاالستراحاتوإنشاء شبكة من محطات خدمة السیارات، وكذلك توفیر  

الالزمة لذلك، استیراد السیارات وقطع الغیار بجمیع أنواعھا ألعمال المجموعة واإلتجار بھا بعد الحصول على التراخیص الالزمة، وتنفیذ
الخاصة بعملیات صیانة السیارات والمعدات  قاوالت والمجمیع أنواع المقاوالت الخاصة بإقامة وإدارة وصیانة وتشغیل المباني السكنیة والتجاریة  

أعماًال شبیھھ بأعمالھا أو تدمجھا فیھا أو تنشئ شركات فرعیة مملوكة لھا  تزاولمع الھیئات أو الشركات التي  واالشتراك لألفراد والشركات، 
.أو مع الغیر 

: والتي ھي تحت سیطرة الشركةالمدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة 

الشركة التابعة
رقم السجل  

النشاط الرئیسي  يالتجار
نسبة الملكیة ٪

المباشرة والغیر مباشرة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
١٠١٠٢٨٣٤٤٣شركة أسطول النقل 

نقل السلع  والنقل البري للبضائع  ونقل وتوزیع المیاه،  
والمجمدة  والمعدات  والمبردة  البضائع  نقل  ونقل 

نقل السیارات. والسوائل والغازات 

١٠٠٪ ١٠٠٪

شركة النادي  
السعودي للسیارات 

١٠١٠١٩٧١٨٦
المحلیة   النوادي  في  للسیارات  واالشتراك  الدولیة 

وال الناریة  المحلیة  یمعجوالدراجات  والھیئات  ات 
دفاتر والدولیة المھتمة في شؤون السیارات وإصدار  

و  (التربتك)  وإقامة  رالعبور  الدولیة  القیادة  خص 
السیارات   ریاضة  حلبات  وتشغیل  وصیانة  وإدارة 

الس وأقامة  الناریة  والفعالیات ات باق والدراجات 
الخاصة بریاضة السیارات والدراجات الناریة. 

١٠٠٪ ١٠٠٪

شركة إستثمارات  
السیارات والمعدات 

المحدودة 

١٠١٠٢٨٤٩٤٦
الثقیلة   والمعدات  السیارات  الصالح  الورش  إقامة 
ومحطات خدمة السیارات والمسافرین على الطرق  

مدن المملكة لتوفیر الوقود والزیوت،الرئیسیة بین  
وإقامة  و الثقیلة  والمعدات  السیارات  صیانة 

االستراحات والموتیالت والمطاعم وتقدیم الوجبات  
وتشحیم   وغسیل  والمرطبات  والمشروبات  الغذائیة 
المعدات   وبیع  واستیراد  والمعدات  السیارات 

واألدوات وإنشاء الطرق والجسور. 

١٠٠٪ ١٠٠٪

ھدم ترمیم)  ١٠١٠٣٥٦٠٣٥شركة النخلة األولى  اصالح  (إنشاء  للمباني  مقاوالت عامة 
وصیانة   وإدارة  السكنیة  اتشغیل  ووإقامة  لمباني 
والتجاریة وأعمال الطرق. 

١٠٠٪ ١٠٠٪

في  والتموینات  ١٠١٠٣٠٢٢١٧شركة نخلة ساسكو  بالتجزئة  والمشروبات  األغذیة  بیع 
واألسواق   المواد  و البقاالت،  و األكشاك  مخازن 

المبردة   المجمدة و الغذائیة  الغذائیة  المواد  مخازن 
والمشروبات  و لألغذیة  التوزیع  مخازن  ومراكز 

المواد الغذائیة الجافة. 

١٠٠٪ ١٠٠٪

ترخیص الھیئة العامة للسیاحة  لوفقاً لضیافة الفندقیةا١٠١٠٣٠٩٤٨٨شركة واحة ساسكو 
والتراث الوطني. 

١٠٠٪ ١٠٠٪

شركة زیتي للخدمات  
البترولیة 

الناریة  ١٠١٠٢٣٦٧٦٧ والدراجات  السیارات  لوقود  بالتجزئة  البیع 
(محطات الوقود). 

١٠٠٪ ١٠٠٪
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(تتمة) األنشطة-١

الشركة التابعة
رقم السجل  
النشاط الرئیسي  التجاري

نسبة الملكیة ٪
المباشرة والغیر مباشرة  

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١
شركة امتیاز ساسكو  
لإلستثمار والتطویر  

التجاري 

٪١٠٠٪ ١٠٠تقدیم خدمات تسویقیة نیابة عن الغیر. ١٠١٠٤٣٤١٣٨

شركة امالك نخلة  
العقاریة  

وتاجیر العقارات المملوكة او المؤجرة (سكنیة) إدارة  ١٠١٠٦٤٧٨٨٦
وتو (أإدارة  المؤجرة  أو  المملوكة  العقارات  غیر  جیر 

. أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، وسكنیة)

١٠٠٪ ١٠٠٪

شركة واجھة الشمال  
العقاریة  

البیع  شراء وبیع األراضي والعقارات وتقسیمھا وأنشطة  ١٠١٠٦٧١٧٩٢
او   المملكة  العقارات  وتأجیر  وإدارة  الخارطة  على 
المؤجرة (سكنیة) وإدارة وتاجیر العقارات المملكة او  
العقارات مقابل   إدارة  وأنشطة  المؤجرة (غیر سكنیة) 

عمولة وخدمات التسجیل العیني للعقار. 

١٠٠٪ ١٠٠٪

شركة خدمات النفط  
)٢المحدودة (إیضاح

٢(

-٪ ٨٠تشغیل محطات الوقود واألنشطة المتعلقة بھا. ٤٠٣٠٠٦٠٥٩٢

المالیةتشمل  ،اعالهالتابعةالشركاتالىباإلضافة ومطلوبات  الموحدة  القوائم  الرئیسي  والمرفقة موجودات  التجاري  السجل  وكافة  للشركة  نتائج أعمال 
السجالت الفرعیة التالیة: 

المدینة تاریخ السجل التجاري  السجل التجاري  الفرع
الریاض ) ٢٠١٣ینایر  ١٠ھـ (الموافق ١٤٣٤صفر ١٠١٠٣٥٨٦٥٨١٠الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

الریاض ) ٢٠٢٠دیسمبر ١٣ھـ (الموافق ١٤٤٢ربیع ثاني ١٠١٠٦٧١٦١٤١٦الشركة السعودیھ لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

الریاض  ) ٢٠٢٠دیسمبر ١٣ھـ (الموافق ١٤٤٢ربیع ثاني ١٠١٠٦٧١٦١٥١٦الشركة السعودیھ لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

الریاض  ) ٢٠٢١ینایر  ١٠ھـ (الموافق ١٤٤٢جماد االول ١٠١٠٦٨١٨٧٦٢٦الشركة السعودیھ لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

الریاض  ) ٢٠١٨ابریل ١٢ھـ (الموافق ١٤٣٩رجب ١٠١٠٩٥٠٣١٥١٧لخدمات السیارات والمعدات ساسكو الشركة السعودیة  

حریمالء ) ٢٠١٢دیسمبر ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٤صفر ١٠١٨٠٠٠٤٢٥١٠الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

عنیزة  ) ٢٠٢٠یولیو  ١ھـ (الموافق  ١٤٤١ذي القعدة  ١١٢٨١٨٤٢٤٣١٦الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

بریدة  ) ٢٠٢٠یولیو  ٧ھـ (الموافق  ١٤٤١ذي القعدة  ١١٣١٣٠٦٦٧٦١٦الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

الحساء  ا) ٢٠١٨ابریل ٣ھـ (الموافق ١٤٣٩رجب ٢٠٣١١٠٠٠٣٩١٧الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

الدمام ) ٢٠١٣اغسطس  ١٣ھـ (الموافق ١٤٣٤شوال ٢٠٥٠٠٩٣٦٢٨٦الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

الجبیل  ) ٢٠١٨ابریل ٣ھـ (الموافق ١٤٣٩رجب ٢٠٥٥١٢٣١٢١١٧الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 
حفر الباطن ) ٢٠١٨ابریل ٣ھـ (الموافق ١٤٣٩رجب ٢٥١١١٠٨٣٤٦١٧والمعدات ساسكو الشركة السعودیة لخدمات السیارات 

تبوك) ٢٠١٨ابریل ٣ھـ (الموافق ١٤٣٩رجب ٣٥٥٠١٢٢٨٢٥١٧الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 
جده ) ٢٠١٣سبتمبر  ١١ھـ (الموافق ١٤٣٤ذي القعدة ٤٠٣٠٢٥٤٧٧٥٦الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

جده ) ٢٠١٨سبتمبر ١٠ھـ (الموافق  ١٤٣٩ذي الحجة  ٤٠٣٠٣٠٨٨٧٤٢٩الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

ة  مكة المكرم) ٢٠١٨سبتمبر ١٠ھـ (الموافق  ١٤٣٩ذي الحجة  ٤٠٣١٢١٦٨٠٣٢٩الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

الطائف ) ٢٠١٨سبتمبر ١٠ھـ (الموافق  ١٤٣٩ذي الحجة  ٤٠٣٢٢٢٩٦٠٦٢٩الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

) ٢٠١٨سبتمبر  ٢٦ھـ (الموافق ١٤٤٠محرم ٤٦٥٠٢٠٢٩٧٦١٥الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 
المدینة  
ة المنور

ابھا ) ٢٠١٨اكتوبر ١٨ھـ (الموافق ١٤٤٠صفر ٥٨٥٠١٢١٣٨٥٧ساسكو السیارات والمعداتلخدماتالشركة السعودیھ  
جیزان  ) ٢٠٢١ینایر  ١٠ھـ (الموافق ١٤٤٢جماد االول ٥٩٠٠١٢٦٤٠٨٢٦الشركة السعودیھ لخدمات السیارات والمعدات ساسكو 

https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/Commercial-data.aspx?CRNumber=5900126408
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عملیات تجمیع االعمال -٢

وھي ،  ("نفط")نفط المحدودة ال٪ من األسھم التي یحق لصاحبھا التصویت في شركة خدمات ٨٠على  الشركة  ، استحوذت  ٢٠٢٢أبریل  ٧في  
ومتخصصة في تشغیل محطات الوقود واألنشطة المتعلقة بھا.  بالمملكة العربیة السعودیة،جدة مدینة  مقرھا في  شركة ذات مسؤولیة محدودة  

بتوسعة نشاطھا على نحو كبیر في قطاع تشغیل محطات الوقود واألنشطة المتعلقة اعمالھاةاستراتیجیكجزء من  على نفط  الشركة  استحوذت  
بھا. 

في تاریخ االستحواذ كما  للموجودات المشتراة والمطلوبات الملتزم بھاتمت المحاسبة عن عملیة الشراء بطریقة االستحواذ. كانت القیم العادلة 
یلي: 

٢٠٢٢أبریل ٧
لایر سعودي 

الموجودات 
٦٢٠٬٥١٦٬٥٢٦ممتلكات وآالت ومعدات 

٨٩٬٤٨١٬٠٠٠استثمارات عقاریة 
١٧٬٠٤٠٬١٠٨مشاریع تحت التنفیذ 

٨٢٣٬١١٨٬٤٨٧أصول حق االستخدام 
١٬١١٠٬١٣٧القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    مدرجة استثمارات ب

٢٦٬٢٢٣٬٤٧٤صافي  ،مخزون
٥٥٬٠٥٩٬٨٣٤صافي ، تجاریونمدینون

٣١٬٨٠٩٬٩٢٤مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
٢٤٥٬٢٧٦٬٨٧٠أرصدة لدى البنوك وشبھ النقدیة 

١٬٩٠٩٬٦٣٦٬٣٦٠اجمالى الموجودات 

المطلوبات 
٨٢٣٬١١٨٬٤٨٧التزامات عقود االیجار 

٢١٬٣١٦٬٧١٠المحددة للموظفین التزامات المنافع 
٢٠٧٬٨٠١٬٩٨٢دائنون تجاریون  

٥٥٬٦٠٩٬٠٦٩مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
٣٦٬٦٠٦٬٤٩٣إیرادات مستحقة

٣٬٩٨٢٬٦٣٣زكاة مستحقة 
١٬١٤٨٬٤٣٥٬٣٧٤اجمالى المطلوبات 

٧٦١٬٢٠٠٬٩٨٦الموجودات بالقیمة العادلة صافي

تم تمویلھ من خالل قروض طویلة األجل (إیضاح والذي  لایر سعودي،  ١٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠مبلغ  بلغت قیمة العوض المدفوع لقاء االستحواذ  
كما یلي: العوض المدفوع توزیع تم ).٣٥(إیضاح الوقود محطات بعضوإعادة استئجار بیع) و٢٠

١٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠عوض الشراء 
) ٧٦١٬٢٠٠٬٩٨٦(٪١٠٠بواقع –بالقیمة العادلة صافي الموجودات المستحوذ علیھا یخصم:

١٥٢٬٢٤٠٬١٩٧٪ ٢٠بواقع -الملكیة غیر المسیطرةیضاف: حصة
٤٩١٬٠٣٩٬٢١١الشھرة الناتجة عن االستحواذ 

االستحواذ:نتیجةتحلیل التدفقات النقدیة 
٢٤٥٬٢٧٦٬٨٧٠صافي النقد الناتج من االستحواذ 

)١٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(المدفوع قیمة العوض 
) ٨٥٤٬٧٢٣٬١٣٠(االستحواذ نتیجةالمستخدمة صافي التدفقات النقدیة  



الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

-١٦ -

(تتمة)عملیات تجمیع االعمال-٢

واآلالت والمعداتت للممتلكاوبلغت القیمة العادلة  ، لصافي الموجوداتللقیمة العادلة  یم النھائي  یتم االنتھاء من التق، ٢٠٢٢دیسمبر ٣١كما في 
تم تعدیل مبلغ الشھرة،  كما ملیون لایر سعودي عن القیمة المبدئیة. ٤٥قدره بانخفاض، ملیون لایر سعودي٧١٠مبلغ عقاریةالستثمارات واال
ھ، تم تعدیل األرقام في تاریخ االستحواذ.علیملیون لایر سعودي. ٤٩١ملیون لایر سعودي عن القیمة المبدئیة لتصبح ٣٥٫٤زیادة ب

یم النھائي. یلم یكن ھنالك أي تعدیل على باقي بنود الموجودات والمطلوبات المستحوذ علیھا بعد االنتھاء من التق

من قبل "الھیئة ١٢١٠٠٠٠٠٣٧حمل ترخیص رقم  تتي الو استناد للتقییم العقاريشركةمن قبلالمستحوذ علیھا  الممتلكاتعلى  التقییم  ءتم إجرا
. الموجودات والمطلوباتخبرة في تقییم ا السعودیة للمقیمین المعتمدین" ولدیھ

تاریخ االستحواذ. تم قیاس أصول  اإلیجار المكتسبة باستخدام القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار المتبقیة عندعقود قامت المجموعة بقیاس التزامات 
. معدل االقتراض للمجموعةاالستخدام بمبلغ یساوي التزامات اإلیجار ومعدلة لتعكسحق 

. ٩یضاح في اإلالسنة في ھذه القوائم المالیة الموحدة تم عرض تسویة القیمة الدفتریة للشھرة في بدایة ونھایة 

السیاسات المحاسبیة الھامة -٣

بیان االلتزام١-٣
صدارات األخرى  تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإل 

").لمملكة العربیة السعودیةالمعتمدة في االھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین (یشار إلیھا فیما بعد "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة من

أسس القیاس٢-٣
ة بالقیمة العادلة تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باسـتثناء قیاس بعض الموجودات المالیة مثل "االســتثمارات المدرج

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر". تم إثبات التزامات المنافع المحددة للموظفین  من خالل الربح أو الخسارة و" االستثمارات المدرجة بالقیمة  
أیضا المتوقعة.  االئتمان  وحدة  طریقة  باستخدام  المستقبلیة  لاللتزامات  الحالیة  أساس  بالقیمة  باستخدام  الموحدة  المالیة  القوائم  ھذه  إعداد  تم   ،

ي العمل وفقا لمبدأ االستمراریة. االستحقاق المحاسبي وعلى أساس أنھا ستستمر ف

عملة العرض والوظیفة ٣-٣
لى أقرب  تم عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي، باعتباره العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة. وقد تم تقریب ھذه القوائم المالیة إ

لایر سعودي، مالم یرد خالف ذلك. 

المالیة أسس توحید القوائم ٤-٣
. یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس  وتحت سیطرتھاتشتمل القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا 

الفترة المالیة للشركة باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة. 

لدیھا حقوق في الحصول على عوائد متغیرة من عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا، تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، أو یكون 
رة  ولدیھا المقدرة في التأثیر على العوائد من خالل ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا. وعلى وجھ التحدید، تقوم المجموعة بالسیط

ة: على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون لدى المجموع

السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي، وجود حقوق بمنح الشركة األم المقدرة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر  -
فیھا)

التعرض لمخاطر، أو لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا، و -
.على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھاالمقدرة على استخدام سلطاتھا -



الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

-١٧ -

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

(تتمة)أسس توحید القوائم المالیة٤-٣

األغلبیة  وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى المجموعة أقل من وبوجھ عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة.
تأكد  في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند ال

فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك: 

،حقوق التصویت اآلخرین في المنشأة المستثَمر فیھاالترتیب التعاقدي (الترتیبات التعاقدیة) مع حاملي -
الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى، -
حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة. -

ما تشیر الحقائق والظروف  بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندالمجموعةتقوم  
المجموعةإلى وجود تغیر في واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید الشركة التابعة عند انتقال السیطرة على الشركة التابعة إلى  

لمستحوذ علیھا أو المستبعدة  مثل ھذه السیطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف الشركة التابعة االمجموعةویتم التوقف عند فقدان  
. عن ممارسة مثل ھذه السیطرةالمجموعةولحین توقف  المجموعةخالل الفترة في القوائم المالیة الموحدة اعتبارًا من تاریخ انتقال السیطرة إلى  

الحصص غیر المسیطرة، حتى لو نتج عن  ُیوزَّع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر على مساھمي الشركة األم وحسب  
.ذلك وجود عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة

. یتم  وعند الضرورة، یتم إجراء تسویات على القوائم المالیة للشركات التابعة كي تتماشى سیاستھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة
واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء المجموعة  حذف كافة الموجودات والمطلوبات وكذلك حقوق الملكیة  

بالكامل عند توحید القوائم المالیة. 

تتم المحاسبة عن التغیرات في حصة الملكیة المسیطرة (أي، االستحواذ على حقوق الملكیة غیر المسیطرة أو االستبعاد الجزئي لحصة ملكیة 
:السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم بـالمجموعةفي شركة تابعة) والتي ال ینتج عنھا فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت  

وقف عن إثبات الموجودات (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعةالت•
التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة غیر مسیطرة•
التوقف عن إثبات فروقات التحویل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة •
إثبات القیمة العادلة للعوض المستلم •
العادلة ألي استثمار محتفظ بھإثبات القیمة  •
قائمة الدخل الموحدةإثبات أي فائض أو عجز في •
حسبما ھو  إعادة تصنیف حصة الشركة األم من البنود المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المبقاة، •

.موجودات أو المطلوبات ذات العالقة مباشرةباستبعاد الالمجموعةمالئم، وكما ھو مطلوب في حالة قیام  

بھا  عندما تتوقف المجموعة عن توحید االستثمار بسبب فقدان السیطرة أو السیطرة المشتركة أو التأثیر الھام، فإنھ یعاد قیاس أي حصة محتفظ 
الدفتریة ألغراض  الموحدة. تصبح ھذه القیمة العادلة بمثابة القیمة  الدخلفي المنشأة بالقیمة العادلة، ویتم إثبات التغیر في القیمة الدفتریة في قائمة  

.المحاسبة الحقا عن الحصة المحتفظ بھا كشركة زمیلة أو مشروع مشترك أو أصل مالي 

إلى ذلك، فإن أي مبالغ مثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنھا كما لو أن المجموعة قد قامت  إضافة  
ذات العالقة مباشرة. وقد یعني ھذا أن المبالغ التي تم إثباتھا سابقا في الدخل الشامل اآلخر یتم إعادة تصنیفھا  باستبعاد الموجودات أو المطلوبات

الموحدة. الدخلإلى قائمة 

بالنسبة لكل عملیة من عملیات تجمیع األعمال، تقرر  غیر المسیطرة الحصة في الشركات التابعة غیر المملوكة للمجموعة.  الحصصتمثل  
غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا بالقیمة العادلة أو بالحصة التناسبیة في صافي  الحصص المجموعة فیما إذا كان من الواجب قیاس  

من خارج  جھاتصص غیر المسیطرة كمعامالت مع  ویتم معالجة المعامالت مع أطراف الحالموجودات القابلة للتمییز للشركة المستحوذ علیھا.
المجموعة. 



الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساھمة سعودیة) 
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

السیاسات المحاسبیة الھامة   ب ملخص ٥-٣

ونقد في الصندوق أرصدة لدى البنوك  
الظاھرة في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق واالستثمارات  والنقد في الصندوقرصدة لدى البنوك  األتكون  ت

القصیرة األجل عالیة السیولة ذات فترة استحقاق ثالثة أشھر أو أقل، وتخضع لمخاطر غیر جوھریة بشأن التغیرات في القیمة.  

تصنیف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة 
قوم المجموعة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة/ غیر متداولة.  ت

تعتبر الموجودات متداولة وذلك: 
 ،عندما یتوقع تحققھا أو ینوي بیعھا أو استنفادھا خالل دورة العملیات العادیة
 ،في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة
 تحققھا خالل اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة، أو عندما یتوقع
  ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني  أرصدة لدى البنوك وشبھ النقدیةعندما تكون

عشر شھرًا بعد الفترة المالیة. 

تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة. 

تعتبر المطلوبات متداولة وذلك: 
 ،عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة
 .في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة
  عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة، أو عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال تقل

عشر شھرًا بعد الفترة المالیة.  عن اثني 

تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة. 

األدوات المالیة
إن األداة المالیة ھي عبارة عن عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالیة أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.

