
 



 

 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )غير مراجعة( و تقرير مراجعي الحسابات عن الفحص المحدود
 م1038مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 صفحة فهرس

  

 - لقوائم المالية األولية الموجزة الموحدةالفحص المحدود لتقرير 

  

 2 ي األولية الموجزة الموحدةقائمة المركز المال

  

 3 األولية الموجزة الموحدة اآلخر الشامل الدخلو الربح أو الخسارة قائمة

  

 4 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموجزة الموحدة

  

 5 ولية الموجزة الموحدةاأل قائمة التدفقات النقدية

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
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 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة قائمة المركز المالي األولية

 م1038مارس  13كما في 
 

 
 

  إيضاح

 م1038مارس  13
 لاير سعودي

  )غير مراجعة(

 م2027ديسمبر  32
 لاير سعودي
 )مراجعة(
  )معدلة(

 م2027يناير  2
 لاير سعودي
 )مراجعة(
 )معدلة(

        الموجودات
        متداولة الغير موجوداتال

 77365696463  2606769776536  350.351.15088   ، صافيمعداتو ممتلكات 
 765996260  2060646600  358115313   ودات غير ملموسة، صافيموج

 25067736566  2560006027  3..1051.35   مشروعات تحت التنفيذ
 22467296900  9660626220  3.5.305011   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 2462736437  -  -   النقدية المقيدة
 2627260556527  2620062036273  3533.51035001   متداولة الغير وداتمجموع الموج

        
        متداولةالموجودات ال

 24362766275  27462276029  .1105.83