الموجودات المالیة
المدرجة واالستثمارات  القصیرة،األخرى واالستثمارات المدینة والذممینالتجاریالمدینینعلى بالمجموعةتشتمل الموجودات المالیة الخاصة 

الدین  في أدوات  واالستثماراتالخسارةأوالربحالمدرجة بالقیمة العادلة من خالل  واالستثماراتبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
والمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة.  

الـمالـیة ونموذج العـمل الخاص  للموجوداتعلى خصـــــائص الـتدفـقات النـقدیة التـعاقدیة  األولياالثـباتالـمالـیة عـند الموجودات  یعتـمد تصــــنیف 
بالمجموعة.

بتصنیف الموجودات المالیة الخاصة بھا ضمن الفئات التالیة: المجموعةتقوم 
التصنیف 

 .موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة
 .موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
.موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الذمم المدینة التجاریة عند نشأتھا. وتُقاُس الذمم المدینة التجاریة، التي ال تشتمل على مكون تمویل ھام أو التي استخدمت  یتم، في األصل، إثبات  
). یتم االثبات األولي لجمیع الموجودات المالیة  ١٥بشأنھا المجموعة وسیلة عملیة، بسعر المعاملة المحدد وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (

ى عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة بالقیمة العادلة زائدا أو مطروًحا منھ، في حالة وجود موجودات مالیة لیست  األخر 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعاملة. 



الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

(تتمة)المحاسبیة الھامةالسیاسات ب ملخص ٥-٣

(تتمة) األدوات المالیة

(تتمة) الموجودات المالیة

(تتمة)لتصنیفا
خر إذا تم استیفاء كل من الشرطین التالیین: الدخل الشامل اآلاللخ صل المالي بالقیمة العادلة من األ یجب أن یتم قیاس 

صول المالیة. االل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع  الھدفھ من خصل المالي ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق  ألُیحتفظ با- أ 
صلي  ألصلي والفائدة على المبلغ األینشأ عن الشروط التعاقدیة ألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة ُتعد فقط دفعات من المبلغ ا -ب

القائم. 

ل الدخل  الة من خلقیمة العاد لربح أو الخسارة ما لم یتم قیاسھ بالتكلفة المستنفدة أو بالالالصل المالي بالقیمة العادلة من خاألیجب أن یتم قیاس  
وسیتم  ستثمارات معینة في أدوات حقوق ملكیة  الولي  األثبات  إلرجع فیھ عند اك، یمكن للمنشأة أن تقوم باختیار ال ل خر. وبالرغم من ذاآلالشامل  

. خر الحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل االل الربح أو الخسارة لعرض التغیرات ال المن خما تم خالف ذلكقیاسھا بالقیمة العادلة
.عمالھا إلدارة تلك الموجودات المالیةأبإعادة تصنیف الموجودات المالیة فقط عندما یتغیر نموذج  الشركةتقوم 

ولي ال القیاس ا
صل المالي بقیمتھ العادلة زائدا  األولي، أن تقیس  األ ت  ا ثباالفإنھ یجب على المنشاة، عند  ، نوالتجارییونباستثناء المبالغ المستحقة على المدین

بشكل مباشر ا تكالیف المعاملة التي یمكن عزوھل الربح أو الخسارة،الة من خلأصل مالي لیس بالقیمة العاد وجود  منھ، في حالة اأو مطروحً 
. صل المالياألإلى اقتناء أو إصدار 

المحدد  تقاس الذمم المدینة التجاریة التي ال تشتمل على مكون تمویل ھام، أو التي قامت الشركة بشأنھا بتطبیق الوسیلة العملیة بسعر المعاملة
). ١٥وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (

القیاس الالحق 

ة المطفأاالصول المالیة بالتكلفة  
إذا  الشركة بقیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة  االحتفاظ  تقوم  أعمال ھدفھ ھو  المالي ضمن نموذج  باألصل  بالموجودات  تم االحتفاظ 

حددة، تدفقات نقدیة تعد فقط دفعات من  المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، وأن ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ م
المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم. 

لة المستلمة  تقاس الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقا باستخدام طریقة العمولة الفعلیة، وتخضع الختبار االنخفاض في القیمة. العمو
ثبات  إو الخسارة عند التوقف عنأثبات األرباح او الخسائر ضمن الربح  إ. یتم الدخل الشامل الموحدةتسجل ضمن إیرادات التمویل في قائمة 

قیمتھ. خفضو أو تعدیلھ أ األصل 

الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكیة)
تصنیف استثمارات حقوق الملكیة الخاصة بھا كأدوات حقوق ملكیة مدرجة ،بشكل ال رجع فیھ،عند اإلثبات األولي، یمكن للمجموعة أن تقوم

) األدوات المالیة: العرض،  ٣٢یمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تفي بتعریف حقوق الملكیة طبقا لمعیار المحاسبة الدولي (بالق
وغیر مقتناة ألغراض المتاجرة. یتم التصنیف على أساس كل أداة على حدة. 

ادات أخرى  ال یعاد تدویر األرباح أو الخسائر الناتجة عن ھذه الموجودات المالیة مطلًقا إلى الربح أو الخسارة. یتم إثبات توزیعات األرباح كإیر 
المالي،  اإلقرار بأحقیة دفعھا، إال إذا كانت الشركة تستفید من ھذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل عندالدخل الموحدةفي قائمة  

مل  وفي ھذه الحالة، تقید ھذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر. ال تخضع أدوات حقوق الملكیة المخصصة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشا
مل  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشااالستثمارات بعض  ، بشكل ال رجعة فیھ، تصنیف  الشركةاآلخر لتقویم االنخفاض في القیمة. قررت  

ضمن ھذه الفئة. االخر 
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ب ملخص ٥-٣

األدوات المالیة (تتمة) 

الموجودات المالیة (تتمة) 

التوقف عن اإلثبات 
مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھة) بصورة رئیسیة (أي  یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة (أو، إذ ینطبق ذلك، أي جزء منھا أو 

استبعادھا من قائمة المركز المالي للشركة) عند:

 انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من الموجودات، أو

  ترتیبات فوریة" قیام الشركة بتحویل حق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسدادھا بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخیر وفق"
:  وإذا ما 

قامت الشركة بتحویل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لًألصل، أو  )أ
المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على األصل. لم تقم الشركة بتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر )ب

االنخفاض في القیمة
بأخذ احتمالیة التعثر بعین االعتبار عند االثبات األولي للموجودات وإذا ما كان ھناك زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان وذلك  المجموعةتقوم  

بمقارنة مخاطر المجموعةعلى أساس مستمر خالل كل فترة إعداد قوائم مالیة. ولتحدید ما إذا كانت ھناك زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان، تقوم  
بعین االعتبار المجموعةثبات األولي لألصل. كما تأخذ  مع مخاطر التعثر بتاریخ اإلعثر بشأن األصل بتاریخ إعداد القوائم المالیةحدوث الت

المعلومات المستقبلیة المؤیدة والمعقولة المتوفرة لدیھا. 

، فإنھ ال یتم اإلفصاح عن خسائر االنخفاض في القیمة  وبالنسبة ألدوات حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
مة  (وعكس قید خسائر االنخفاض في القیمة) بصورة مستقلة عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة. وفیما یتعلق بأدوات الدین المقاسة بالقی

الشامل  الدخلقائمة  والدخل الموحدةالقیمة في قائمة  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنھ یتم إثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في  
. الموحدة 

بإثبات خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة التجاریة وفقاً للطریقة المبسطة بموجب  المجموعةوبالنسبة للذمم المدینة التجاریة فقط، تقوم  
تتبع التغیرات في مخاطر االئتمان،  المجموعةثبات الخسائر المتوقعة من). وال تتطلب الطریقة المبسطة إل٩المعیار الدولي للتقریر المالي (

على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة منذ  صص خسائر بناءً ثبات مخإبالمجموعةوبدًال من ذلك، تقوم  
على الخسائر االئتمانیة التاریخیة، معدلة لعوامل مستقبلیة محددة  ثبات المخصصات بناءً إب المجموعةثبات الذمم المدینة التجاریة. قامت  إتاریخ 

للمدینین وللبیئة االقتصادیة. 

المدینیی الموجودات المالیة على مؤشرات توحي بأن  وقوع االنخفاض في قیمة  الدلیل على  المدینیوشتمل  من  أو مجموعة  تعاني من ون  ن 
صل المبلغ، أو احتمال اإلفالس أو حاالت إعادة ھیكلة مالیة أخرى وعندما  أصعوبات مالیة ھامة أو اخفاق أو تأخیر في سداد العموالت أو  

یة البیانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، مثل التغیرات في الظروف االقتصادتشیر  
المرتبطة بحاالت اإلخفاق في السداد. 

بموجب العقد، والتدفقات النقدیة  المجموعةقة إلى یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة بالفرق بین القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التعاقدیة المستح
بتقویم كافة المعلومات المتاحة، بما في ذلك حاالت التأخر في السداد والتصنیفات االئتمانیة  المجموعةاستالمھا. وتقوم  المجموعةالتي تتوقع  

ئتمان المتوقعة المتعلقة بموجوداتھا المدرجة بالتكلفة  ووجود تأمین ضد الطرف اآلخر وعوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة عند قیاس خسائر اال
بقیاس خسائر االئتمان المتوقعة من خالل أخذ مخاطر التعثر على مدى فترة العقد بعین االعتبار وإدراج المعلومات  المجموعةتقوم المطفأة.

المستقبلیة في عملیة القیاس. 
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(تتمة) األدوات المالیة

لمطلوبات المالیة ا
من المؤسسات المالیة المختلفة  والمرابحات على الدائنین التجاریین والدائنین اآلخرین والقروض مجموعةتشتمل المطلوبات المالیة الخاصة بال

ا بالتكلفة المطفأة. المستحقة إلى الجھات ذات العالقة والتي یتم قیاسھا الحقً ومطلوبات العقود والمبالغ 

التصنیف 
مستنفدة، باستثناء ما یلي: لبالتكلفة ا -حقا ال-تزامات المالیة على أنھا یتم قیاسھا اللیجب على المنشأة أن تصنف جمیع ا

لتزامات، بما في ذلك المشتقات التي ھي  اال ل الربح أو الخسارة. یجب أن یتم قیاس مثل ھذه  الالمالیة بالقیمة العادلة من خااللتزمات)أ
تزامات، بالقیمة العادلة. ال

رتباط المستمر.االثبات أو عندما ینطبق منھج  االغاء  اللیتأھل تحویل أصل مالي الالمالیة التي تنشأ عندما االلتزمات )ب

ولي ال القیاس ا
بالقیمة العادلة من خالل  تلیسةمالیمطلوبات، في حالة  ھاا منالعادلة زائدا أو مطروحً ھابقیمتةالمالیالمطلوباتس  تقا عند االثبات االولي،  

.ةالمالیلمطلوباتالربح أو الخسارة، تكالیف المعاملة التي یمكن عزوھا بشكل مباشر إلى اقتناء أو إصدار ا

القیاس الالحق 
من المؤسسات المالیة المختلفة بالتكلفة  والمرابحات  القصیرة األجلبعد اإلثبات األولي، یتم قیاس كافة المطلوبات المالیة، بما في ذلك القروض

. المطفأة. وبالنسبة للقروض طویلة األجل المرتبطة بعمولة، فإنھ سیتم تطبیق طریقة معدل العمولة الفعلي

اإلثبات التوقف عن
نتھاء مدتھ. وفي حالة تبدیل المطلوبات المالیة الحالیة  إثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائھ أو إیتم التوقف عن 

كتوقف بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعدیل شروط المطلوبات الحالیة، عندئذ یتم اعتبار مثل ھذا التبدیل أو التعدیل  
. الدخل الموحدةیم الدفتریة المعنیة في قائمة عن اثبات المطلوبات األصلیة واثبات مطلوبات جدیدة. یتم اثبات الفرق بین الق

مقاصة األدوات المالیة 
فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ  تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي

صافي أو بیع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. المثبتة وعند وجود نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس ال 

المخزون 
سعر یتم قیاس المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. تحدد التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح. تتضمن تكلفة المخزون  

رةالشراء زائدا كافة المصاریف المتكبدة إلحضار المخزون إلى حالتھ وموقعھ الحالي. یمثل صافي القیمة البیعیة سعر البیع المقدر خالل دو
األعمال العادیة، ناقصا مصاریف البیع. یتم تجنیب مخصص للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف عند الضرورة.   

الستثمارات العقاریة ا
ا. تقاس  تتكون االستثمارات العقاریة من العقارات المكتملة التي یتم االحتفاظ بھا بغرض كسب إیجار أو الزیادة الرأسمالیة في قیمتھا أو كلیھم

المھنیة  االستثمارات العقاریة في األصل بالتكلفة شاملة تكالیف المعامالت. تشتمل تكالیف المعامالت على تكالیف التحویل والضرائب واألتعاب  
ك واالنخفاض  لقاء الخدمات القانونیة كي یكون العقار جاھزًا للتشغیل. وبعد اإلثبات األولي، تظھر االستثمارات العقاریة بالتكلفة ناقصاً االستھال

الممتلكات  ریة إلى  في القیمة، إن وجد. تتم التحویالت من (أو إلى) عند وجود تغیر في االستخدام. بالنسبة للتحویالت من االستثمارات العقا
، تعتبر التكلفة المفترضة بشأن المحاسبة الالحقة بمثابة القیمة العادلة بتاریخ تغیر االستخدام. إذا أصبح العقار المشمول من  واآلالت والمعدات 

ت واآلالت والمعدات حتى التغییر المالك عقاًرا استثمارًیا، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن ھذا العقار وفًقا للسیاسة المنصوص علیھا في الممتلكا
.في االستخدام 

تقبلیة  یتم التوقف عن إثبات االستثمارات العقاریة أما عند استبعادھا أو سحبھا من االستخدام بصورة نھائیة وعدم توقع أیة منافع اقتصادیة مس
لالس تثمارات العقاریة في قائمة الدخل الموحدة خالل فترة من استبعادھا. یتم إثبات الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة 

التوقف عن االثبات. 
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اتاإلیجار
إیجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في  تقوم المجموعة عند نشأة العقد بتحدید ما إذا كان العقد یعتبر إیجار أو ینطوي على عقد  

السیطرة على استخدام أصل محدد لسنة محددة نظیر مقابل لذلك. 

كمستأجر المجموعة
منخفضة الموجوداتإیجار وعقوداألجلقصیرةاإلیجار عقودعدافیمااإلیجار،عقودكافةوقیاسإلثباتواحدةطریقةبتطبیقالمجموعةتقوم
. المعنياألصلاستخدامفيالحقتمثلالتياالستخدام حقوموجودات اإلیجار دفعاتلسداداإلیجار التزامات بإثبات المجموعةقامت. القیمة

االستخدام حق موجودات 
حقموجوداتتقاس ).  لالستخدامالمعنياألصل توفر تاریخ(أي،  اإلیجار عقد بدء بتاریخاالستخدام حق موجودات بإثبات المجموعةتقوم

.  اإلیجار التزاماتقیاسإلعادة نتیجةتعدیلھاویتمالقیمة،فياالنخفاضوخسائر المتراكماالستھالكناقًصابالتكلفة،االستخدام 

أوفيالمسددةاإلیجار ودفعاتالمتكبدة، األولیةالمباشرةوالتكالیفالمثبتة،اإلیجار التزاماتقیمةعلىاالستخدام حقموجودات تكلفةتشتمل
اإلیجار فترةمدىعلى الثابتالقسطأساسعلىاالستخدام حقموجودات استھالك یتم.  مستلمةإیجار حوافز أيناقًصااإلیجار،بدءتاریخقبل
. أقصر أیھما للموجودات، المقدرةاإلنتاجیةاألعمار أو

احتساب یتمفإنھالشراء،خیار ممارسةتظھر التكلفةأنأواإلیجار عقدمدةنھایةفيالمجموعةإلىالمؤجر األصلملكیةنقلحالةفي
. لألصل المقدر االنتاجيالعمر مدىعلىاالستھالك

الموجوداتقیمةفي(االنخفاض قسمفيالمحاسبیةالسیاساتإلى الرجوعیرجى. القیمةفيلالنخفاض أیضا االستخدامحق موجوداتتخضع
).المالیةغیر 

اإلیجار التزامات
فترة مدىعلىسدادھایتعینالتياإلیجار لدفعاتالحالیةبالقیمةالمقاسةاإلیجار التزامات بإثباتالمجموعةتقوماإلیجار،عقدبدءبتاریخ

اإلیجار ودفعاتمدینةإیجار حوافز أيناقًصا)  جوھرھافيالثابتةالدفعات ذلكفي(بما  ثابتةدفعاتعلىاإلیجار دفعاتتشتمل.  اإلیجار 
سعرعلىأیًضااإلیجار دفعات تشتملكما. المتبقیةالقیمةضماناتبموجبسدادھاالمتوقع والمبالغمعدل،أومؤشر علىتعتمدالتي المتغیرة
فترة كانت إذا اإلیجار، عقدبإنھاءالخاصةالغرامات ودفعاتالمجموعةتمارسھأنمعقولةبصورةالمؤكد منالذيالشراءخیار ممارسة
الفترة فيكمصروفمعدلأومؤشر علىتعتمدالالتيالمتغیرةاإلیجار دفعاتإثباتیتم.  اإلنھاءلخیار المجموعةممارسةتظھر اإلیجار 
. الدفعإلىیؤديالذيالشرطأو الحدث فیھایقع التي

فيالضمنيالعمولةمعدلكانإذااإلیجار بدءبتاریخاإلضافياالقتراضمعدلالمجموعةتستخدماإلیجار،لدفعاتالحالیةالقیمةاحتسابعند
دفعاتلتعكسوُتخفضالعمولة،زیادةلتعكساإلیجار التزاماتقیمةزیادةیتماإلیجار،بدءتاریخوبعد.  بسھولةللتحدیدقابلغیر اإلیجار عقد

فيتغییر أو اإلیجار مدة في تغییر أوتعدیلھناككان إذا اإلیجار اللتزاماتالدفتریةالقیمةقیاس إعادةیتمذلك،إلى إضافة.  المسددةاإلیجار 
. المعنياألصلشراءبخیار الخاصالتقویمفيتغیرٍ وجود أوجوھرھافيالثابتةاإلیجار دفعات

المجموعة بتصنیف المدفوعات النقدیة ألصل المبلغ وعناصر تكالیف التمویل المتعلقة بعقود اإلیجار على أنھا أنشطة تمویلیة. قامت 

القیمةمنخفضةالموجودات إیجار وعقود األجل قصیرةاإلیجار عقود
وأماكنالتجاریةبالمبانيالخاصةاألجلقصیرةاإلیجار عقودعلىاألجل قصیرةاإلیجار عقودإثباتمناإلعفاءبتطبیقالمجموعةتقوم

كما).  الشراءخیار تتضمنوالاإلیجار بدءتاریخمناعتباًراأقلأوشھًرا١٢تبلغالتياإلیجار عقودأي،(على سبیل المثال والمكاتبالسكن
. القیمةمنخفضةتعتبر التيوالمكاتبالسكنوأماكنالتجاریةانيالمبإیجار عقودعلىالقیمةمنخفضةالموجوداتإثباتمناإلعفاءأیًضاتطبق
الثابتالقسطأساس علىكمصروفالقیمةمنخفضةالموجوداتإیجار وعقود األجلقصیرةاإلیجار بعقودالمتعلقةاإلیجار دفعات إدراجیتم
. اإلیجار فترةمدىعلى

كمؤجر المجموعة
یتم .  تشغیلیةایجار كعقود األصل لملكیةالمصاحبةالھامةوالمنافعالمخاطر كافةبموجبھاالمجموعةتحولال التياإلیجار عقودتصنف

الدخل قائمةفيالخسارةأوالربحفياإلیراداتضمنویدرجاإلیجار،فترةمدىعلىالثابتالقسطلطریقةوفقااإلیجار دخلعنالمحاسبة
القیمةإلىتشغیليایجار عقدأيبشأنوالترتیبالتفاوضأثناءتكبدھا یتمالتياألولیةالمباشرةالتكالیفتضاف.  التشغیلیةلطبیعتھنظًرا

الفترةفي كإیراداتالشرطیةاإلیجارات إثبات یتم . إیجار كدخل األسسنفس وفق اإلیجار فترةمدىعلى إثباتھا ویتمالمؤجر،لألصل الدفتریة
.فیھاتتحققالتي
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الممتلكات واآلالت والمعدات 
والمعدات تظھر   واآلالت  ھذه  الممتلكات  إن وجدت. تشتمل  القیمة،  المتراكم في  االنخفاض  وخسائر  االستھالك المتراكم  بالتكلفة، بعد خصم 

وتكالیف االقتراض (إن وجدت) المتعلقة بالمشاریع طویلة األجل وذلك في  الممتلكات واآلالت والمعداتالتكلفة على تكلفة استبدال جزء من  
باستھالكھا  المجموعةعلى مراحل، تقوم الممتلكات واآلالت والمعدات مطلوباً استبدال أجزاء ھامة من  حالة الوفاء بمعاییر االثبات. وإذا كان

للممتلكا  الدفتریة  رئیسي، یتم اثبات تكلفتھ في القیمة  أعمارھا اإلنتاجیة المحددة. وبالمقابل، فعند إجراء فحص  ت  بصورة مستقلة على مدى 
ء معاییر إثباتھ. یتم إثبات كافة تكالیف اإلصالحات والصیانة األخرى في قائمة الدخل عند تكبدھا. والمعدات كإحالل وذلك في حالة استیفا

یتم حساب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات على النحو التالي: 

السنوات البندالسنوات البند
١٠والمفروشات األثاث  ٥٠–٣٣المباني 

٦الحاسب اآللي ١٠المعدات واآلالت 
١٠األجھزة االلكترونیةقیمة متبقیة ٪٢٠مع ١٤-٥السیارات 

٦عالنیة اإللوحات ال ٤أجھزة االتصال والھواتف 
سنة او على مدة اإلیجار، أیھما اقصر ٢٥تحسینات على المباني المستأجرةال

عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلیة متوقعة من استخدامھ.  الممتلكات واآلالت والمعداتیتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود  
تدرج أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل (التي یتم احتسابھا كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة 

الموحدةصل) في قائمة  لأل الممتلكات  عند التوقف عن اثبات األصل. یتم مراجعة القیمة المتبقیة واالعمار االنتاجیة وطرق استھالك  الدخل 
في نھایة كل سنة مالیة، ویتم تعدیلھا بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك مالئماً. واآلالت والمعدات

التنفیذالمشاریع تحت 
لالستخدام   جاھزة  الموجودات  تكون  عندما  االنشاء  تحت  المشاریع  استھالك  یبدأ  استھالكھا.  یتم  وال  بالتكلفة  االنشاء  تحت  المشاریع  تظھر 

لقروض المستخدمة لتمویل إنشاء  المرابحات وا. یتم رسملة مصاریف تمویل  الممتلكات واآلالت والمعداتالمخصص لھا، وتم تحویلھا إلى  
أیضا یتم رسملة اھالك موجودات حق استخدام  الموجودات المؤھلة خالل الفترة الزمنیة الالزمة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المحدد لھ.

المشاریع تحت اإلنشاء. بالمتعلقة وفائدة تمویل عقود االیجار 

الموجودات غیر الملموسة 
ورة مستقلة عند اإلثبات األولي لھا بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي لھا، تقید الموجودات غیر  تقاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بص

.الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة، إن وجدت

الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد على  تصنف األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة كمحددة أو غیر محددة المدة. تطفأ  
.  مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا، ویتم مراجعھا للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عند وجود دلیل یشیر إلى حدوث ھذا االنخفاض

على   مرة واحدة  الملموسة التي لھا عمر محدد  غیر  الموجودات  إطفاء  فترة وطریقة  مراجعة  معالجة یتم  یتم  كل سنة مالیة.  نھایة  في  األقل 
محاسبیاً وذلك بتعدیل فترة أو طریقة –التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طریقة استنفاذ المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي تضمنھا األصل  

.اإلطفاء، حسبما ھو مالئم، ویتم اعتبارھا كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة

الموحدة كمصروف وبما یتماشى مع وظیفة الموجودات  الدخلصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد في قائمة تدرج م
.غیر الملموسة

یتم احتساب إطفاء الموجودات غیر الملموسة، التي تتكون من برامج الحاسب اآللي، بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل  
.سنوات٥-٢من 

تھا  یتم قیاس أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات األصل بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل ویتم إثبا
الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل. الدخلفي قائمة 
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
ل على  تقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات غیر المالیة الخاصة بھ ذلك للتأكد من وجود أي دلی

االنخفاض في القیمة. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات. 

. وعند تقدیر القیمة  تمثل القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة القیمة الحالیة أو القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، أیھما أعلى
ي یعكس تقدیرات السوق  والذالزكاةالحالیة، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم لما قبل  

التي ال یمكن اختبارھا  - الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. ولغرض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات 
ستقلة إلى حد كبیر عن  معاً في أصغر مجموعة من الموجودات التي تدر تدفقات نقدیة من االستخدام المستمر والتي تكون م-بصورة منفردة  

ل  التدفقات النقدیة للموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات (الوحدات المدرة للنقدیة). وفي حالة وجود دلیل على احتمال انخفاض قیمة أص
رة االنخفاض في القیمة في حالة  ما، فإنھ یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدیة التي ینتمي إلیھا ذلك األصل. ویتم إثبات خسا

الدخل الموحدة.   زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن قیمتھا القابلة لالسترداد. یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة في قائمة
فض القیمة الدفتریة ألي شھرة مخصصة للوحدات، ثم  إن خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة بشأن الوحدات المدرة للنقدیة یتم توزیعھا أوًال لخ

لتخفیض القیمة الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة الوحدات) وذلك على أساس تناسبي. 

انخفاضیتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن خسائر  باستثناء الشھرة،  ،  غیر المالیةبالنسبة للموجودات
وفي حال وجود ھذا المؤشر، ُتقدِّر المجموعة القیمة القابلة لالسترداد لألصل  .انخفضتالقیمة المعترف بھا سابقاً قد لم تعد موجودة أو قد  

اض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغییر في االفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة  یتم عكس قید خسائر االنخفأو للوحدة المدرة للنقد.
إن عكس القید یعتبر محدودًا بحیث ال تزید القیمة الدفتریة لألصل القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القیمة.

التي كان من المفترض تحدیدھا، بعد خصم االستھالك، فیما لو لم یتم إثبات خسارة عن القیمة القابلة لالسترداد لھ وال عن القیمة الدفتریة
االنخفاض في القیمة في السنوات السابقة. 

والشھرة عملیات تجمیع األعمال
المحول والذي یتم قیاسھ بالقیمة تتم المحاسبة عن عملیات تجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض  

، تقوم  العادلة بتاریخ االستحواذ ومبلغ حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. وبالنسبة لكل عملیة من عملیات تجمیع األعمال
القیمة العادلة أو بالحصة النسبیة في المجموعة باختیار ما اذا كانت ستقوم بقیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا ب

العمومیة   المصاریف  وتدرج ضمن  كمصاریف،  المتكبدة  االستحواذ  تكالیف  تقید  علیھا.  المستحوذ  للشركة  للتمییز  القابة  الموجودات  صافي 
واإلداریة.

م التعھد بھا من أجل التصنیف والتخصیص  وعند قیام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، یتم تقدیر الموجودات والمطلوبات المالیة التي ت
للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة واألوضاع السائدة بتاریخ االستحواذ. ویتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن   لھا وفقاً  المالئم 

األدوات المالیة األخرى في العقود الرئیسیة من قبل الشركة المستحوذ علیھا. 

المحت إثبات العوض  ال یتم إعادة قیاس العوض المحتمل  یتم  االستحواذ.  بتاریخ  المراد تحویلھ من قبل الشركة المستحوذة بالقیمة العادلة  مل 
المصنف كحقوق ملكیة، ویتم اثبات التسویة الالحقة ضمن حقوق الملكیة. ُیقاس العوض المحتمل المصنف كأصل أو مطلوبات والذي یمثل أداة  

الدخل، بالقیمة العادلة وُتدرج التغیرات في القیمة العادلة في قائمة ") "األدوات المالیة٩ار الدولي للتقریر المالي (مالیة ویقع ضمن نطاق المعی
). یتم قیاس كافة العوض المحتمل اآلخر، الذي ال یقع ضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي  ٩وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي (الموحدة 

. قائمة الدخل الموحدة یمة العادلة بتاریخ إعداد القوائم المالیة، وتدرج التغیرات في القیمة العادلة في )، بالق٩(

ة  یتم، في األصل، قیاس الشھرة، بالتكلفة (والتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكیة غیر المسیطرة وأی
وجودات القابلة للتمییز التي تم االستحواذ علیھا والمطلوبات التي تم التعھد بھا). وفي حالة زیادة القیمة حصص مملوكة سابقا، عن صافي الم

العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقدیر للتأكد من قیامھا بصورة صحیحة بتحدید
وكافة المطلوبات التي تم التعھد بھا، ومراجعة االجراءات المستخدمة في قیاس المبالغ المراد إثباتھ بتاریخ  كافة الموجودات المستحوذ علیھا 

حینئذ  االستحواذ. وإذا ما زال ینتج عن إعادة التقدیر زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، یتم 
الدخل الموحدة.  إثبات األرباح في قائمة  

االنخفاض المتراكمة.  خسائر  للتأكد من وجود انخفاض في وبعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً  االختبار  إجراء  ولغرض 
دات المدرة  إلى كل وحدة أو مجموعة من الوح–اعتبارًا من تاریخ االستحواذ –القیمة، تخصص الشھرة المستحوذ علیھا عند تجمیع األعمال  

للنقدیة التي یتوقع بأن تستفید من تجمیع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ  
علیھا إلى تلك الوحدات.
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والشھرة (تتمة)تجمیع األعمالعملیات 
تبعدة  وعند تخصیص الشھرة إلى الوحدة المدرة للنقدیة واستبعاد جزء من العملیة ضمن الوحدة، عندئذ یتم إدراج الشھرة المتعلقة بالعملیة المس

المستبعدة في مثل ھذه الحاالت على أساس القیمة النسبیة في القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید أرباح أو خسائر استبعاد العملیة. تقاس الشھرة  
للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من الوحدة المدرة للنقدیة. 

توزیعات االرباح 
وقفاً  لم یعد متتعترف المجموعة بااللتزامات المتعلقة بدفع التوزیعات النقدیة أو غیر النقدیة على المساھمین عندما یكون التوزیع معتمدا و

رغبة   الجمعیة  .المجموعةعلى  المصادقة علیھا من قبل  كمطلوبات عند  النھائیة  األرباح  توزیعات  إثبات  توزیعات .العمومیةیتم  تقید 
وُیعتَرف بالمبلغ المقابل مباشرة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة.األرباح األولیة عند اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة.

الزكاة 
العربیة   المملكة  في  ("الھیئة")  والجمارك  والضریبة  الزكاة  ھیئة  عن  الصادرة  الزكاة  ألنظمة  لھا  التابعة  والشركات  الشركة  تخضع 

أیضا للتفسیرات تخضع  والتي  عنھاالسعودیة،  المبالغ المتوقع  .  الصادرة  أساس  االقتضاء على  مخصصات عند  بتكوین  اإلدارة  تقوم 
الھیئة، وتقوم بشكل دوري بتقییم المواقف المتخذة في اإلقرارات الزكویة بشأن الحاالت التي تخضع فیھا األنظمة الزكویة  سدادھا إلى  

یحتسب التزام الزكاة اإلضافي ـ إن وجد ـ والمتعلق بربوط سنوات  وُیحّمل مخصص الزكاة على قائمة الدخل الموحدة.المتبعة للتفسیر.
ط. والتي یتم فیھا االنتھاء من الربسابقة من الھیئة للفترة

ضریبة القیمة المضافة
ودات  یتم اثبات المصاریف والموجودات بعد خصم اجمالي ضریبة القیمة المضافة، إال إذا كانت ضریبة القیمة المضافة المتكبدة بشأن شراء الموج

الحالة یتم إثبات ضریبة القیمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء  أو الخدمات غیر قابلة لالسترداد من السلطة الضریبیة، وفي ھذه  
وعند إظھار الذمم المدینة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضریبة القیمة المضافة. یتم إدراج صافي مبلغ البند حیثما ینطبق ذلك،  من مصروف 

لى السلطات الضریبیة كجزء من أرصدة المدینین أو الدائنین في قائمة المركز  ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إ
المالي الموحدة. 

مستحقة الدفع المبالغ ال
ن قبل یتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بھا فواتیر م

الموردین. 

المخصصات والموجودات المحتملة والمطلوبات المحتملة 
یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونیة أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنھ من المحتمل ان یتطلب األمر  

دیٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق بھ. وفي الحاالت التي تتوقع فیھا  استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادیة لسداد االلتزام وأنھ یمكن إجراء تق
تعویض بعض أو كل المخصصات، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، فإنھ یتم إثبات التعویض كأصل مستقل وذلك فقط عندما  المجموعة

یكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعویض. یتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل، بعد خصم أیة مبالغ  
للنقود جوھرًیا، فإنھ یتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخصم الحالي والذي یعكس، عندما یكون  مستردة. وإذا كان أثر القیمة الز  منیة 

مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، یتم إثبات الزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة تمویل. 

العقود التي تعتبر تكالیفھا أكبر من منافعھا 
كان لدى المجموعة عقد تعتبر تكالیفھ أكبر من منافعھ، یتم إثبات وقیاس االلتزام الحالي بموجب العقد كمخصص. وقبل تجنیب مخصص  إذا

.مستقل للعقد الذي تعتبر تكالیفھ أكبر من منافعھ، تقوم المجموعة بإثبات أي خسارة انخفاض قد حدثت على الموجودات المخصصة لذلك العقد

الذي تعتبر تكالیفھ أكبر من منافعھ عقدا تزید بموجبھ التكالیف التي ال یمكن تجنبھا (أي التكالیف التي ال یمكن للمجموعة تجنبھا یمثل العقد
یمكن نظرا لوجود العقد) للوفاء بااللتزامات بموجب العقد عن المنافع االقتصادیة التي یتوقع استالمھا بموجب العقد. تعكس التكالیف التي ال 

،  نبھا بموجب العقد صافي تكلفة الخروج من العقد، والذي یمثل تكلفة الوفاء بالعقد وأیة تعویضات أو غرامات ناتجة عن عدم الوفاء بالعقدتج
أیھما أقل. 

االلتزامات المحتملة المثبتة في عملیة تجمیع أعمال
أعمال بالقیمة العادلة لھ. ویقاس الحقاً بالمبلغ الذي سیتم إثباتھ وفقا للمتطلبات  یتم، في اًألصل، قیاس االلتزام المحتمل المثبت في عملیة تجمیع 

ت المتعلقة  المتعلقة بالمخصصات الواردة أعاله أو المبلغ المثبت في األصل ناقصاً (عندما یكون مالئماً) اإلطفاء المتراكم المثبت وفقاً للمتطلبا
بإثبات اإلیرادات، أیھما أعلى. 
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المنافع المحددة للموظفین 

منافع الموظفین قصیرة األجل 
الة وجود  یتم اثبات منافع الموظفین قصیرة األجل كمصاریف عند تقدیم الخدمات ذات العالقة. یتم اثبات االلتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده في ح 

اللتزام بشكل التزام قانوني أو متوقع حالي على المجموعة لسداد ھذا المبلغ نتیجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظفین، وإمكانیة تقدیر ا
موثوق بھ. 

برامج المساھمات المحددة 
باست على المجموعة  ال توجد التزامات  محددة.  اشتراكات  االجتماعیة برنامج  العامة للتأمینات  المؤسسة  ألنظمة  طبًقا  التقاعد  منافع  ثناء  تمثل 

تقوم   االجتماعیة.  للتأمینات  العامة  للمؤسسة  المستحقة  للتأمینات  االشتراكات  العامة  المؤسسة  إلى  المستحقة  االشتراكات  بإثبات  المجموعة 
االجتماعیة كمصروف عند استحقاقھا. 

برامج المنافع المحددة 
ة  ت في قائمیمثل برنامج المنافع المحددة برنامج منافع لما بعد انتھاء الخدمة بخالف برنامج المساھمات المحددة. یمثل صافي التزام التقاعد المثب

القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاریخ قائمة المركز المالي، المركز المالي الموحدة بشأن برامج المنافع المحددة لما بعد التوظیف
وقعة. یتم إثبات مبالغ  . یتم احتساب التزام المنافع المحددة سنوًیا من قبل خبراء اكتواریین مؤھلین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتالموحدة 

إعادة القیاس، إن وجدت، والتصریح عنھا ضمن االحتیاطیات األخرى في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة وتحمل الزیادة أو النقص  
ددة. المقابل لذلك على قائمة الدخل الشامل الموحدة والتي تتكون من مكاسب وخسائر اكتواریة ناتجة عن التزام المنافع المح

قیاس القیمة العادلة 
ین القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین متعامل

المطلوبات ستتم إما: في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل 

في السوق الرئیس للموجودات أو المطلوبات، أو -
في حالة عدم وجود السوق الرئیس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات. -

إن السوق الرئیس أو األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل المجموعة. 

للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات وأنھم یسعون  تقاس القیمة العادلة  
لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. 

ریق االستخدام  یأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن ط
األفضل واألقصى لألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد. 

ة للمالحظة  تستخدم المجموعة طرق تقویم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت القابل
ستخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. وتقلیل ا

القیمة  تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل الھرمي لمستویات
كل: العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ك

المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة (أي بدون تعدیل أو تجدید األسعار)-
طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  - الثاني:  لقیاس القیمة العادلة  -المستوى  بصورة مباشرة أو غیر -الھامة  قابلة للمالحظة 

مباشرة.
غیر قابلة للمالحظة. -الھامة لقیاس القیمة العادلة -ق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى المستوى الثالث: طر -

تسلسل الھرمي  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فیما إذا تم التحویل بین ال
بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة  لمستویات القیمة العادلة وذلك 

مالیة. 
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اإلیرادات
):١٥مكون من خمس خطوات كما ھو مبین في المعیار الدولي للتقریر المالي (تعترف المجموعة باإلیرادات بناًء على نموذج 

ُیعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفیذ وینص على  تحدید العقد (العقود) المبرم مع العمیل: .١الخطوة 
الشروط الخاصة بكل عقد والتي یجب الوفاء بھا. 

التزام األداء عبارة عن تعھد في عقد مبرم مع العمیل لتحویل بضاعة أو خدمة إلى العمیل. التزامات األداء في العقد: تحدید .٢الخطوة 
تحدید سعر المعاملة: یمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة استحقاقھ مقابل تحویل البضاعة أو الخدمات المتعھد  .٣الخطوة 

غ التي یتم تحصیلھا بالنیابة عن الغیر.بھا إلى العمیل باستثناء المبال
بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر من التزام أداء واحد، ستقوم المجموعة  توزیع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد:.٤الخطوة 

التزام أداء. بتخصیص سعر العاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقھ مقابل الوفاء بكل 
بالتزام األداء. المنشأة وفاءإثبات اإلیرادات عند (أو حال) .٥الخطوة 

المحروقات اإلیرادات من مبیعات 
عند   من الزمن  في نقطة  االیرادات  اثبات  تلك  بیع المحروقات یتم  المجموعة مقابل  أن تستحقھ  یتوقع  بمبلغ یعكس العوض الذي  العمیل  إلى 

وقد خلصت المجموعة بشكل عام إلى أن الشركة ھي األصیل في اتفاقیات المبیعات الخاصة بھا ألنھا عادة ما تتحكم في البضائع . المحروقات
قبل تحویلھا إلى العمیل.

بیع البضائع
تقدیر التكالیف المرتبطةیتم االعتراف   ویمكن  محتمًال  إلى العمیل ویكون استرداد المقابل  البضائع  على  یتم تحویل السیطرة  عندما  باإلیراد 

ل والعودة المحتملة للبضائع بشكل موثوق، وال یوجد تدخل إداري مستمر في البضائع ویمكن أن یكون مبلغ اإلیرادات ممكًنا یمكن قیاسھا بشك 
اس اإلیرادات بصافي العوائد والخصومات التجاریة والخصومات على الحجم. موثوق. یتم قی

تقدیم الخدمات 
عند  رادات ھذه الخدماتایإثباتتعمل المجموعة في تقدیم الخدمات المتعلقة بفحص المركبات ونقل وتوزیع المنتجات البترولیة المكررة وتقوم ب 

الخدمات قصیرة بطبیعتھا بشكل عام. االنتھاء من تقدیمھا نظرًا ألن مدة  

إیرادات اإلیجار 
. على مدى فترة اإلیجار ایجار إیرادات بھا ك یتم االعتراف تقوم المجموعة بتأجیر أقسام من المحطات و

یتم إثبات اإلیرادات األخرى عند تحققھا. 

التكالیف والمصاریف 
االستحقاق المحاسبي. یتم تصنیف المصاریف على النحو التالي: یتم إثبات المصاریف عند تكبدھا على أساس مبدأ 

تكلفة اإلیرادات: وتشمل التكلفة المتعلقة مباشرة بمبیعات البضاعة وتقدیم الخدمات، أي المرتبطة مباشرة باإلیرادات المثبتة. )أ
البیع والتسویق: تتمثل في جھود الشركة المتعلقة بقسم التسویق والمبیعات. )ب
:تصنف جمیع المصاریف األخرى، باستثناء التكالیف المباشرة، كمصاریف عمومیة وإداریة. ومیة وإداریةالمصاریف عم)ج

یتم التوزیع بین تكالیف اإلیرادات ومصاریف البیع والتوزیع والمصاریف العمومیة واإلداریة، عند الضرورة، وفق أسس ثابتة. 

إیرادات التمویل وتكالیف التمویل 
، باستخدام طریقة العمولة الفعلیة.  الدخل الموحدةتتضمن إیرادات التمویل دخل العمولة التي یتم إثباتھا عند استحقاقھا في قائمة 

الموحدة. ویتم إثبات تكالیف الدخلالقروض ألجل التي یتم إثباتھا في قائمة  المرابحات وتتكون تكالیف التمویل من األعباء المالیة المتعلقة ب
ة وذلك باستخدام طریقة العمولة الفعلیة.الموحدالدخلاالقتراض غیر المتعلقة مباشرًة بشراء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤھل في قائمة 
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(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٥-٣

عمالت أجنبیة 
وفیما یتعلق بكل  المجموعة.ُتْعَرض القوائم المالیة الموحَّدة للمجموعة باللایر السعودي، الذي ھو أیًضا العملة الوظیفیة المستخدمة لدى  

تستخدم المجموعة منشأة، تحدد المجموعة العملة الوظیفیة والبنود المدرجة في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام ھذه العملة الوظیفیة.
الموحَّدة ُیظھر المبلغ الذي ینشأ  الطریقة المباشرة للتوحید، وعند بیع عملیة أجنبیة، فإن الربح أو الخسارة الُمعاد تصنیفھا إلى قائمة الدخل  

من استخدام ھذه الطریقة. 

الموحدة.القوائم المالیة  ویعاد تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بعمالت أجنبیة وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاریخ  
البنود غیر النقدیة التي تُقاُس بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار  وتحولیتم إثبات كافة الفروقات في قائمة الدخل الموحدة.

التحویل السائدة في تواریخ المعامالت المبدئیة. 

المعلومات القطاعیة 
د بشأنھا مصاریف،  إن القطاع التشغیلي ھو أحد مكونات المجموعة الذي یزاول أنشطة تجاریة من الممكن أن تحقق منھا المجموعة إیرادات وتتكب

بما في ذلك اإلیرادات والمصاریف المتعلقة بالمعامالت مع أي مكون من المكونات األخرى للمجموعة. یتم بانتظام مراجعة نتائج العملیات  
صھا للقطاعات  لكافة القطاعات التشغیلیة من قبل رئیس العملیات بصفتھ صانع القرار بالمجموعة التخاذ قرارات بشأن الموارد التي یتم تخصی

وتقییم أدائھا والتي تتوفر عنھا معلومات مالیة منفصلة. 

المحاسبیةالمعاییر٦-٣

المفعول ةوساری ةالصادررایی والمعةالصادر ة یر الجدیدای المع
خالف ذلك): (مالم یرد ٢٠٢٢ینایر ١فیما یلي المعاییر والتعدیالت والتي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

)٣٧التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (- تكالیف الوفاء بالعقود -العقود المتوقع خسارتھا -
)٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (-اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي -
)١٦ار المحاسبة الدولي (تعدیالت على معی-المتحصالت قبل االستخدام المرجوالممتلكات واآلالت والمعدات: -
الشركة التابعة المطبقة للمعاییر الدولیة ألول مرة– تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة – ) ١المعیار الدولي للتقریر المالي (-
ثبات المطلوبات المالیة بالمئة" للتوقف عن إ١٠الرسوم في اختبار "الـ -) "األدوات المالیة" ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (-
الضرائب في قیاسات القیمة العادلة-) الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي (-

ولیس لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم المالیة الموحَّدة الخاصة بالمجموعة.

یدخل حیز التنفیذ بعد. ولم تنفِّذ المجموعة التطبیق المبكِّر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صدر، لكنَّھ لم 

والمعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ةالصادر ة ر الجدیدی ی االمع
لم یتم تبنیھا بشكل مبكر من  ،٢٠٢٢دیسمبر  ٣١والتي لم تدخل حیز التنفیذ بعد كما في  ،الصادرةو المعدلةالجدیدةوالتفسیراتالمعاییر إن

ومن غیر المتوقع ان یكون لتطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات أي أثر  سیتم تبنیھا عند تاریخ سریانھا حسب قابلیة تطبیقھا.  قبل المجموعة حیث
جوھري على المجموعة في تاریخ سریانھا.

تاریخ السریان اسم المعیار والتعدیل أو التفسیر 
٢٠٢٣ینایر ١"عقود التامین" –) ١٧الدولي للتقریر المالي (المعیار  -
٢٠٢٣ینایر ١تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة):١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-
٢٠٢٣ینایر ١)٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-تعریف التقدیرات المحاسبیة -
للمعاییر الدولیة  ٢) وقائمة الممارسة  ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (-المحاسبیة  االفصاح عن السیاسات  -

٢٠٢٣ینایر ١للتقریر المالي 
تعدیالت على معیار المحاسبة -الضریبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة  -

٢٠٢٣ینایر ١)١٢الدولي (
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األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -٤

بإجراء  الموحدة، قامت اإلدارة  المالیة  القوائم  إعداد ھذه  المحاسبیة واألحكامعند  السیاسات  التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق 
والمبالغ المصرح عنھا   وقد ینشأ عن عدم التیقن حیال  .المرفقةواالفصاحاتواإلیرادات والمصاریفوالمطلوبات،للموجودات، للمجموعة 

. االفتراضات والتقدیرات نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في الفترات المستقبلیة

ى التقدیرات بأثر مستقبلي.تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الرئیسیة بصورة مستمرة. یتم إثبات التعدیالت عل

التقدیرات واالفتراضات 
،  الموحدةاألساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ إعداد القوائم المالیةتم أدناه بیان االفتراضات

القیمة   على  جوھري  تعدیل  إجراء  إلى  یؤدي  جوھري  تأثیر  لھا  قامت  والتي  القادمة.  المالیة  السنة  خالل  والمطلوبات  للموجودات  الدفتریة 
الظرو ومع ذلك، قد تتغیر  المتاحة بتاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة.  المؤشرات  والتقدیرات بناء على  ف المجموعة بإجراء االفتراضات 

سوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سیطرة بالمجموعة. یتم عكس ھذه  واالفتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات المستقبلیة نتیجة لتغیرات ال
التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا. 

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
ل القیمة األعلى  یحدث االنخفاض في القیمة عند زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، والتي تمث

امالت البیع  للقیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع والقیمة الحالیة. یتم احتساب القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع على أساس البیانات المتاحة لمع
العرضیة لبیع األصل. یتم  الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكالیف  

لمدة خ التقدیریة  التدفقات النقدیة على أساس الموازنة  یتم تحدید  المخصومة.  التدفقات النقدیة  القیمة الحالیة على أساس طریقة  مس  احتساب 
التي من شأنھا تعزیز أداء األصل  سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة

ات النقدیة  للوحدة المدرة للنقدیة الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة. تتأثر القیمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طریقة التدفق
االستقراء.المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة الواردة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض 

خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة التجاریة 
) بشأن االنخفاض في القیمة وقامت باحتساب خسائر ٩قامت المجموعة بتطبیق الطریقة المبسطة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (

العمر. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادا إلى الخبرة السابقة  االئتمان المتوقعة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  
في خسائر االئتمان، والتي یتم تعدیلھا بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة. 

التزامات المنافع المحددة للموظفین 
ت التقویم اإلكتواري. یتضمن التقویم االكتواري إجراء العدید من االفتراضات التي  یتم تحدید التزامات المنافع المحددة للموظفین باستخدام عملیا 

ت  قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وتشتمل ھذه االفتراضات على تحدید معدل الخصم، والزیادات المستقبلیة في الرواتب، ومعدال
عة المعقدة للتقویم واالفتراضات األساسیة وطبیعتھا طویلة األجل، فإن التزام المنافع  الوفیات والزیادة المستقبلیة في المعاشات. ونظرا للطبی

المحددة یتأثر بصورة كبیرة بالتغیرات في ھذه االفتراضات. یتم مراجعة كافة االفتراضات بشكل سنوي.

األعمار االنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات 
ر اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات سنوًیأ. ویتم المحاسبة عن أي تغیر في العمر اإلنتاجي المقدر أو  تقوم اإلدارة بمراجعة األعما

٪٢٠تعدیل القیمة المتبقیة لعدد من السیارات ضمن الممتلكات واالالت والمعدات لتصبح تم ، ٢٠٢٢خالل العام نمط االستھالك بأثر مستقبلي. 
. المحاسبة عن ھذا التعدیل بأثر مستقبليقیمة متبقیة. تم 

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة
سعار المتداولة  عند عدم إمكانیة قیاس القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة بناًء على األ

العادلة باستخدام طرق تقویم تتضمن نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. یتم أخذ مدخالت ھذه النماذج  في األسواق النشطة، فإنھ یتم تحدید قیمتھا  
القیمة  من األسواق القابلة للمالحظة حیثما كان ذلك ممكنا، ولكن عندما یكون ذلك غیر ُمجدي، فإن األمر یتطلب إبداء درجة من األحكام لتحدید  

تبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. ومن الممكن أن تؤثر التغیرات  العادلة. تشتمل األحكام على االع
لقة بھذه  في االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل على القیمة العادلة المصرح عنھا لألدوات المالیة. یمكن أن تؤثر التغیرات في االفتراضات المتع 

ة المصرح عنھا لألدوات المالیة. األحكام على القیمة العادل
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(تتمة)التقدیرات واالفتراضات

تقدیر معدل االقتراض اإلضافي -عقود اإلیجار 
أن تحدد معدل الفائدة المتضمن في عقد اإلیجار، وبالتالي تستخدم معدل االقتراض المتزاید الخاص بھا لقیاس مطلوبات  للمجموعةال یمكن  
معدل االقتراض المتزاید ھو معدل الفائدة الذي قد تضطر المجموعة لدفعھ لالقتراض، على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل، التمویل  .اإلیجار 

وبالتالي یعكس معدل االقتراض المتزاید .أصل بقیمة مماثلة لألصل حق االستخدام في نفس الظروف االقتصادیةالضروري للحصول على  
لتي ال  المبلغ الذي قد تضطر المجموعة لدفعھ وھو ما یتطلب تقدیرًا عندما ال یكون ھناك معدالت قابلة للمالحظة متاحة (مثل الشركات التابعة ا

دما تحتاج للتعدیل لتعكس أحكام وشروط عقد اإلیجار (على سبیل المثال عندما ال تكون عقود االیجار بالعملة  تبرم معامالت تمویل) أو عن
تقدر المجموعة معدل االقتراض المتزاید باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة (مثل معدالت الفائدة بالسوق) عندما  .الوظیفیة للشركة التابعة)
بتقدیرات خاصة بالمنشأة (مثل معدل االئتمان الخاص بالشركة التابعة).تكون متاحة وینبغي القیام

مبدأ االستمراریة
لعمل وفقاً  تم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ االستمراریة. قامت إدارة المجموعة بإجراء تقویم لمقدرة المجموعة على االستمرار في ا

قناعة بأن المجموعة لدیھا الموارد الكافیة لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، لیس لدى  لمبدأ االستمراریة، وھي على  
اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوھري قد یثیر شكوكاً حول مقدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة.

األحكام 

المجموعة كمستأجر-د واإلنھاء تحدید مدة عقد اإلیجار مع خیارات التجدی 
د عقد اإلیجار  تقوم المجموعة بتحدید مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، باإلضافة الى أي فترات مشمولة بخیار تمدی 

كان من المؤكد أال تتم ممارستھ.إذا كان من المؤكد أن تتم ممارستھ، أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا 

تقوم المجموعة بتطبیق األحكام عند تقویم ما إذا كان من المؤكد  یوجد لدى المجموعة العدید من عقود اإلیجار التي تتضمن خیارات تجدید وإنھاء. 
أو إنھائھ.  تجدید عقد اإلیجار  خیار  معقولة ممارسة  العو بصورة  كافة  االعتبار  بعین  تأخذ  أنھا  حافز  أي  إیجاد  شأنھا  من  التي  الصلة  ذات  امل 

وبعد تاریخ بدء اإلیجار، تقوم المجموعة بإعادة تقویم مدة عقد اإلیجار في حالة وقوع حدث ھام أو  اقتصادي لممارسة خیار التجدید أو اإلنھاء.
تجدید أو اإلنھاء (على سبیل المثال، إنشاء  تغیر في الظروف التي تقع تحت سیطرتھا وتؤثر على قدرتھا على ممارسة أو عدم ممارسة خیار ال

التحسینات المھمة على المباني المستأجرة أو التخصیص المھم حسب الطلب لألصل المستأجر).

المجموعة كمستأِجر- تصنیف عقود اإلیجار العقاریة 
م وشروط الترتیبات، مثل فترة اإلیجار، أنھا ال تمثل  بناء على تقویم أحكا -وقد تبین للمجموعة  أبرمت المجموعة عقود إیجار بشأن ممتلكاتھا. 

اإلیجار ال تساوي إلى حد كبیر القیمة العاد  لدفعات  للعقار التجاري وأن القیمة الحالیة للحد األدنى  من العمر اإلنتاجي  للعقار  جزءا جوھریاً  لة 
تحتفظ بكافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكیة ھذه العقارات وتقوم بالمحاسبة عن ھذه العقود كعقود إیجار تشغیلي. إنھا حیث -التجاري 
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الممتلكات واآلالت والمعدات-٥٥

. )٢٠(إیضاح لایر سعودي) مرھونة لبنوك محلیة ضمانًا للقروض والتسھیالت البنكیة المقدمة من ھذه البنوك ١٠٧٬٦٨٦٬١٥٩: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١لایر سعودي (٩٩٫٣٨٤٫٥١٨بمبلغومبانيتتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات أعاله أراضي (*) 

ملیون لایر سعودي لفئة السیارات  ١٬١االستھالك بمبلغ انخفاض أدى الى  لسیارات للقیمة المتبقیة اتعدیلأثرإنمستقبلي. بأثر المحاسبة عن ھذا التعدیل م تومتبقیة قیمة ٪٢٠والمعدات لتصبح  واآلالت الممتلكات ضمن السیارات لعدد من ةالمتبقیالقیمة تم تعدیل )*(*
لھذه الفئة من السیارات. ملیون لایر سعودي ١٢٬٥انخفاض االستھالك بمبلغ ھو التعدیل على الفترات الالحقة ھذا إن أثر  . ٢٠٢٢سنة خالل

**السیاراتواآلالت المعدات*المباني*ضياألرا
االتصال أجھزة 

حاسب آلليالوالمفروشاتثاثاألوالھواتف 
األجھزة  
االعالنیة لوحات االلكترونیة 

تحسینات على  
المباني

اإلجمالي 
للسنة المنتھیة في  

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

اإلجمالي 
٣١للسنة المنتھیة في  

٢٠٢١دیسمبر 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

التكلفة: 
٤٥٧٬٠٥٧٬٦٦٠٧٥٤٬٥٦٩٬٨٩٥١٣٨٬٩١٤٬١٢١٦٢٬٤٣١٬٠١٦١٬٣١٦٬١٤٤٢١٬٥٣٧٬٦٢٤٢٣٬٥٠٦٬٠٦٥٣٩٬٣٢٢٬٧٥٠٣٣٬٧٤٦٬٧٩٠٢٣٧٬٥٥٦٬٥٤٩١٬٧٦٩٬٩٥٨٬٦١٤١٬٦١٩٬٧٩٤٬٢١٧السنة بدایةفي

على  استحواذمنإضافات
-١٩٨٬٥٩٢٬٠٦٤٩٢١٬٤٨١٬٠٩٣---٤١٬٤٧٦٬٩٤٠-٤٣٧٬٦٣٣٬٩٤٠٥٨٢١٢٦٬٧٤٤٬٦٧٬٨٠١٬٦١٠٤٩٬٢٣١٬٩٥٧)٢تابعة (إیضاح شركة

٢٬١٨١٬٣١٦٩٬٥١٧٬٢٧٠٢٦٬٨١٥٬١٤٧٢٨٬٠٠٠٣٬٥٥٤٬٦٠١٤٬٨٢٠٬٦٣٢٣٬٠٢٦٬١٩٠٣٬٠٧٦٬٩٢١١٣٬٦٠٧٬٨٣٣٦٦٬٦٢٧٬٩١٠٥٨٬٥٣٥٬٥٩٤-خالل السنةضافاتإ
محول من مشاریع تحت  

٩٬٧٦٢٬٧٦٤٢٬٠٣٨٬٨٣٢٣٬٧٣١٬٥٠٠٢٤٥٬٢٢٥٤٩٠٬٧٧١٣٧١٬١٢٩٥٩٩٬٦٦٤٣٧١٬٩٨٤١٦٬٠٥٥٬٢١٥٣٣٬٦٦٧٬٠٨٤١١٨٬٥٤٠٬٧٢٧-)٦التنفیذ (إیضاح 
)٢٦٬٩١١٬٩٢٤()١٦١٬٠٠٩٬٥٨٤()٩٨٬٧٨٨٬٥٥٤()١٬٨٣٠٬٠٣٢()١٬٨٠٩٬٦٩٣()٢٥٢٬٨٦١()١٩٬٩٢٩٬٥٧٥()٢٨٬٢٠٦()٨٬٥٦١٬٢٣٥()٢٣٬٧٣٨٬٨٧٨()٦٬٠٧٠٬٥٥٠(-استبعادات

استبعادات خروج من  
-)٤٬٣٧٧٬٩٠٦()٤٬٢٤٤٬٩٤٨()٨٠٬٨٩٦()١١٬٠٠٠()٩٬٦٨٢()٧٬٩٨٠(--)٤٬١٥٠()١٩٬٢٥٠(-محطات عقود ایجار 

بیع وإعادة  من استبعادات
-)١٩١٬٩١٢٬٣٦١()٧٬٢٧٦٬٢٦٨()١٬٨٢٥٬٣٧٨()١٬٣٠٤٬٢٩٣()٣٨٩٬٩٦٤()٢٦٠٬٦١٥(--)٥٬٦٣١٬٥٢٨()٥٣٬٨٨٩٬٩٣٧()١٢١٬٣٣٤٬٣٧٨()٣٥استئجار (إیضاح 

٧٧٣٬٣٥٧٬٢٢٢٨٣٣٬٢٧٨٬٨٢٠١٨٨٬٨٩٧٬٢٧٧١٣٣٬٦٤٨٬٣٨٥١٬٥٦١٬١٦٣٤٦٬٨٦١٬٧٦٦٢٨٬٠٤٥٬٣١٩٣٩٬٨٢٣٬٦١٨٣٣٬٤٥٩٬٣٨٩٣٥٥٬٥٠١٬٨٩١٢٬٤٣٤٬٤٣٤٬٨٥٠١٬٧٦٩٬٩٥٨٬٦١٤السنة نھایة في

ستھالك:  اال
٢٥٦٬٧٠٤٬٣٨٥٥٥٬٠٦٨٬٦٩٣٢٤٬٤٢٤٬٦٣١١٬٢٩٠٬٨٠٨١٤٬٣٧٨٬١٩٤١٣٬١١٣٬٠٧٥٢٣٬٧٤٠٬٦٠٦١٩٬٢٨٥٬٠٧٥٦٥٬١٥٩٬٦٨١٤٧٣٬١٦٥٬١٤٨٤٢٩٬٩٧٧٬٨٥١-السنة بدایةفي

على  استحواذمنإضافات
-١٣٠٬٥٧٦٬٦٠٥٣٠٠٬٩٦٤٬٥٦٧---٣٢٬٢٧٧٬٦٢٨-٥٥٬١٢٥٬٤٦٧٤٧٬٠٨٥٬٩٤٣٣٥٬٨٩٨٬٩٢٤-)٢تابعة (إیضاح شركة
٢٨٬٢١٨٬٠٣٠١٦٬٣٨٥٬٩٤٦٧٬٧٦٣٬٣٢٧١٢٬٧٦١٤٬٢٣٨٬٥٦٢٢٬٦٧٨٬٥٢٤٣٬٣٤٠٬٥٧٧٣٬٤٦٧٬٢١٣٢٦٬١٦٦٬٣٠٥٩٢٬٢٧١٬٢٤٥٦٥٬٤٤٣٬٧٢٩-للسنة المحمل

)٢٢٬٢٥٦٬٤٣٢()١٥١٬٧٠٨٬٦٧٦()٩٥٬٨٧٩٬٨٣٧()١٬٥٧٣٬٥٥٩()١٬٥٩٥٬٧٨٨()١٧٥٬٣٤٣()١٦٬٦٥٤٬٠٦٩()٢٨٬٢٠٠()٧٬٩٩٠٬٤٥٠()٢٣٬٠٤٩٬٤٥٧()٤٬٧٦١٬٩٧٣(-استبعادات
استبعادات خروج من  

-)٤٬١١٦٬٠٦٦()٤٬٠١٤٬٣٩٠()٦٨٬٣٤٤()٧٬٥٨٧(-)٥٬٩٣٧(--)٥٥٨()١٩٬٢٥٠(-محطات عقود ایجار 
بیع وإعادة  استبعادات

استئجار ممتلكات وآالت  
-)١٧٬١٨٠٬٧٠٠()٢٬١٣٧٬٦٦٠()١٬١٩٢٬٦٢٥()٧٧٩٬٥٢٧()١٨٧٬٢٥٠()١٣٢٬٨٠٩(--)٣٬١٠٠٬٩٤٠()٩٬٦٤٩٬٨٨٩(-)٣٥ومعدات (إیضاح 

٣٢٥٬٦١٦٬٧٧٠٩٢٬٣٨٩٬٦٢٧٦٠٬٠٩٦٬٤٣٢١٬٢٧٥٬٣٦٩٣٤٬١٠١٬٥٦٩١٥٬٤٢٩٬٠٠٦٢٤٬٦٩٨٬٢٨١١٩٬٩١٧٬٧٦٠١١٩٬٨٧٠٬٧٠٤٦٩٣٬٣٩٥٬٥١٨٤٧٣٬١٦٥٬١٤٨-السنة نھایة في
صافي القیمة الدفتریة:  

٢٠٢٢٧٧٣٬٣٥٧٬٢٢٢٥٠٧٬٦٦٢٬٠٥٠٩٦٬٥٠٧٬٦٥٠٧٣٬٥٥١٬٩٥٣٢٨٥٬٧٩٤١٢٬٧٦٠٬١٩٧١٢٬٦١٦٬٣١٣١٥٬١٢٥٬٣٣٧١٣٬٥٤١٬٦٢٩٢٣٥٬٦٣١٬١٨٧١٬٧٤١٬٠٣٩٬٣٣٢دیسمبر ٣١فيكما 

٢٠٢١٤٥٧٬٠٥٧٬٦٦٠٤٩٧٬٨٦٥٬٥١٠٨٣٬٨٤٥٬٤٢٨٣٨٬٠٠٦٬٣٨٥٢٥٬٣٣٦٧٬١٥٩٬٤٣٠١٠٬٣٩٢٬٩٩٠١٥٬٥٨٢٬١٤٤١٤٬٤٦١٬٧١٥١٧٢٬٣٩٦٬٨٦٨١٬٢٩٦٬٧٩٣٬٤٦٦دیسمبر٣١فيكما
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(تتمة) والمعداتالممتلكات واآلالت  -٥

: حمل مصروف االستھالك في قائمة الدخل الموحدة على النحو التالي

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٨٩٬٤٣٣٬٨٧٥٦٣٬٤٨٦٬٧٠٢)٢٨تكلفة إیرادات (إیضاح 
٢٬٨٣٧٬٣٧٠١٬٩٥٧٬٠٢٧)٢٩مصاریف عمومیة وإداریة (إیضاح 

٩٢٬٢٧١٬٢٤٥٦٥٬٤٤٣٬٧٢٩

المشاریع تحت التنفیذ-٦

الرئیسي   المبنى  انشاء  تكلفة  البند  ھذا  العربیة  للشركةیمثل  المملكة  في  مختلفة  مناطق  في  وقود  بمحطات  متعلقة  مشاریع  وتطویر  وانشاء 
إلى مصاریف إدارة المشاریع وتكالیف  السعودیة.   مؤھلة ومصاریف متنوعة أخرىالتمویلویتضمن ھذا البند تكالیف المقاولین باإلضافة 
. للرسملة

فیما یلي حركة المشاریع تحت التنفیذ خالل السنة: 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٨٨٬٨٢٢٬١٩٧٦٥٬٧٤٤٬٧٣٨في بدایة السنة
-١٧٬٠٤٠٬١٠٨)٢شركة تابعة (إیضاح علىإضافات من استحواذ 
١٠٢٬٩٤١٬٣٥٠١٢٦٬٤٩٧٬٢٨٦إضافات خالل السنة

١٣٬٤٣٦٬٠٣٦٥٬٩٦٤٬٤٥٢("أ")استخدام موجودات حق  استھالك
٧٬٥٩٥٬٠٠٨٥٬٩٠٧٬٠٠٨") ب"(ایجار عقودالتزاماتفوائد  

٧٬٤٦٤٬٩٣٥٣٬٢٤٩٬٤٤٠") ج("فوائد مرابحات وقروض
) ١١٨٬٥٤٠٬٧٢٧()٣٣٬٦٦٧٬٠٨٤(")د(")٥محول الى ممتلكات وآالت ومعدات (إیضاح 

-)١٠٥٬٦٤١(")"ه(انخفاض في مشاریع تحت التنفیذ
٢٠٣٬٥٢٦٬٩٠٩٨٨٬٨٢٢٬١٩٧في نھایة السنة 

).٨(إیضاح ذتحت التنفیالمشاریعبھذهمتعلقةموجودات حق استخدام استھالكرسملةتمثل في ت)أ

). ١٩ایجار تم رسملتھا على االعمال االنشائیة تحت التنفیذ (إیضاح عقوددفعات التزامات عموالت تمثل في ت)ب

المؤھلة للرسملة ھو معدل المتوسط المرجح  التمویل. یعتبر المعدل المستخدم لتحدید مبلغ تكالیف  للرسملةالمؤھلةالتمویلتكالیف  في  تتمثل)ج
على قروض المجموعة القائمة خالل السنة، والمستخدمة لتمویل ھذه المشاریع. ٪٥٬٤البالغ لتكالیف االقتراض  

. تمثل التحویالت إلى الممتلكات واآلالت والمعدات بشكل رئیسي تكلفة إنشاء محطات جدیدة في جمیع مناطق المملكة)د

٠٬١١تم تسجیل انخفاض قدره  وخالل الفحص األخیر لھذه المشاریع،المجموعة بشكل دوري باالطالع على نسب إنجاز المشاریع.تقوم)ه
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١تحت التنفیذ كما في مشاریع القیمة علىملیون لایر سعودي 
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١
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عقاریةالستثماراتاال-٧
:السنة. فیما یلي حركة االستثمار العقاري خالل )٢(إیضاح خالل عملیة االستحواذ على نفط من المقتناة ةالعقاریالممتلكاتیمثل ھذا البند 

اإلجمـالي 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١أراضي 

لایر سعودي لایر سعوديالتكلفة:

٨٩٬٤٨١٬٠٠٠٨٩٬٤٨١٬٠٠٠)٢(إیضاح تابعة شركة على إضافات من استحواذ 

القیمة الدفتریة:صافي 
٢٠٢٢٨٩٬٤٨١٬٠٠٠٨٩٬٤٨١٬٠٠٠دیسمبر٣١كما في 

.المكرمةأرض في مدینة مكةبالمجموعة من  ةالخاصاالستثمارات العقاریةكون تت

لایر  ملیون ٨٩٬٥والبالغة االستحواذعند العادلة والقیمة٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما لألرض العادلةالقیمةبینجوھريفرقھناك لم یكن  
خبیر أستناد،بناء على عملیات التقویم التي تم إجراؤھا من قبل مكتب  لایر سعودي  ملیون٨٩٬٥بمبلغلألرضتم تحدید القیمة العادلة  سعودي.  

معتمد رقم  بتتثمین مستقل  المعتمدین".١٢١٠٠٠٠٠٣٧رخیص  للمقیمین  السعودیة  ضـمن  من قبل "الھیئة  العادلة  القیمة  تم تصـنیف قیاس 
إلى أسالیب التقییم المطبقة.استناداالثالث المسـتوى  

التقییم المستخدمة والمدخالت الرئیسیة لتقییم العقارات االستثماریة:طریقةأدناه 

النطاقالمدخالت الرئیسیة غیر القابلة للمالحظة التقویم طریقة

القیم  طریقة(تجاري) قاریةعممتلكات
المقارنة 

سعودي  ٧٬٥٠٠مكعب متر لكلسعر ال سعودي/  ٩٬٣٨٠–لایر  لایر 
بالمتر الربع 

سعوديلایرملیون٨٩٬٥العادلة القیمة

.جوھريفي السعر المقدر للمتر المربع إلى قیمة عادلة أعلى (أقل) بشكل الكبیرة(االنخفاض) ةقد تؤدي الزیاد



الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

-٣٤ -

موجودات حق االستخدام-٨
سنة. إن التزامات المجموعة بموجب ٢٥سنوات و٥بین  لدى المجموعة عقود إیجار بشأن محطات تعبئة وقود تتراوح فیھا فترات االیجار 

المستأجرة. وبوجھ عام. ھناك العدید من عقود اإلیجار التي تشمل خیارات  والمبانيالمؤجر لألراضيعقود اإلیجار مضمونة بصكوك ملكیة 
المتغیرة، فیما یلي حركة موجودات حق االستخدام خالل السنة:التمدید واإلنھاء ودفعات اإلیجار 

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

التكلفة:
١٬٦٤٧٬٣٩٩٬٩١٢١٬٥١٦٬٩٧٩٬١٥٣بدایة السنةفي 

-٨٢٣٬١١٨٬٤٨٧) ٢شركة تابعة، صافي (إیضاح على إضافات من استحواذ 
٢٥٢٬٩٣١٬١١٧٢٠٣٬٠٢٣٬٥٠١اإلضافات 

-٩٤٬٤٨٠٬٣٠٤)٣٥وآالت ومعدات (إیضاح ت استئجار ممتلكاإضافات نتیجة بیع وإعادة  
-٤١٬٥٧٦٬٩٠٦عقود معدلة تسویات

) ٧٢٬٦٠٢٬٧٤٢() ١٠٩٬١٣١٬٠٨٦(االستبعادات 
٢٬٧٥٠٬٣٧٥٬٦٤٠١٬٦٤٧٬٣٩٩٬٩١٢في نھایة السنة 

مجمع االھالك: 
٣٩٣٬٧٠٧٬٦٩٥٣٢٨٬٢١٦٬١٤٠في بدایة السنة
١٧٧٬٨٢٩٬٦٥٣٩٥٬٤٩٣٬٦٨٨)٢٨(إیضاح المحمل للسنة

١٣٬٤٣٦٬٠٣٦٥٬٩٦٤٬٤٥٢) ٦(إیضاح المشاریع تحت التنفیذعلىالمحمل 
) ٣٥٬٩٦٦٬٥٨٥()٥٥٬١٥٤٬٣٩٠(االستبعادات 

٥٢٩٬٨١٨٬٩٩٤٣٩٣٬٧٠٧٬٦٩٥في نھایة السنة 
٢٬٢٢٠٬٥٥٦٬٦٤٦١٬٢٥٣٬٦٩٢٬٢١٧القیمة الدفتریة

ھا. وبالتالي،  د بإلغاء بعض عقود االیجار لعدد من المحطات قبل انتھاء مدالمجموعة ، قامت ٢٠٢٢دیسمبر ٣١في  المنتھیةالسنةخالل  )أ
في قائمة الدخل الموحدة. اثباتھاتم ،لایر سعودي٤٬٨٤١٬١١٩بمبلغ أرباحنتج عن ھذه االستبعادات

. ینوالشروط المتفق علیھا مع المؤجر تمثل التسویات على عقود اإلیجار التغییرات على دفعات عقود اإلیجار  ) ب

لم یكن ھناك عقود إیجار تتضمن ضمانات القیمة المتبقیة التزمت بھا المجموعة.)ج

. اإلیرادات تكلفةضمنفي قائمة الدخل الموحدةغیر المرسمل حمل االستھالك )د

: الموحدةالدخلقائمةیلي بیان بالمبالغ المثبتة في فیما
٢٠٢٢دیسمبر٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي

١٧٧٬٨٢٩٬٦٥٣٩٥٬٤٩٣٬٦٨٨االستخدام حقموجوداتاستھالكمصروف
٧٣٬٢٠٦٬٥٨٧٤١٬٤٦٢٬٥٧٦) ١٩إیضاح(إیجار التزاماتعلىعمولةمصروف

٣٩٬١٢٥٬٦٣٦٣١٬٧٣٠٬٢٤٧المتغیرةدفعات اإلیجار 
٢٩٠٬١٦١٬٨٧٦١٦٨٬٦٨٦٬٥١١



الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

-٣٥ -

شھرة ال- ملموسةالموجودات غیر ال-٩

ــ وشــركة ٢٠١٥ســنةنشــأت الشــھرة مــن خــالل اإلســتحواذ علــى شــركة زیتــي للخــدمات البترولیــة خــالل  المحــدودةنفط خــدمات ال
: بیان بالقیمة الدفتریة للشھرةفیما یلي .٢٠٢٢خالل سنة ("نفط")

الشركة   نفط  خدمات 
المحدودة 

للخدمات   زیتي  شركة 
البترولیة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

:التكلفة
٤٬٣٠٨٬٩٩٣٤٬٣٠٨٬٩٩٣٤٬٣٠٨٬٩٩٣-كما في بدایة السنة 

-٤٩١٬٠٣٩٬٢١١-٤٩١٬٠٣٩٬٢١١استحواذ على شركة تابعة (معدل*)
٤٩١٬٠٣٩٬٢١١٤٬٣٠٨٬٩٩٣٤٩٥٬٣٤٨٬٢٠٤٤٬٣٠٨٬٩٩٣كما في نھایة السنة

:اإلطفاء واالنخفاض في القیمة
----كما في بدایة السنة 
----انخفاض في القیمة

٤٩١٬٠٣٩٬٢١١٤٬٣٠٨٬٩٩٣٤٩٥٬٣٤٨٬٢٠٤٤٬٣٠٨٬٩٩٣:صافي القیمة الدفتریة

ــة للموجــودات المشــتراة وااللتزامــات المتعھــد بھــا ٢كمــا ھــو مبــین فــي اإلیضــاح (*  )، تــم اإلنتھــاء مــن التقیــیم النھــائي للقیمــة العادل
٣٥٫٤. بنــاء علــى التقیــیم النھــائي، تــم تعــدیل قیمــة الشــھرة بزیــادة ٢٠٢٢نتیجــة االســتحواذ علــى نفــط خــالل الربــع الختــامي لســنة 

في تاریخ االستحواذ.دیدهعما تم تحملیون لایر سعودي 

ــدات  ــل الوح ــھرة. تمث ــا الش ــدار بھ ــذي ت ــة ال ــدرة للنقدی ــدات الم ــل الوح ــي تمث ــة الت ــل بالمجموع ــى وحــدات العم ــھرة إل ــم تخصــیص الش ت
). عنــد االســتحواذ، تــم توزیــع الشــھرة علــى أســاس ٢المدرة للنقدیــة كــل محطــة علــى حــدة لــنفط والمســتحوذ علیھــا خــالل الســنة (ایضــاح 

المجموعة للمحطات التي تمثل الوحدات المدرة للنقدیة. تقییم

اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة
ــي  ــة ف ــنة المنتھی ــبة للس ــا. بالنس ــي قیمتھ ــاض ف ــود انخف ــن وج ـــتأكد م ــنویاً لل ــھرة س ــار الش ــوم اإلدارة باختب ــمبر ٣١تق ــین ٢٠٢٢دیس ، تب

ــات  ــى أســاس عملی ــترداد عل ــة لالس ــة القابل ــد القیم ــم تحدی ــا. ت ــترداد لھ ــة لالس ــة القابل ــن القیم ــل م ــھرة أق ــة للش ــة الدفتری ــإلدارة أن القیم ل
ــل احتســاب القیمــة الحال ــة المعتمــدة مــن قب ــى مــدى خمــس ســنوات وفقــاً للموازنــات المالی ــة عل ــي تســتخدم توقعــات التــدفقات النقدی ــة، الت ی

ــدر  ــة باســتخدام معــدل النمــو المق ــدفقات النقدیــة خــارج الموازن ــتم اســتقراء الت ــة للاإلدارة. ی ــأن االفتراضــات المتعلق شــركة. تــرى اإلدارة ب
.ةالنمو للمدى طویل األجل لألنشطة التي تزاولھا الشركبمعدل النمو ال تزید عن متوسط معدالت

األساسیة المستخدمة في احتساب القیمة الحالیة:وفیما یلي االفتراضات 
٪

١٠٫٩-١٠٬٦معدل الخصم 
٢٫٥-٢متوسط معدل النمو السنوي للمبیعات 

٢-١٬٤معدل النمو النھائي 

التابعة. وقامت اإلدارة بتحدید إجمالي الھامش  ة قبل الزكاة وتعكس المخاطر المحددة الخاصة بالشركتمثل معدالت الخصم معدالت ما  
. )دھللة/ للیتر الواح٠٫١٥ربح الحالي الثابت (الھامش على أساس المقدر 

أثر التغیرات في االفتراضات
في االفتراضات األساسیة سینتج عنھا خسارة انخفاض في القیمة.  التابعة، إن أي تغیرات عكسیة ة فیما یتعلق بتقویم القیمة الحالیة للشرك

تمثل االفتراضات األساسیة معدالت النمو النھائیة ومعدالت الخصم المستخدمة، حیث إن التغیرات المحتملة بصورة معقولة قد ینتج عنھا 
انخفاض في القیمة. 



الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١
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رى خاألملموسةالموجودات غیر ال-١٠

غیرموجودات  ال، فیما یلي حركة  بشكل أساسي على برامج محاسبیة وبرامج تشغیلیة متعلقة بالمحطاتالموجودات الغیر الملموسةتشتمل
خالل السنة: الملموسة

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

:التكلفة
١٢٬١٨٦٬٤٩٠١١٬٥٦٢٬٠٢٩السنة بدایةفيكما

٢٬٣٣٣٬٠٣٨٦٢٤٬٤٦١إضافات 
-) ١١٬٠٧٠(االستبعادات

١٤٬٥٠٨٬٤٥٨١٢٬١٨٦٬٤٩٠كما في نھایة السنة

:اإلطفاء المتراكم
٩٬٩٥٢٬٥٠٠٨٬٦١٦٬٦٨٤كما في بدایة السنة 

١٬٠٠٣٬١١٦١٬٣٣٥٬٨١٦إطفاء السنة 
-)١١٬٠٦٩(االستبعادات

١٠٬٩٤٤٬٥٤٧٩٬٩٥٢٬٥٠٠السنةكما في نھایة 
:صافي القیمة الدفتریة

٣٬٥٦٣٬٩١١٢٬٢٣٣٬٩٩٠دیسمبر  ٣١الرصید كما في 

اتاالستثمار-١١
دخل الشامل اآلخر ال بالقیمة العادلة من خاللمدرجة اتاستثمار)أ

.  المستثمر فیھاشركةفي الالمذكورة أدناه، والتي ال تمنح سیطرة أو حق اتخاذ قرارات باستثمارات طویلة األجل في الشركاتالمجموعةقامت 
. لھذه االستثمارات المجموعةلنموذج أعمالبتصنیف ھذه االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وفقا  المجموعةقامت 

التأسیسبلدنسبة الملكیةالشركة 
٢٠٢٢مبریسد٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي

١٥٦٬٧٣٠٬٩٦٢١٥٢٬٤٣٤٬٢٩٠المملكة العربیة السعودیة ٪١٢٫٧٩شركة الشرق األوسط للبطاریات 
٣٢٣٬٨٩١٣٤٬٣٤٥٬٦٦١المملكة العربیة السعودیة ساب-استثمار في محفظة استثماریة 

١٬٠٣٣٬٠٣٤٥٤٣٬٢٤٧المملكة العربیة السعودیة ٪٠٫٣٦الشركة الوطنیة للسیاحة
١٢٥٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠المملكة العربیة السعودیة ٪٢٥شركة السباق المحدودة 

١٥٨٬٢١٢٬٨٨٧١٨٧٬٤٤٨٬١٩٨

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على النحو التالي:  اتكانت حركة االستثمار 

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

١٨٧٬٤٤٨٬١٩٨١٨٦٬٦٦١٬٤٥٠في بدایة السنة
-١٬١١٠٬١٣٧)٢إیضاح (على شركة تابعةستحواذمن اإضافات 

٣١٧٬٦٧٦١٬١٣٧٬٧٧٧إضافات خالل السنة 
-)٦٣١٬٨٥٧(الربح او الخسارة استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الىمحول 

) ٥٠٥٬٩٢٠()٣٩٬١٢٧٬١٣٦(السنةاستبعادات خالل
٩٬٠٩٥٬٨٦٩١٥٤٬٨٩١من خالل السنة التغیر في القیمة العادلة 

١٥٨٬٢١٢٬٨٨٧١٨٧٬٤٤٨٬١٩٨في نھایة السنة 



الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١
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(تتمة) اتاالستثمار-١١

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مدرجة اتاستثمار) ب
. قامت  المستثمر فیھاشركةفي ال، والتي ال تمنح سیطرة أو حق اتخاذ قرارات مدارة محلیافي صنادیق استثماریة باستثماراتالمجموعةقامت 

االستثمار. الھذالمجموعةوفقا لنموذج أعمال بتصنیف ھذه االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، المجموعة

التأسیسبلدالجھة المستثمر بھا 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي

١٢٥٬٤٤٥-  السعودیة المملكة العربیة بنك الجزیرة -صنادیق استثماریة
  -١٢٥٬٤٤٥

على النحو التالي: خالل الربح أو الخسارةبالقیمة العادلة من اتكانت حركة االستثمار 

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

١٢٥٬٤٤٥٢٧٥٬٧٦٦السنةفي بدایة
-٦٣١٬٨٥٧الدخل الشامل اآلخر استثمارات بالقیمة العادلة من خالل محول من 
١٬٧١٢٬٦٩٩٬٩٩٩٧٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠(بنك الراجحي وبنك الجزیرة)استثماریةصنادیقفي استثمارات 
) ٧٠٧٬٠٣٧٬٥٩٣()١٬٧١٥٬٤٢٩٬١٨٨(("أ")السنةخالل  استبعادات 

١٬٩٧١٬٨٨٧١٬٨٨٥٬٩٥٠السنة خاللمحققة ارباح
١٬٣٢٢-  السنةخالل  التغیر في القیمة العادلة

١٢٥٬٤٤٥-  في نھایة السنة 

ات في  استثمار عدة من بیعلایر سعودي)١٬٨٨٥٬٩٥٠: ٢٠٢١(لایر سعودي١٬٩٧١٬٨٨٧حققت المجموعة ارباح بمبلغ ةالسنخالل- أ 
صنادیق ومحافظ استثماریة.

الدینفي أدوات اتاالستثمار-١٢
٢٠٢٢دیسمبر٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي

-٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠بالتكلفة المطفأة -(صكوك)ثابتھبعمولةدینأدوات

٪٥٫٢٥بمعدلعمولة  متوسط. وتحمل الصكوك+BBBائتماني  تصنیفذات  الریاضبنكتتمثل في استثمار في صكوك مصدرة من قبل  
: االستثماراتھذهتفاصلیليوفیما.)شيءال:٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢دیسمبر ٣١فيكما

االئتماني التصنیفاالسمیةالقیمةاالستحقاقتاریخ

+٢٠٢٧١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠BBBسبتمبر ١٧الریاض بنك–ستثمار في الصكوك  ا
+٢٠٢٧١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠BBBسبتمبر ١٧الریاض بنك–ستثمار في الصكوك  ا

خزون مال-١٣
٢٠٢٢دیسمبر٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٥٦٬٤٣٥٬٥٤٤٣٠٬٦٣٨٬٨٨٢بترولیةموادمحروقات و
٣٥٬٤٤٢٬٢٤٩٢٦٬٠٨٤٬٩٦٩تموینیة مواد 

٢٬٩٨٦٬٥٥١١٬٧٦٤٬٨٨٢ومواد مستھلكة مخزون قطع غیار 
١٬٧٨٤٬٦٩٠١٬٣١٠٬٠٥٠دفاتر العبور الجمركیة (تربتك) والرخص الدولیة 

٣١٨٬٠٨٥-أخرى
٩٦٬٦٤٩٬٠٣٤٦٠٬١١٦٬٨٦٨

)٨٬٥٣٥٬٩٤٣()١٤٬٠٧٤٬٦٠٢(الحركةوبطیئةمخصص لقاء البنود المتقادمة :ناقصا
٨٢٬٥٧٤٬٤٣٢٥١٬٥٨٠٬٩٢٥السنةنھایةفي الرصید 
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خزون (تتمة) مال-١٣

خالل السنة كما یلي: البضاعة المتقادمة وبطیئة الحركة كانت حركة مخصص  

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٨٬٥٣٥٬٩٤٣٤٬٠٠٠٬٠٠٠في بدایة السنة 
-٤٬٧٠٧٬٣١٨متعلق باالستحواذ على شركة تابعة

٨٣١٬٣٤١٤٬٥٣٥٬٩٤٣المحمل للسنة 
١٤٬٠٧٤٬٦٠٢٨٬٥٣٥٬٩٤٣

تجاریون المدینون ال-١٤

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

١٦٧٬٤٢٧٬٣١٣١٦٢٬٠٢٤٬١٩٥مدینون تجاریون
) ٢١٬٥٦٥٬١٧٦()٣٤٬٣٨٩٬١٢٨(مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

١٣٣٬٠٣٨٬١٨٥١٤٠٬٤٥٩٬٠١٩

: السنة كما یليخالل  كانت حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢١٬٥٦٥٬١٧٦١٩٬٨٤٠٬١٧٦في بدایة السنة
-٧٣٬٦٧٦٬٧٢٥ستحواذ على شركة تابعةاالمتعلق ب

٦٬٧٩٣٬٥٣٩١٬٧٢٥٬٠٠٠االئتمان المتوقعة مخصص خسائر 
-)١٠٬٩٤١٬٣٠٥(مخصص خالل السنةقیدعكس

-)٥٦٬٧٠٥٬٠٠٧(السنةخالل  مشطوب 

٣٤٬٣٨٩٬١٢٨٢١٬٥٦٥٬١٧٦في نھایة السنة 

العمالء الذین ال یوجد لھم تصنیف ائتماني. بناًء على الخبرة تشتمل أرصدة المدینین التجاریین على صافي المبالغ المستحقة بدون عمولة من  
م  السابقة، یتوقع تحصیل كافة الذمم المدینة التجاریة التي لم تنخفض قیمتھا. وأنھ لیس من سیاسة المجموعة الحصول على ضمانات بشأن الذم

المدینة، وبالتالي فإن معظمھا بدون ضمانات. 

المدینة التجاریة تحلیل أعمار الذمم  
دیسمبر:٣١فیما یلي تفاصیل خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المدینون التجاریون كما في 

السنة
اإلجمالي 

لایر سعودي 
یوًما ٩٠أقل من 

لایر سعودي 
یوًما ١٨٠-٩١

لایر سعودي 
یوًما ٣٦٠-١٨١

لایر سعودي 
یوًما ٣٦٠أكثر من 

لایر سعودي 

١٦٧٬٤٢٧٬٣١٣٥٨٬٨١٢٬٥٨٣٣٠٬٠٧٤٬٤٥٤٢٥٬٤٩٥٬٤١١٥٣٬٠٤٤٬٨٦٥دیسمبر٣١
)٣٣٬٧٩٦٬٨٠٠()٣٠٧٬٤٩١()٢١٧٬٤٤٨() ٦٧٬٣٨٩()٣٤٬٣٨٩٬١٢٨(الخسائر االئتمانیة المتوقعة

٪ ٦٣٬٧٪ ١٬٢٪ ٠٬٧٪ ٠٫١٪٢٠٫٥تمان المتوقعة ئ معدل خسائر اإل

١٦٢٬٠٢٤٬١٩٥٧٥٬٧١٢٬٥٨٦٢٢٬١٠٥٬١٩٩١٤٬٥٢٤٬٦٦٨٤٩٬٦٨١٬٧٤٢دیسمبر٣١
) ٢١٬١٩٣٬٧٣٢() ١٩٢٬٨٢٥() ١٣٦٬٣٦٠() ٤٢٬٢٥٩() ٢١٬٥٦٥٬١٧٦(الخسائر االئتمانیة المتوقعة

٪٤٢٬٧٪١٬٣٪٠٬٦٪٠٫١٪١٣٫٣معدل خسائر اإلئتمان المتوقعة

االئتمان المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة الخاصة بالمجموعة. ) بشأن المعلومات عن التعرض لمخاطر ٣٨یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (
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خرى األمتداولة الموجودات المدفوعة مقدماً والمصاریف ال-١٥

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٤١٬١٣٦٬٧٣٠٣١٬٠٠٩٬٤٨٧مصاریف مدفوعة مقدما 
٢١٬٠٢٩٬٧٧٨٢١٬١٥٠٬٣٠٠دفعات مقدمة لموردین

٩٬٦١٧٬٤٦١٩٬٦١٧٬٤٦١("أ")مدینون أخرون
٦٬٥٥٤٬٦٢٦٤٬١٢٤٬٢٤٩تأمینات مستردة 

٤٬٢٧٦٬٠٣٥٣٬٤٩٢٬٨١٤خصومات مستحقة من موردین بضائع 
٣٬٧٥٣٬٢٩٥٤٬٣١١٬٠٠٧سلف وعھد موظفین

٣٬٢٢٩٬٩٧٤١٬٣١٢٬٣١٢إیجارات مدفوعة مقدماً 
٧٥٠٬٠٠٠٧٥٠٬٠٠٠تأمینات خطابات ضمان 

٦٠٬٥٦٣٥٠٬٧٠١)٢٦ایضاح رقم ذات عالقة ( جھاتمن مبالغ مستحقة
٧٬١٣٤٬٣٢٧١٬٤٢٦٬٩٣٩أخرى

٩٧٬٥٤٢٬٧٨٩٧٧٬٢٤٥٬٢٧٠

من وزارة  للمجموعة،مملوكة ، قطعة أرضاستغالل حقلمطالبةمقابلملیون لایر سعودي ٨٫٢مبلغ االخرونالمدینونیتضمن رصید- أ 
المستغلةاألرضقطعة  السترجاعالوزارةبحقِّ أخرىأقامت المجموعة دعوى قضائیة  .  المجموعةلصالح فیھا الحكمتموالتي اإلسكان  

.٢٠٢٢دیسمبر ٣١فيكماساریةوال تزال القضیة طرفھامن

نقد في الصندوق الرصدة لدى البنوك واأل-١٦
٢٠٢٢دیسمبر٣١

سعودي لایر 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي

-٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠* جلقصیرة األودائع 
٢٢٨٬٦٩٧٬٤٨٥١٤٨٬١٥٠٬٩٧٣أرصدة لدى البنوك 

٨٬٢٧٥٬٩٩٦٦٬٥٩٧٬٧٧٧نقد بالصندوق 
٦٣٦٬٩٧٣٬٤٨١١٥٤٬٧٤٨٬٧٥٠نقد في الصندوق والبنوك لدى  أرصدة  

لغرض  ناقصا:   البنوك  لدى  محتجزة  المستحقة  أرصدة  األرباح  توزیعات 
) ٥٨٬٢٤٤٬٨٣٧()٧٧٬٢٦٤٬٩٠١(للمساھمین 
٥٥٩٬٧٠٨٬٥٨٠٩٦٬٥٠٣٬٩١٣ھ النقدیة بنقدیة وش

.٪٥٫٠٥، وتحمل عمولة بمعدل متوسط الودائع القصیرة األجل ھي ودائع عالیة السیولة وفترة استحقاقھا ثالثة أشھر * 

رأس المال -١٧

ملیون٦٠: ٢٠٢١لایر ســعودي (١٠ســھم، قیمة كل ســھم  ملیون٦٠یتكون رأســمال الشــركة المصــرح بھ والمصــدر والمدفوع بالكامل من 
لایر سعودي).١٠سھم، قیمة كل سھم 

االحتیاطي النظامي-١٨

السنة الى  الدخل٪ من صافي ١٠وفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة، یجب على الشركة تحویل ما نسبتھ  
االحتیاطي  من صافي الدخل الى  ٪١٠علیھ، قامت الشركة بتحویل  مال.  ال٪ من رأس  ٣٠یبلغ مجموع ھذا االحتیاطياالحتیاطي النظامي حتى  

ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.  .النظامي
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مات عقود اإلیجار االتز-١٩

سنة. إن التزامات المجموعة بموجب ٢٥سنوات و٥لدى المجموعة عقود إیجار بشأن محطات تعبئة وقود تتراوح فیھا فترات االیجار بین  
ھناك العدید من عقود اإلیجار التي تشمل خیارات التمدید  ،عقود اإلیجار مضمونة بصكوك ملكیة المؤجر لألراضي المستأجرة. وبوجھ عام

فیما یلي حركة التزامات عقود االیجار خالل السنة: . واإلنھاء ودفعات اإلیجار المتغیرة

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

١٬٢٧٨٬٠٨٣٬٥٩٠١٬١٧٤٬٤٨٧٬٧٢٣في بدایة السنة
٢٥٢٬٩٣١٬١١٧٢٠٣٬٠٢٣٬٥٠١إضافات 

-٤١٬٥٧٦٬٩٠٦تسویات عقود معدلة 
-٨٢٣٬١١٨٬٤٨٧)٢شركة تابعة (إیضاح علىإضافات من استحواذ 

-٢٠٦٬٣٩٢٬٩٤٦)٣٥(إیضاح ممتلكات وآالت ومعدات إضافات نتیجة بیع وإعادة استئجار 
٧٣٬٢٠٦٬٥٨٧٤١٬٤٦٢٬٥٧٦العمولة المستحقة

٧٬٥٩٥٬٠٠٨٥٬٩٠٧٬٠٠٨)٦(إیضاح مشاریع تحت التنفیذعلىعقود ایجار محملة عمولة
) ٣٥٬٦٦٦٬٥٣٥()٥٨٬٨١٧٬٨١٥(استبعادات 

) ٨٧٬٢٨٦٬٦٧٥() ٢٣٨٬٣٣٠٬٢٩٧(مبالغ مدفوعة 
)٢٣٬٨٤٤٬٠٠٨()١٨٬٤٣٨٬٧٠٠(المحول الي دفعات ایجارات مستحقة  

٢٬٣٦٧٬٣١٧٬٨٢٩١٬٢٧٨٬٠٨٣٬٥٩٠في نھایة السنة 

) ١٠٣٬٦٥٣٬٩٦٠() ٢٥٣٬٦٤٩٬٩٦٨(ناقصا: الجزء المتداول
٢٬١١٣٬٦٦٧٬٨٦١١٬١٧٤٬٤٢٩٬٦٣٠الجزء الغیر متداول

).٣٨( االیضاحفياإلیجار التزاماتاستحقاقتواریختحلیلعناإلفصاحتم

القروض -٢٠

القروض طویلة األجل 
:  ٢٠٢١(لایر سعوديملیار ١٫٣٤شكل تمویل مرابحة بقیمة إجمالیة قدرھا علىعلى قروض ألجل  ٢٠٢٢سنةخالل  المجموعةحصلت  
.تحت االنشاءاألخرى المشاریع بعض تمویل ىباإلضافة ال)٢(إیضاح  نفط لغرض تمویل االستحواذ على ملیون لایر سعودي)٢١٧

على قطع من  ةن عقاریومضمونة برھالقروض. إن ھذه في السوقالسائدةالعمولةوفقا لسایبور زائد ھامش ربح وفًقا ألسعار عمولة التستحق 
.سندات إذنیةإلى باإلضافة)،٥األراضي والمباني (إیضاح 

تتضمن اتفاقیات القروض تعھدات تتعلق بشكل رئیسي بالمحافظة على نسب معینة من الرفع المالي وإجمالي الدین إلى حقوق الملكیة وتعھدات  
تلتزملمأخرى. وبموجب شروط ھذه االتفاقیات، فإنھ یحق للبنوك طلب السداد الفوري للقروض في حالة عدم الوفاء بأي من تلك التعھدات.  

.السنة لعدم التزامھا بتلك التعھداتنھایة قبلالبنوكمنتنازلخطابات ، وحصلت على  ٢٠٢٢دیسمبر ٣١تعھدات كما في الببعض المجموعة

السنة على النحو التالي: كانت الحركة في القروض طویلة األجل خالل
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٦١٤٬٢٣٨٬٢٢٩٥٦٧٬٤٧١٬٣٣٧بدایة السنةفي 
١٬٣٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢١٧٬٣٦٢٬٣٩١محصل خالل السنة 
) ١٧٠٬٥٩٥٬٤٩٩() ٣٤١٬٢٨٧٬٩٠٨(مدفوع خالل السنة

١٬٦١٢٬٩٥٠٬٣٢١٦١٤٬٢٣٨٬٢٢٩في نھایة السنة 
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١

-٤١ -

(تتمة) القروض -٢٠

(تتمة)القروض طویلة األجل
على المجموعة كما في: للقروض طویلة األجلاآلتي إجمالي األقساط المتبقیةیلخص الجدول 

.

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

١٬٦٣٥٬٠٨١٬٥٨٠٦٢٠٬٥٩٢٬٠٤٨إجمالي األقساط 
)٦٬٣٥٣٬٨١٩()٢٢٬١٣١٬٢٥٩(ناقًصا: تكلفة التمویل

١٬٦١٢٬٩٥٠٬٣٢١٦١٤٬٢٣٨٬٢٢٩مبالغ مستحقة
٥١٬٨٠٩٬٧٥٦٧٦٬٨٠٨٬٢٥٠جزء متداول

١٬٥٦١٬١٤٠٬٥٦٥٥٣٧٬٤٢٩٬٩٧٩الجزء غیر المتداول 
١٬٦١٢٬٩٥٠٬٣٢١٦١٤٬٢٣٨٬٢٢٩

تمویل مرابحات وقروض قصیرة األجل
ة فائدة متغیر ت التسھیالت معدالتلك  من بنوك محلیة. تحمل  السنةالتي تم الحصول علیھا خاللو یمثل ھذا البند تسھیالت رأس المال العامل  

. زائد ھامش ربح وفًقا ألسعار الفائدة في السوق وفقا لسایبور بمعدل متوسط السائدةالسوق  ألسعار وفًقا 

التزامات المنافع المحددة للموظفین -٢١

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعودي 

٤١٬٦٤٤٬٦٩٧٢٠٬٩٣٧٬٧٥٤التزام المنافع المحددة 

لمنافع  تقوم المجموعة بمنح المنافع المحددة ("برنامج المنافع") لموظفیھا مع مراعاة متطلبات نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة. إن ا
یتم احتسابھ على   أساس آخر رواتب وبدالت الموظفین وسنوات خدماتھم المتراكمة  الممنوحة بموجب برنامج المنافع ھذا تمثل مبلًغا مقطوعاً 

. بتاریخ إنھاء الخدمة

نافع المحددة  یمثل التزام المنافع المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة بشأن برنامج مكافأة نھایة الخدمة المحددة، القیمة الحالیة اللتزام الم
. الموحدةبتاریخ إعداد القوائم المالیة  

حالیة  یتم احتساب المنافع المحددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواریین مؤھلین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. یتم تحدید القیمة ال
الجودة المسجلة بالعملة  اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المقدرة باستخدام العائدات على سندات الشركات عالیة  

التي سیتم دفع المنافع بھا. 

فأة نھایة  یتم إثبات مبالغ إعادة قیاس األرباح والخسائر االكتواریة على التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وإدراجھا في عملیات إعادة قیاس مكا
سائر االكتواریة المتراكمة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  الخدمة للموظفین، ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة، وإدراج األرباح أو الخ

الموحدة. 

:التالیةالمخاطر تشملتتعرض خطة المجموعة لمخاطر إكتواریة 
 المنافع المحددة للموظفیننخفاض معدل الخصم یزید من التزامات ا: م الخصمخــاطر معــدالت  .
المسـتقبلیة للمشاركین  مكافأة نھایة الخدمة على أســاس الرواتبمنافعیتم احتســاب القیمة الحالیة لمخصــص  :  الرواتبمخــاطر التغیر في

. المنافع المحددة للموظفینرواتب سوف تزید من قیمة التزامات الفي البرنامج، وعلیھ فإن الزیادة في  

مصروف مكافأة نھایة الخدمة للموظفین: 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٦٬٠٨٧٬١٢٧١٬٧٦٥٬٣٠٩تكلفة خدمة حالیة 
٩٠٦٬٤٣٣٤٩٤٬٣٥١أعباء مالیة متعلقة بالتزامات مكافآت نھایة خدمة للموظفین 

٦٬٩٩٣٬٥٦٠٢٬٢٥٩٬٦٦٠إجمالي مصروف المنافع 



الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

-٤٢ -

(تتمة)للموظفینالتزامات المنافع المحددة  -٢١

األرباح (الخسائر) االكتواریة 

(الخسائر) االكتواریة الُمحمَّلة على قائمة الدخل الشامل الموحدة: المكاسب فیما یلي 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي

)١٬٨١١٬٠٥٠(٥٩٤٬٣٧٨المنافع المحددة للموظفین (خسائر) اكتواریة من التزامات  مكاسب

دیسمبر: ٣١للموظفین للسنتین المنتھیتین في المنافع المحددةلحركة في القیمة الحالیة اللتزامات  ا

االفتراضات االكتواریة الرئیسیة 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر٣١

٪٢٫٧٪ ٢٫٧معدل الزیادة في الرواتب 
٪٢٫٣٪ ٤٫٣٥معدل الخصم 

٤٬١٣٧٢٬١٣٥عدد الموظفین المشمولین ببرنامج منافع نھایة الخدمة

تحلیل الحساسیة
دیسمبر:٣١لالفتراضات الھامة بشأن التزامات مكافآت نھایة الخدمة للموظفین كما في فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة  

ُمعدل الخصممعدل الزیادة في الرواتب االفتراضات

مستوى الحساسیة
نقاط  ٥٠الزیادة بواقع  
أساس 

نقاط  ٥٠النقص بواقع 
أساس 

نقاط  ٥٠الزیادة بواقع  
أساس 

نقاط  ٥٠النقص بواقع 
أساس 

لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

٢٠٢٢٤٤٬٧٣٣٬٧٤٧٣٨٬١٥٠٬٣٥٩٣٨٬١٥٠٬٨٢٨٤٤٬٧٣٤٬٧٣٥
٢٠٢١٢١٬٧٥٨٬٦٥٣٢٠٬١٦٤٬٩٦٢٢٠٬٢١٤٬٥٠٠٢١٬٧١٢٬٨٩١

المحددة للموظفین نتیجة للتغیرات المعقولة في  أجري تحلیل الحساسیة أعاله بناء على طریقة یتم بموجبھا توقع األثر على التزامات المكافآت 
كافة   بقاء  مع  الھامة،  االفتراضات  في  تغیر  حدوث  على  الحساسیة  تحلیل  یعتمد  المالیة.  الفترة  نھایة  في  تحدث  التي  األساسیة  االفتراضات 

ددة للموظفین؛ ذلك أنھ من غیر المرجح أن تنشأ  االفتراضات األخرى ثابتة. وقد ال یمثل تحلیل الحساسیة تغیرا فعلیا في التزام المكافآت المح
التغیرات في االفتراضات بمعزل عن بعضھا البعض. 

یمثل ما یلي المبالغ المتوقع دفعھا أو تعویضات نھایة الخدمة للموظفین المخطط لھا للسنوات القادمة: 

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٣٬٣٩٥٬٦٧٦٣٬٠٣٩٬٦٠٦شھًرا (الفترة الحالیة التالیة) ١٢خالل 
٢٠٬٧٥٨٬٠١٥١٢٬٣٦٧٬٩٠٨من سنتین إلى خمس سنوات 

٤٠٬٤٠٣٬٢٠٩١٥٬٢٥٨٬٢٤٨أكثر من خمس سنوات  

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي

٢٠٬٩٣٧٬٧٥٤١٨٬٢٥٤٬٤١٥كما في بدایة السنة 
-٢١٬٣١٦٬٧١٠) ٢أضافات نتیجة االستحواذ على شركة تابعة (إیضاح 

٦٬٩٩٣٬٥٦٠٢٬٢٥٩٬٦٦٠مصروف مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  
)١٬٣٨٧٬٣٧١() ٧٬٠٠٨٬٩٤٩(المنافع المدفوعة  

١٬٨١١٬٠٥٠)٥٩٤٬٣٧٨(خسائر اكتواریة من التزامات مكافآت نھایة خدمة للموظفین ) مكاسب(
٤١٬٦٤٤٬٦٩٧٢٠٬٩٣٧٬٧٥٤كما في نھایة السنة



الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

-٤٣ -

تجاریون الدائنون ال-٢٢

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٧٢١٬٦١٤٬٥٠٩٣٢٨٬٥٢٢٬٥٦٤مواد بترولیة  محروقات وموردي 
٥٦٬٠٤٠٬٩٧٢٢١٬٥٦١٬٤٨٠بضائع وخدمات موردي

٧٧٧٬٦٥٥٬٤٨١٣٥٠٬٠٨٤٬٠٤٤

خرى األمتداولة المطلوبات المستحقة الدفع والمصاریف ال-٢٣

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٧٣٬٥٥٥٬١٦١٤١٬٧٠٤٬٤٦٩مؤجلة إیرادات 
٤٠٬٣٢٨٬٨٢٨١٧٬٧٧٥٬٠٩٠مصاریف مستحقة 

٢٢٬١٣١٬٢٥٩٤٬٨٩٧٬٢٢٣تكالیف تمویل مستحقة 
١٨٬٤٣٨٬٧٠٠٢٣٬٨٤٤٬٠٠٨ایجار مستحقة  دفعات

١٣٬٣٥٣٬١٠٢١٦٬٨١٧٬٨٠٩تأمین ضمان حسن تنفیذ 
٧٬٠١٩٬٨٣٢٣٬٠٩٤٬٧٢٧، صافيضریبة قیمة مضافة مستحقة

٦٬٤١٨٬٣٤٦٤٬٠٧٨٬٩٤٠أمانات للغیر 
٤١٬٠٠٠٦٩٬٠٠٠)٢٦ذات عالقة (إیضاح جھات مبالغ مستحقة الى 

١٣٬٣٩٩٬١٩٩٣٤٨٬٤٢٨أخرى
١٩٤٬٦٨٥٬٤٢٧١١٢٬٦٢٩٬٦٩٤

مستحقة للمساھمین التوزیعات ال-٢٤
٢٠٢٢دیسمبر٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٥٤٬٧٤٧٬٤٣١٣٥٬٦٨٨٬٣٥٧توزیعات أرباح 

١٦٬٦٢٦٬٦٠٠١٦٬٦٦٤٬٨٦٠أسھم مباعة بالمزاد 
٢٬٢٣٣٬٢٠٠٢٬٢٣٣٬٩٥٠عند التأسیس -اإلكتتاب ائضف
٢٬١١٩٬٧٧٨٢٬١١٩٬٧٧٨تخفیض رأس المال ائضف
١٬٥٣٧٬٨٩٢١٬٥٣٧٬٨٩٢القسط الثاني -اإلكتتاب ائضف

٧٧٬٢٦٤٬٩٠١٥٨٬٢٤٤٬٨٣٧

الزكاة -٢٥

قامت المجموعة بتقدیم  .  باستثناء نفطللشركة وشركاتھا التابعة  على أساس اإلقرار الزكوي الموحدللمجموعة  تھا الزكویة  اتقدم الشركة إقرار 
.  ٢٠٢١حتى عام السابقة زكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") عن جمیع السنوات الإقراراتھا الزكویة الى ھیئة  

تم حساب مخصص الزكاة وفقاً لألساس التالي: 
٢٠٢٢دیسمبر٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٧٩٩٬٩٣٦٬٥٥٠٧٦٢٬٧٤٩٬٧٣٠حقوق الملكیة   

٤٬٠٥٠٬٧٩٠٬٥٥٦١٬٩٨٥٬٨٣٨٬٩٩٥مخصصات أول المدة وتسویات أخرى 
)٢٬٨١٦٬٨١٣٬٩٠١()٤٬٩١٣٬٤٠٩٬٨٨٩(القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل 

)٦٨٬٢٢٥٬١٧٦()٦٢٬٦٨٢٬٧٨٣ (
٢٤٨٬٦٥٨٬٤٩٩٥٨٬٦٦٢٬٥٧٤دخل السنة الخاضع للزكاة  

٢٤٨٬٦٥٨٬٤٩٩٥٨٬٦٦٢٬٥٧٤وعاء الزكاة  



الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

-٤٤ -

(تتمة) الزكاة-٢٥

السنةحركة المخصص خالل

كاآلتي: السنةخاللالزكاةكانت حركة مخصص  

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٦٬٣٠٣٬٧٧٢٥٬٥٨٥٬٨١٣في بدایة السنة
-٣٬٩٨٢٬٦٣٣) ٢(أیضاح شركة تابعةعلى ستحواذ الباالمتعلق

٨٬٥٠٩٬٧٤٤٣٬٦١٣٬٣٣٣محمل خالل السنة
)٢٬٨٩٥٬٣٧٤() ٥٬١٠٥٬٥٦٦(مدفوع خالل السنة

١٣٬٦٩٠٬٥٨٣٦٬٣٠٣٬٧٧٢في نھایة السنة 

شركة ساسكو -الوضع الزكوي
استلمت  .  ٢٠٢١("الھیئة") عن جمیع السنوات السابقة حتى عام  ھیئة الزكاة والضریبة والجماركقامت الشركة بتقدیم إقرارتھا الزكویة الى  

ا نتج عنھ ،  ٢٠١٨حتى  ٢٠١٤أصدرت الھیئة ربوطا زكویة عن األعوام من  كما  ،٢٠٠٨الربوط الزكویة من قبل الھیئة حتى عام  الشركة
على تلك الربوط الى لجنة الفصل باألمانة العامة للجان  ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة اعتراضاتھا١٢٫٣بمبلغ  مطالبات زكویة اضافیة

موقفھا  ترى اإلدارة سالمةولم یتم البت فیھ حتى تاریخ ھذه القوائم المالیة الموحدة.اللجنة. ال یزال ھذا االعتراض قائم لدى  الضریبة ("اللجنة")
٢٠١٣الى  ٢٠٠٩ن ینتج عن ذلك أي مخصصات إضافیة. لم یتم إجراء الربوط النھائیة بعد من قبل الھیئة عن السنوات من  الزكوي وأنھ ل

. ٢٠٢١الى ٢٠١٩وعن السنوات من 

نفط -الوضع الزكوي
لم یتم إجراء  .  ٢٠١٦حتى العام أصدرت الھیئة ربوطا زكویة .٢٠٢١عن جمیع السنوات حتى عام  الھیئةقدمت الشركة اقرارتھا الزكویة الى  

الربوط النھائیة لبقیة السنوات من قبل الھیئة بعد. 



الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

-٤٥ -

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٢٦

تأثیراكبار موظفو اإلدارة سیطرة أو سیطرة مشتركة أو  مجلس اإلدارة، أو أو  المساھمون، أو المجموعة،المساھمین وكبار موظفي اإلدارة والشركات التي تمتلك فیھا كبار تتضمن الجھات ذات العالقة بالمجموعة  
لمنشآت. ھاما. وخالل دورة أعمالھا العادیة، تجري المجموعة معامالت مع الجھات ذات العالقة. وتمثل ھذه المعامالت الخدمات المتبادلة مع ھذه ا 

واألرصدة الناشئة عنھا: الھامةوفیما یلي تفاصیل المعامالت 

عالقة الجھات ذات الالمبالغ الُمستَحقة من )أ

الرصیدالمعامالت مبلغ 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي طبیعة المعاملة العالقة الجھة ذات العالقة 

٥٣٬٠٥٦٥٢٬٩١١١٢٬٥٩٢٤٬٦١٨محروقات  بیعشركة منتسبة نجمة المشاریع-شركة نجمة المدائن 
٨٩٬٢٥٠٩٠٬٤٨٧١٠٬٧٧٢٣٬٦٨٠وایجار غرف سكنیةمحروقاتبیعمنتسبة شركة شركة بوابھ المرح

٢٥٧٬٩٧٩١٦٨٬٠٦٩٣٢٬٨٥٢٢٦٬٠١٨بیع محروقات  شركة منتسبة شركة ابراھیم الحدیثى لالستثمار 
١٤٬٧٩٥١٦٬٦١٠٤٬٣٤٧٢٬٣٦٨بیع محروقات  شركة منتسبة شركة زوایا العقاریھ

١٤٬٠١٧-٦٠٬٦٣٦٥٣٬٦٨٦بیع محروقات  شركة منتسبة نھاز لالستثمار شركة
--٤٤٬٣٤٠٣٦٬٩٢٠بیع محروقات  شركة منتسبة شركة ارزاق الزراعیة

٦٠٬٥٦٣٥٠٬٧٠١

عالقة ال جھات ذات الالمبالغ الُمستَحقة إلى )ب

الرصیدمبلغ المعامالت 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

لایر سعوديلایر سعودي سعوديلایرلایر سعودي طبیعة المعاملة العالقة الجھة ذات العالقة 

٢٬١٨٧٬٠٠٠٢٬١٧٨٬٠٠٠٤١٬٠٠٠٦٩٬٠٠٠ومحطات مبنى إداريایجار شركة منتسبة شركة نھاز لالستثمار 
--١٬٦٥٠٬٠٠٠١٬٦٥٠٬٠٠٠ایجار محطات شركة منتسبة نجمة المدائن للعقارات 

٤١٬٠٠٠٦٩٬٠٠٠
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(تتمة) المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-٢٦

مزایا ومكافآت كبار موظفي اإلدارة 
.  المجموعةممن لھم صالحیات ومسؤولیات التخطیط والتوجیھ والسیطرة على أنشطة  المجموعة تتمثل اإلدارة العلیا من كبار أعضاء إدارة  

وفیما یلي مزایا ومكافآت كبار موظفي اإلدارة:
مبلغ المعامالت 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

-٢٤٬٥٠٠٬٠٠٠االستحواذ على نفطبمتعلقةالمجموعةمكافآت ومزایا لكبار موظفي إدارة 
١٬٣٢٩٬٠٠٠٨٨٩٬٠٠٠رواتب وبدالت وحوافز اعضاء مجلس االدارة الغیر تنفیذیین

٧٬٨٨٨٬٤٢٣٦٬٥٦١٬٤٨١رواتب موظفي االدارة العلیا 

الشروط واألحكام الخاصة بأرصدة الجھات ذات العالقة 
شھرًا من تاریخ ١٢نھایة السنة بدون ضمانات وال تحمل فائدة ویتم سدادھا نقدًا خالل  إن األرصدة القائمة لدى الجھات ذات العالقة كما في  

موعة  قائمة المركز المالي الموحدة. لم یتم استالم أو تقدیم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجھات ذات العالقة. لم تقم المج
المتعلق الذمم المدینة  انخفاض في قیمة  أي  في  بتسجیل  المنتھیتین  للسنتین  الجھات ذات العالقة  من  المستحقة  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ة بالمبالغ 

. یتم إجراء ھذا التقویم في كل فترة مالیة من خالل فحص المركز المالي لكل جھة ذات عالقة واألسواق التي تعمل فیھا. ٢٠٢١و

اإلیرادات-٢٧
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٧٬٢٧١٬٢٢٥٬٤٩٨٣٬٧٠٢٬٢٣٧٬٥٤٠إیرادات محروقات 

٢٣٥٬٠٧٤٬٥٦٠١٥٠٬٢٧٣٬٠٠٣إیرادات التأجیر 
٢٢٧٬٩٣١٬٦٨٤١٨٥٬٣٦٨٬٨٤١إیرادات تموینات 

١١٧٬٩٧٩٬٣٨٦٢٣٬٧٦٣٬٢٤١أخرى
٧٬٨٥٢٬٢١١٬١٢٨٤٬٠٦١٬٦٤٢٬٦٢٥

توقیت إثبات اإلیرادات  
٢٣٥٬٠٧٤٬٥٦٠١٥٠٬٢٧٣٬٠٠٣على مدى الزمن

٧٬٦١٧٬١٣٦٬٥٦٨٣٬٩١١٬٣٦٩٬٦٢٢في نقطة من الزمن 
٧٬٨٥٢٬٢١١٬١٢٨٤٬٠٦١٬٦٤٢٬٦٢٥

تكلفة اإلیرادات -٢٨
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٧٬٠٠٢٬٥٥٧٬٢٣٠٣٬٥٥٠٬٤٩٣٬٩٧٦المباشرةالمواد  

١٨٢٬٣٩٧٬٤٥٠١١٩٬٤٩٨٬٩٢٤تكالیف موظفین 
١٧٧٬٨٢٩٬٦٥٣٩٥٬٤٩٣٬٦٨٨) ٨حق االستخدام (إیضاح موجوداتاستھالك 

٨٩٬٤٣٣٬٨٧٥٦٣٬٤٨٦٬٧٠٢)٥(إیضاح استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
٣٤٬٠١٨٬٢٢٠٣٢٬٢٤٣٬٣٧٣ایجار محطات 

٢٢٬٤٣٤٬٤٩٧١٤٬٩٣٤٬٩٨١منافع عامة 
٢١٬٦١٨٬٤٩١١٠٬٥٤٨٬٣٩٠إصالح وصیانة 

١٠٬٢٠٣٬١٥١١٬٣٢٠٬٤٧٣بنكیة مصاریف
١٬٤٣٤٬٨١٤٧١٧٬٤٥٢مھنیة  أتعاب

٤٤٧٬٣٥٠٤٢٩٬٢٤٩إطفاء موجودات غیر ملموسة
٣٧٬٦٥٢٬٨٣٣١٣٬١٧٧٬٠٩٧أخرى

٧٬٥٨٠٬٠٢٧٬٥٦٤٣٬٩٠٢٬٣٤٤٬٣٠٥
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لمصاریف العمومیة واإلداریة ا-٢٩

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٦٦٬٤٩٥٬٨٣٧٣٢٬٩٤١٬٧٧١رواتب وأجور ومزایا موظفین
-٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠على نفط ذمتعلقة باالستحواعموالت وأتعاب استشارات عقاریة 

-٢٤٬٥٠٠٬٠٠٠) ٢٦(إیضاح مكافآت ومزایا كبار موظفي إدارة المجموعة
٦٬٧٥٥٬٩٠٩٣٬٥٧٣٬٥٦٣أتعاب مھنیة وإستشارات 

٥٬٧٤٦٬٤٠٦٤٬٨٠٦٬٥٢٢مصاریف بنكیة 
٢٬٨٣٧٬٣٧٠١٬٩٥٧٬٠٢٧)٥(إیضاح إستھالك ممتلكات وآالت ومعدات

٢٬٢١١٬٤٤٦١٬٢٦٥٬٥٠٢صیانةإصالح ومصاریف 
٨١١٬٨٣٦٧١٥٬٧٨٢مطالبات جمركیةمخصص 

٥٧٧٬٨٩٧٧٦٥٬٢٠٣كھرباء ومیاه 
٥٥٥٬٧٦٦٩٠٦٬٥٦٧إطفاء موجودات غیر ملموسة

١١٬٦٧٥٬٢٨٦٣٬٦٩٦٬٢٣٩أخرى
١٧٧٬١٦٧٬٧٥٣٥٠٬٦٢٨٬١٧٦

تكالیف التمویل  -٣٠

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٧٣٬٢٠٦٬٥٨٧٤١٬٤٦٢٬٥٧٦عموالت التزامات عقود ایجار  
٤١٬٧٦١٬٤٢٣١٥٬٧٦٥٬٣٨٧قروض  مرابحات وتمویل عموالت

١١٤٬٩٦٨٬٠١٠٥٧٬٢٢٧٬٩٦٣

صافي ، خرىاالاإلیرادات-٣١

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
سعوديلایر

-٩٥٬٠٥٨٬٣٠٤)٣٥(إیضاح وآالت ومعداتتاستئجار ممتلكاأرباح من بیع وإعادة  
-١٠٬٣٤٩٬٣٤٨ودائع واستثمارات في أدوات دین  

٦٬٦٤٣٬٤١٣١٬٤٧٦٬٧٤٥بیع ممتلكات وآالت ومعدات من أرباح
-٥٬١٨٦٬٥٧٨* أرباح من بیع نشاط 

)١٬٠٩٨٬٨٠٩(٤٬٩٤٤٬٥٤٨أخرى
١٢٢٬١٨٢٬١٩١٣٧٧٬٩٣٦

نفط. فيملیون لایر سعودي من استبعاد نشاط ٥٫١المجموعة أرباح بمبلغ حققت* 

ربح السھم -٣٢
األسھم العادیة على المتوسط المرجح لعدد  المجموعةالعائد للمساھمین العادیین في  السنةیتم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض بقسمة ربح  

زائدا المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة التي سیتم إصدارھا عند تحویل كافة األسھم العادیة المحتملة السنةالقائمة خالل  المصدرة والمدفوعة
أیة سندات  للمجموعةال یوجد  إنھالمخفضة إلى أسھم عادیة. یتم احتساب ربح السھم المخفض مثل احتساب ربح السھم العادي أو األساسي حیث  

ارستھا. قابلة للتحویل أو أدوات مخفضة لمم
: للسنةوالدخل واألسھم المستخدمة الحتساب ربح السھم األساسي والمخفضالرئیسیة العملیات مندخلال یوضح الجدول التالي بیانات  

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٨٩٬٧٠٦٬٤٢١٥٠٬٨٤٢٬٩٧٩العائد للمساھمین في الشركة األم السنةدخل 
٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

١٫٥٠٫٨٥ربح السھم األساسي والمخفَّض 
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االرباح توزیعات-٣٣

٢٠٢٢ :
) على توزیعات أرباح نقدیة  ٢٠٢٢یونیو  ١٤ھـ (الموافق  ١٤٤٣ذو القعدة  ١٥، في اجتماعھا المنعقد بتاریخ  للمساھمینصادقت الجمعیة العامة  

فوضت الجمعیة العامة العادیة للشركة مجلس  كما  . ٢٠٢١عن عاملایر سعودي للسھم الواحد)  ٠٫٢٥ملیون لایر سعودي (بواقع  ١٥قدرھا  
. ٢٠٢٢ع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي اإلدارة بتوزیع أرباح مرحلیة على أساس رب

بمبلغ قدره  ٢٠٢٢عن النصف االول من عام مرحلیةتوزیع أرباح )٢٠٢٢سبتمبر ٤ھــ (الموافق١٤٤٤صفر ٨مجلس االدارة بتاریخقرر 
). الواحدلایر للسھم٠٫٥٠لایر سعودي (بواقع نملیو٣٠

٢٠٢٢من عام  الربع الثالث  عن  مرحلیةتوزیع أرباح  )  ٢٠٢٢دیسمبر ١٨ھــ (الموافق  ١٤٤٤جماد االول٢٤مجلس االدارة بتاریخ  قرر 
). الواحدلایر للسھم٠٫٥٠ملیون لایر سعودي (بواقع ٣٠بمبلغ قدره 

٢٠٢١ :
) على توزیعات أرباح نقدیة ٢٠٢١یونیو ١٦ھـ (الموافق ١٤٤٢ذو القعدة ٦، في اجتماعھا المنعقد بتاریخ للمساھمینصادقت الجمعیة العامة 

كما فوضت الجمعیة العامة العادیة للشركة مجلس  . ٢٠٢٠عن عاملایر سعودي للسھم الواحد)  ٠٫٢٠(بواقع  ملیون لایر سعودي١٢قدرھا  
. ٢٠٢١سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي اإلدارة بتوزیع أرباح مرحلیة على أساس ربع

توزیع )  ٢٠٢١دیسمبر  ٢٧ھـ (الموافق  ١٤٤٣جمادى االول  ٢٣و)٢٠٢١سبتمبر  ٨ھـ (الموافق١٤٤٣صفر  ١قرر مجلس اإلدارة بتاریخ
٠٫٢٠بواقع  ملیون لایر سعودي (١٢و)الواحدلایر للسھم٠٫٣٠بواقع  ملیون لایر سعودي (١٨بمبلغ قدره  ٢٠٢١عام  العن  مرحلیةأرباح  

.، على التوالي)الواحدلایر للسھم 
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المعلومات القطاعیة-٣٤

وُتدار  القطاعات خدمات مختلفة  وتقدِّم ھذه  عنھا.  التقریر  التي یتم  والتي تمثل قطاعاتھا  التالیة  المجموعة األقسام االستراتیجیة  بصورة  لدى 
مثل اتجاھات نمو المبیعات ومعدالت العائد ومستوى االستثمار الرأسمالي ولھا كذلك استراتیجیات  –مستقلة ألن لھا خصائص اقتصادیة مختلفة  

.تسویق مختلفة

الغذائیة  التجزئة والتشغیل:  المواد  وبیع  المحروقات  بیع  من  المحطات  تشغیل  أنشطة  القطاع  ھذا  السكنیة  یمثل  المباني  وتشغیل  والمشروبات 
والتجاریة. 

یمثل ھذا القطاع إصدار دفاتر العبور الجمركیة ورخص القیادة الدولیة واألنشطة الریاضیة. النادي السعودي: 
یمثل ھذا القطاع خدمات نقل المواد السائلة والمواد الجافة. أسطول النقل 

العالمة التجاریة لشركة  استخداماألوراق المالیة وقطاع منح حق  وفيیمثل ھذا القطاع نشاط اإلستثمار في الشركات األخرى  أخرى: 
ساسكو. 

اإلجمالي المحذوفات أخرى أسطول النقل النادي السعودي التجزئة والتشغیل 
سعودي لایر لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

دیسمبر١٣للسنة المنتھیة في
٢٠٢٢

٧٬٨٥٢٬٢١١٬١٢٨--٧٬٨٣٣٬٦٠٦٬٦٠٩١١٬٠٩٧٬١٤٢٧٬٥٠٧٬٣٧٧اإلیرادات  
-) ٧١٬٦٢٥٬٣٨٩(-٣٧٬٧١٩٬٩٧٤-٣٣٬٩٠٥٬٤١٥اإلیرادات بین القطاعات 

٩٢٬٢٧١٬٢٤٥--٨٧٬١٨٧٬٥٤٨٤٥٬٣٩٤٥٬٠٣٨٬٣٠٣استھالك ممتلكات وآالت ومعدات 
حق  موجودات استھالك 
١٧٧٬٨٢٩٬٦٥٣--٧٧١٬٠٨٨-١٧٧٬٠٥٨٬٥٦٥االستخدام

٧٬٥٨٠٬٠٢٧٬٥٦٤) ٧١٬٦٢٥٬٣٨٩(-٧٬٦١٠٬٠٥٩٬٢١٨٦٬٩١١٬٩٨٢٣٤٬٦٨١٬٧٥٣اإلیرادات تكلفة 
٢٧٢٬١٨٣٬٥٦٤--٢٥٨٬٠٥٦٬٤٥٦٣٬٥٨١٬٥٠٩١٠٬٥٤٥٬٥٩٩إجمالي الربح 

دیسمبر٣١في للسنة المنتھیة 
٢٠٢١

٤٬٠٦١٬٦٤٢٬٦٢٥--٤٬٠٤٦٬٨٢٨٬٦٠٧٨٬٥٠٨٬٨٤٧٦٬٣٠٥٬١٧١اإلیرادات 
-) ٦٢٬٨٦٩٬٦١٦(-٣١٬٨٧٣٬٧٥٧-٣٠٬٩٩٥٬٨٥٩اإلیرادات بین القطاعات 

٦٥٬٤٤٣٬٧٢٩--٦٠٬٧٠٧٬٤٧٦٣٦٬٣٣٧٤٬٦٩٩٬٩١٦استھالك ممتلكات وآالت ومعدات 
حق  موجودات استھالك 
٩٥٬٤٩٣٬٦٨٨--٧٧١٬٦٢٠-٩٤٬٧٢٢٬٠٦٨االستخدام

٣٬٩٠٢٬٣٤٤٬٣٠٥) ٦٢٬٨٦٩٬٦١٦(-٣٬٩٣١٬٢٠٣٬٢٦١٥٬٢١٢٬٦٤٠٢٨٬٧٩٨٬٠٢٠اإلیرادات تكلفة 
١٥٩٬٢٩٨٬٣٢٠--١٤٦٬٦٢١٬٢٠٥٣٬٢٩٦٬٢٠٧٩٬٣٨٠٬٩٠٨إجمالي الربح 

اإلجمالي المحذوفات أخرى النقل أسطول النادي السعودي التجزئة والتشغیل 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٢٠٢٢دیسمبر٣١فيكما
٦٬١١١٬٨٥٧٬٧٧٦) ٧٨٩٬٤٦٠٬٢٠٩(٦٬٥٣٢٬٦٣٧٬١٨١٢٤٬٠١٤٬٠١٧١٤٦٬٧٦٧٬٣٥٨١٩٧٬٨٩٩٬٤٢٩الموجودات 

١٬٧٤١٬٠٣٩٬٣٣٢-١٬٦٤٨٬٢٠٦٬٦٠٣٣٣٥٬٥٧٧٧١٬٨٣٢٬٠٥٣٢٠٬٦٦٥٬٠٩٩الممتلكات واآلالت والمعدات 
٢٬٢٢٠٬٥٥٦٬٦٤٦--١٬٢٦٢٬٠٠٥-٢٬٢١٩٬٢٩٤٬٦٤١حق االستخدام موجودات
٥٬١١٥٬٢٠٩٬٢٣٩) ٣٩٤٬١٢١٬٥٢٦(-٥٬٤١٤٬٢٣٤٬٢٤٦٤٬٣٥٨٬١٥٧٩٠٬٧٣٨٬٣٦٢المطلوبات 

٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 
٣٬٢٥٧٬٤٥٨٬٤٧٠) ٥٧١٬٨٢٢٬٤٩١(٣٬٣٥٤٬٦١٠٬٤٠٦٣١٬١٢٤٬٢٧٠٩٨٬٨٧٩٬٧٦٧٣٤٤٬٦٦٦٬٥١٨الموجودات 

١٬٢٩٦٬٧٩٣٬٤٦٦-١٬٢٢٨٬٠٢٢٬٤٩٧٢٠٠٬٠٩٧٤٧٬٩٠٥٬٧٧٣٢٠٬٦٦٥٬٠٩٩الممتلكات واآلالت والمعدات 
١٬٢٥٣٬٦٩٢٬٢١٧--٢٬٠٣٣٬٠٩٣-١٬٢٥١٬٦٥٩٬١٢٤حق االستخدام موجودات
٢٬٤٤٥٬٥٢١٬٩٢٠) ٢١٨٬٣٢٢٬٣٨٧(-٢٬٥٩٧٬٩٢١٬٦٥٧١٣٬٢٩٤٬٧٩٩٥٢٬٦٢٧٬٨٥١المطلوبات 

.جغرافي الوحید للمجموعةوبالتالي تمثل القطاع الأنشطتھا  فیھا كافةوالتي تزاول  تتواجد موجودات المجموعة في المملكة العربیة السعودیة 
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) تتمة(المعلومات القطاعیة-٣٤

تسویة المعلومات المتعلقة بالربح اإلجمالي للقطاعات الى الدخل قبل الزكاة للمجموعة: 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٧٢٬١٨٣٬٥٦٤١٥٩٬٢٩٨٬٣٢٠إجمالي الربح

بنود غیر موزعة: 
)٢٬٦٤٢٬٠٧٧() ٤٬٤٣١٬٩٥٨(وتسویقیة بیعیھمصاریف 

) ٥٠٬٦٢٨٬١٧٦() ١٧٧٬١٦٧٬٧٥٣(مصاریف عمومیة وإداریة
) ٥٧٬٢٢٧٬٩٦٣() ١١٤٬٩٦٨٬٠١٠(تكالیف تمویل  

)١٬٧٢٥٬٠٠٠(٤٬١٤٧٬٧٦٦مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
١٬٩٧١٬٨٨٧١٬٨٨٧٬٢٧٢بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمدرجة صافي أرباح من إستثمارات 

٢٬٣٧٣٬٦٠٠٥٬١١٦٬٠٠٠بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة توزیعات أرباح من استثمارات 
١٢٢٬١٨٢٬١٩١٣٧٧٬٩٣٦، صافي ىأخر إیرادات

) ١٠٤٬٨٤٢٬٠٠٨() ١٦٥٬٨٩٢٬٢٧٧(إجمالي المبالغ غیر الموزعة
١٠٦٬٢٩١٬٢٨٧٥٤٬٤٥٦٬٣١٢الدخل قبل الزكاة 

بیع وإعادة استئجار ممتلكات وآالت ومعدات -٣٥

نفطلغرض استكمال تمویل االستحواذ على  محطات وقود ٩استئجار  ، قامت الشركة ببیع وإعادة  ٢٠٢٢دیسمبر ٣١في  السنة المنتھیةخالل  
: كما یليفي قائمة الدخل الشامل الموحدة ة أرباح تلك المعاملب. تم االعتراف )٢(إیضاح 

٢٠٢٢دیسمبر٣١
لایر سعودي 

٣٨١٬٧٠٢٬٦٠٧من بیع وإعادة استئجار ممتلكات وآالت ومعدات نقدیةمتحصالت 
) ١٧٤٬٧٣١٬٦٦١() ٥القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح 

٢٠٦٬٩٧٠٬٩٤٦
٩٤٬٤٨٠٬٣٠٤)٨ایضاح(االستئجار إعادة  نتیجةاالستخدامحقموجوداتالىإضافات

) ٩٥٬٠٥٨٬٣٠٤()٣١أرباح من بیع وإعادة استئجار ممتلكات وآالت ومعدات (إیضاح 
٢٠٦٬٣٩٢٬٩٤٦)١٩عادة االستئجار (إیضاح إلنتیجة االیجار عقودالتزاماتفيإضافات 

وااللتزامات المحتملة  االلتزامات الرأسمالیة-٣٦

الرأسمالیةااللتزامات
رأسمالیة قدرھا  لدى  بشكل رئیسي متعلقة  ملیون لایر سعودي)٤٨٬٧:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١لایر سعودي ( ملیون ٥٤٫٢المجموعة التزامات 

.بمشاریع انشاء محطات وقود ومشروع استكمال انشاء مبنى االدارة الرئیسي

المحتملة االلتزامات 
ملیون  ٩١٧: ٢٠٢١دیسمبر ٣١لایر سعودي (ملیار ٢٫١خطابات ضمان بنكیة بمبلغ المجموعة، یوجد لدى  ٢٠٢٢دیسمبر ٣١كما في . أ

. للمجموعةاالعتیادي  النشاطتم إصدارھا في سیاق  .)سعوديلایر

ال یمكن  االنتھاء من تلك القضایا و. لم یتم بعد ستأجرةمعدة قضایا مقامة ضدھا متعلقة بتورید عمالة وبعض االراضي اللدى المجموعة  . ب
ملیون لایر سعودي  ٢٬١قدرهمبلغ والقضایا المحتملةب مخصص لقاء التزامات  یجنتتم،  علیھ.  تحدید النتیجة المتوقعة بصورة موثوقة

ھذه القوائم المالیة الموحدة. في تاریخ كما

اإلسكان بخصوص ارض مملوكة من مجموعة وتم استغالل جزء منھا من قبل الوزارة لبناء  لدى المجموعة قضیة مقامة ضد وزارة  .ج
).  ١٥مجمع سكني (إیضاح 
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إدارة رأس المال-٣٧

التطورات المستقبلیة  وتعزیز  والسوق  والدائنین  المستثمرین  ثقة  للحفاظ على  قویة  رأسمال  قاعدة  على  الحفاظ  في  المجموعة  سیاسة  تتمثل 
التشــغیلیة مقســوم على إجمالي  یقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال والذي تحدده المجموعة بالناتج عن األنشــطة. لألعمال

المجموعة في إدارة رأس المال خالل السنة. كما یقوم  حقوق المســاھمین وحقوق الملكیة غیر المســیطرة. لم تطرأ أیة تغیرات على طریقة
وإدارة رأس المال. لم تخضع المجموعة أو أي من الشركات التابعة لھا  لس اإلدارة بمراقبة مستوى توزیعات األرباح للمساھمین العادیینمج

مطلوبات  المصاریف مستحقة الدفع والو تجاریون  الائنون  الد یتم احتساب صافي الدین على أنھ القروض ولمتطلبات رأس مال مفروضة خارجیا. 
خرى (على النحو المدرج في قائمة المركز المالي الموحدة) ناقًصا النقد وما في حكمھ.األمتداولة ال

تشمل حقوق الملكیة كافة عناصر حقوق الملكیة.  

دیسمبر على النحو التالي:٣١وقد كانت نسبة صافي دین المجموعة إلى نسبة حقوق ملكیتھا كما في 

لتمویل االستحواذ  القروض قصیرة األجل والدیون طویلة األجلازدیاد عقب  ٢٫٠٦إلى  ١٬٢٠نسبة صافي الدین إلى حقوق الملكیة من  ارتفعت
. )٢على نفط (إیضاح 

األدوات المالیة وإدارة المخاطر -٣٨

أھداف وسیاسات إدارة مخاطر األدوات المالیة 
أرصدة لدى البنوك  إن اإلدارة العلیا ھي المسؤولة عن إدارة المخاطر. وتشتمل األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة على 

دائنة  عالقة والقروض ألجل والذمم ال الجھات ذات  الوالودائع قصیرة األجل واالستثمارات والذمم المدینة التجاریة والمبالغ المستحقة من/ إلى  
الیة  التجاریة. تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات الخاصة المتبعة في السیاسات المحاسبیة المتعلقة بكل بند. تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات الم 
موعة  وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المسجلة أو عند وجود نیة لدى المج

للتسویة على أساس الصافي، أو تسییل الموجودات وتسویة المطلوبات في آن واحد. 

مخاطر السوق 
األجنبیة وأســـعار تمثل مخاطر السوق، المخاطر الناتجة عن التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار األسھم األجنبیة وأسعار تحویل العمالت

مخاطر السوق یتمثل في إدارة  إیرادات المجموعة أو قیمة األدوات المالیة الخاصـــة بھا. إن الھدف من إدارةعلى  ثر العموالت، والتي تؤ
. دومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن مستویات مقبولة مع الحفاظ على العائ 

مخاطر أسعار األسھم 
ة محفوفة بالشكوك نتیجة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن  المدرجة الخاصة بالمجموعغیر في أدوات حقوق الملكیةستثمارات  إلإن ا

عدم التأكد من القیمة المستقبلیة للسندات االستثماریة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار األسھم من خالل التنویع ووضع حدود لكل  
على حدة وبشكل إجمالي. یتم تقدیم التقاریر حول محفظة األسھم إلى اإلدارة العلیا بالمجموعة بشكل منتظم. یقوم مجلس  حقوق ملكیةأداة  

.االستثمارات في أدوات حقوق الملكیةإدارة المجموعة بمراجعة واعتماد كافة القرارات المتعلقة بكافة 

مخاطر العمالت 
ن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تجري المجموعة معامالتھا  تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة ع

تتعرَّض   فال  الدوالر األمریكي،  ثابت مقابل  اللایر السعودي  صرف  سعر  لكون  ونظًرا  وبالدوالر األمریكي.  باللایر السعودي  رئیسي  بشكل 
المجموعة لمخاطر ھامة. 

بة التقلبات في أسعار العمالت األجنبیة عن كثب وبشكل مستمر.تقوم اإلدارة بمراق

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
سعودي لایر 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٬٦٩٢٬٥٥٦٬١٣٠١٬١٣٢٬١٢٦٬٣٦٢الدین أجمالي
) ١٥٤٬٧٤٨٬٧٥٠() ٦٣٦٬٩٧٣٬٤٨١(لدى البنوك ونقد في الصندوق أرصدةناقصاً:  
٢٬٠٥٥٬٥٨٢٬٦٤٩٩٧٧٬٣٧٧٬٦١٢الدین صافي

٩٩٦٬٦٤٨٬٥٣٧٨١١٬٩٣٦٬٥٥٠إجمالي حقوق الملكیة 
٢٬٠٦١٬٢٠المالي نسبة الرفع 
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(تتمة)األدوات المالیة وإدارة المخاطر-٣٨

(تتمة) مخاطر السوق 

ت العموالمخاطر أسعار 
نتیجة التغیرات في أسعار المســتقبلیة ألداة مالیة ما تمثل مخاطر أســعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة  

التي تتعرض لھا المجموعة بشــكل أســاســي  العموالت السائدة في السوق. تتعلق مخاطر التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق 
جموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت من خالل  تقوم المة.  بالتزامات القروض طویلة األجل الخاصــة بالمجموعة والمرتبطة بعمولة عائم

.تحسین النقدیة المتاحة وتقلیل القروض ألجل

الفائدة أسعار تحلیل حساسیة
مدى الحساسیة لحدوث تغییر محتمل بشكل معقول في أسعار الفائدة على ذلك الجزء من القروض والقروض المتأثرة.  ادناهیبین الجدول  

مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، تتأثر أرباح المجموعة قبل الزكاة من خالل التأثیر على القروض ذات العائد العائم، على النحو  
التالي:

نقص أساسنقطة١٠٠ة زیادأساسنقطة١٠٠
لایر سعوديلایر سعودي

١٦٬١٢٩٬٥٠٣)١٦٬١٢٩٬٥٠٣(٢٠٢٢
٦٬١٤٢٬٣٨٢)٦٬١٤٢٬٣٨٢(٢٠٢١

مخاطر االئتمان 
المجموعة  أداة مالیة أو عقد عمیل ممَّا ینشأ عنھ خسارة مالیة. وتتعرض  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماتھ بموجب 

دیسمبر:  ٣١والمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة كما في أرصدة لدى البنوك  ولمخاطر االئتمان بشأن المدینین التجاریین 

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي

٦٢٨٬٦٩٧٬٤٨٥١٤٨٬١٥٠٬٩٧٣لدى البنوك أرصدة  
١٣٣٬٠٣٨٬١٨٥١٤٠٬٤٥٩٬٠١٩مدینون تجاریون 

٦٠٬٥٦٣٥٠٬٧٠١مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة 
٧٦١٬٧٩٦٬٢٣٣٢٨٨٬٦٦٠٬٦٩٣

تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.

األرصدة البنكیة والودائع قصیرة األجل 
ة  احتفظت المجموعة بفائض أموالھا لدى بنوك في المملكة العربیة السعودیة تتمتع بتصنیف ائتماني قوي، ولذلك فإن مخاطر االئتمان المتعلق

رصدة البنوك والودائع قصیرة األجل تعتبرھا اإلدارة غیر جوھریة. بأ

المدینون التجاریون
مخاطر االئتم المحددة من قبل المجموعة بشأن إدارة  والضوابط  واإلجراءات  للسیاسات  وفًقا  االئتمان المتعلقة بالعمالء  ان تتم إدارة مخاطر 

لنظام تصنیف داخلي شامل مبني على نقاط ویتم وضع حدود لالئتمان بشكل فردي المتعلقة بالعمالء. یتم تقویم الجودة   االئتمانیة للعمالء وفقاً 
وفقاً لھذا التقویم. 

تقوم المجم التجاریة،  االئتمان المتوقعة. بالنسبة للذمم المدینة  لقاء خسائر  المخصص  ناقصا  وعة  وتقوم المجموعة بقیاس المدینین التجاریین 
بتطبیق الطریقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.

االئتمان   خسائر  على  بناًء  خسارة  بدًال من ذلك بإثبات مخصص  مخاطر االئتمان ولكن تقوم  ال تقوم المجموعة بمتابعة التغیرات في  علیھ، 
مصفوفة مخصصات استنادا إلى الخبرة السابقة في خسائر المتوقعة على مدى العمر بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. قامت المجموعة بإنشاء

).١٤االئتمان، والتي یتم تعدیلھا بالعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة (إیضاح 

، وتم إثبات خسارة  والھیئات الحكومیة) من عمالء المجموعة ھم من الشركات٪٨٠: ٢٠٢١(٪٨٩، فإن أكثر من ٢٠٢٢دیسمبر ٣١كما في 
ملیون لایر سعودي). ٧٬٥: ٢٠٢١ملیون لایر سعودي (٨٫٥االئتمان المتوقعة لقاء ھؤالء العمالء بمبلغ 
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(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
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-٥٣ -

(تتمة)األدوات المالیة وإدارة المخاطر-٣٨

(تتمة) مخاطر االئتمان
،  حكومیةجھاتأو  كانوا أفرادا أو شركاتلخصائصھم االئتمانیة، سواءوعند مراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء، یتم تجمیع العمالء وفقا  

وكذلك موقعھم الجغرافي ومجال عملھم وتاریخ تعاملھم مع المجموعة ووجود صعوبات مالیة سابقة.  

عالقةالجھات ذات  الالمبالغ الُمستَحقة من 
ل المجموعة أي انخفاض في قیمة الذمم المدینة   المتعلقة بالمبالغ الُمستَحقة من جھات ذات عالقة. یتم إجراء ھذا التقویم في كل فترة مالیة  لم ُتسجِّ

٣١ذات العالقة كما في  جوھریة مع الجھات  تال یوجد معامالمن خالل فحص المركز المالي لكل جھة ذات عالقة واألسواق التي تعمل فیھا.
.٢٠٢١دیسمبر ٣١و٢٠٢٢دیسمبر 

مخاطر السیولة 
یولة عن  تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة. تنشأ مخاطر الس

لكافیة  عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یقارب القیمة العادلة لھ. وتتم إدارة مخاطر السیولة من خالل مراقبة توفر األموال ا
بصورة منتظمة عن طریق التسھیالت االئتمانیة المتعھد بھا للوفاء بالتعھدات المستقبلیة. 

ویتمثل ھدف المجموعة في المحافظة على توازن بین استمراریة التمویل والمرونة من خالل استخدام الحسابات البنكیة المكشوفة والقروض  
البنكیة.  

دیسمبر:٣١تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدیة غیر المخصومة كما في  ویلخص الجدول أدناه  

اإلجمالي سنوات ٥أكثر من سنوات ٥إلى ١خالل سنة واحدة 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي ٢٠٢٢

٨١٬٨٠٩٬٧٥٦٧٤٠٬٥٧٨٬٦٥٥٨٢٠٬٥٦١٬٩١٠١٬٦٤٢٬٩٥٠٬٣٢١وتمویل مرابحات قروض ألجل
٧٧٧٬٦٥٥٬٤٨١--٧٧٧٬٦٥٥٬٤٨١دائنون تجاریون 

مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات  
١٩٤٬٦٨٥٬٤٢٧--١٩٤٬٦٨٥٬٤٢٧متداولة أخرى

٢٩١٬٢٨٢٬٨٠٠١٬٣١٩٬١٦٨٬٢٢٨١٬١١١٬٨٣٦٬٧٥٣٢٬٧٢٢٬٢٨٧٬٧٨١التزامات عقود اإلیجار 
٧٧٬٢٦٤٬٩٠١--٧٧٬٢٦٤٬٩٠١توزیعات مستحقة للمساھمین 

١٬٤٢٢٬٦٩٨٬٣٦٥٢٬٠٥٩٬٧٤٦٬٨٨٣١٬٩٣٢٬٣٩٨٬٦٦٣٥٬٤١٤٬٨٤٣٬٩١١

اإلجمالي سنوات ٥أكثر من سنوات ٥إلى ١خالل سنة واحدة 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠٢١

٨١٬٨٠٨٬٢٥٠٤٦٨٬٠١٢٬٧٩٣٦٩٬٤١٧٬١٨٦٦١٩٬٢٣٨٬٢٢٩قروض ألجل وتمویل مرابحات 
٣٥٠٬٠٨٤٬٠٤٤--٣٥٠٬٠٨٤٬٠٤٤دائنون تجاریون 

مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات  
١١٢٬٦٢٩٬٦٩٤--١١٢٬٦٢٩٬٦٩٤متداولة أخرى

١٣٠٬٧٤٧٬٤٥٩٦٤٥٬٠٤٦٬٩٣٠٨٠١٬٩٩٢٬٨٠٠١٬٥٧٧٬٧٨٧٬١٨٩التزامات عقود اإلیجار 
٥٨٬٢٤٤٬٨٣٧--٥٨٬٢٤٤٬٨٣٧توزیعات مستحقة للمساھمین 

٧٣٣٬٥١٤٬٢٨٤١٬١١٣٬٠٥٩٬٧٢٣٨٧١٬٤٠٩٬٩٨٦٢٬٧١٧٬٩٨٣٬٩٩٣

سعودي)  لایر ملیار ٢٬٢:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١لایر سعودي (ملیار ١٬١، لدى المجموعة تسھیالت نقدیة متاحة بقیمة  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  
تمثل نقدا غیر مسحوب من القروض النقدیة الممنوحة.

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة-٣٩

في  إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو دفعھ عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة بین متعاملین
منالسوق بتاریخ القیاس. تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالمجموعة  

والودائع قصیرة األجل واالستثمارات والمدینین التجاریین والمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة،  والنقد في الصندوق  األرصدة لدى البنوك  
فیما تتكون مطلوباتھا المالیة من القروض ألجل والدائنین التجاریین والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة.  



الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات (ساسكو)  
(شركة مساھمة سعودیة) 
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-٥٤ -

(تتمة) قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة-٣٩

والودائع قصیرة األجل والمدینین التجاریین والمبالغ المستحقة من والنقد في الصندوقرصدة لدى البنوك  األن لإلدارة بأن القیمة العادلة  تبی
تواریخ الجھات ذات العالقة والدائنین التجاریین والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة تقارب القیمة الدفتریة لھا بصورة كبیرة نظرًا ل

فإن القیمة العادلة ال تختلف كثیرًا عن القیمة  ستثمارات بأدوات الدین  ال وااالستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات. أما بالنسبة للقروض ألجل  
عن األسعار  الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة الموحدة ألن معدالت المرابحة الحالیة السائدة في السوق ألدوات مالیة مماثلة ال تختلف كثیرًا  

المتعاقد علیھا. 

تم قیاسھا بالقیمة العادلة:  والمطلوبات المالیة التي الموجودات 
العادلة القیمةمستویات

المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ٢٠٢٢دیسمبر ٣١
المالیةالموجودات

١٥٨٬٢١٢٬٨٨٧--االخر استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل
٢٠٢١دیسمبر ٣١

الموجودات المالیة
١٨٧٬٤٤٨٬١٩٨--االخر استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل

من مستویات القیم العادلة وتم قیاسھ بالقیمة العادلة من قبل ٣ُیصنَّف االستثمار بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن المستوى  
(التدفقات النقدیة المخصومة) والسوق (نسبة السعر إلى األرباح). االدارة باستخدام طریقتي الدخل 

دیسمبر:٣١فیما یلي الموجودات والمطلوبات المالیة كما في 

الموجودات المالیة
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي

١٥٨٬٢١٢٬٨٨٧١٨٧٬٤٤٨٬١٩٨االخر بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشاملات مدرجةاستثمار 
الموجودات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 

١٣٣٬٠٣٨٬١٨٥١٤٠٬٤٥٩٬٠١٩مدینون تجاریون
-٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ات بأدوات الدیناستثمار 

٦٠٬٥٦٣٥٠٬٧٠١مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة 
٣٨٣٬٠٩٨٬٧٤٨١٤٠٬٥٠٩٬٧٢٠الموجودات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة إجمالي 

٥٤١٬٣١١٬٦٣٥٣٢٧٬٩٥٧٬٩١٨إجمالي الموجودات المالیة 
١٣٣٬٠٩٨٬٧٤٨١٤٠٬٥٠٩٬٧٢٠إجمالي الموجودات المالیة المتداولة

٤٠٨٬٢١٢٬٨٨٧١٨٧٬٤٤٨٬١٩٨إجمالي الموجودات المالیة غیر المتداولة 
٥٤١٬٣١١٬٦٣٥٣٢٧٬٩٥٧٬٩١٨

المطلوبات المالیة 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
المطلوبات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 

٧٧٧٬٦٥٥٬٤٨١٣٥٠٬٠٨٤٬٠٤٤دائنون تجاریون 
١٬٦٤٢٬٩٥٠٬٣٢١٦١٩٬٢٣٨٬٢٢٩قروض ألجل

٤١٬٠٠٠٦٩٬٠٠٠العالقةالمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات  
١٢١٬٠٨٩٬٢٦٦٧٠٬٨٥٦٬٢٢٥مصاریف مستحقة 

٧٧٬٢٦٤٬٩٠١٥٨٬٢٤٤٬٨٣٧توزیعات مستحقة للمساھمین 
٢٬٦١٩٬٠٠٠٬٩٦٩١٬٠٩٨٬٤٩٢٬٣٣٥إجمالي المطلوبات المالیة المقیدة بالتكلفة المطفأة 

١٬٠٥٧٬٨٦٠٬٤٠٤٥٦١٬٠٦٢٬٣٥٦إجمالي المطلوبات المالیة المتداولة 
١٬٥٦١٬١٤٠٬٥٦٥٥٣٧٬٤٢٩٬٩٧٩إجمالي المطلوبات المالیة غیر المتداولة 

٢٬٦١٩٬٠٠٠٬٩٦٩١٬٠٩٨٬٤٩٢٬٣٣٥
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-٥٥ -

األحداث الالحقة -٤٠

إجراء تعدیل علیھا أو لم تنشأ أیة أحداث ھامة الحقة بعد تاریخ القوائم المالیة الموحدة وقبل صدور ھذه القوائم المالیة الموحدة، والتي تتطلب  
اإلفصاح عنھا. 

أرقام المقارنة -٤١

. الحالیةفترةأعید تبویب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضیة بما یتماشى مع تبویب ال 

اعتماد القوائم المالیة الموحدة  -٤٢

.)٢٠٢٣مارس ٨فيھـ (الموافق ١٤٤٤شعبان١٦فيمن قبل مجلس اإلدارة تم اعتماد القوائم المالیة الموحدة 


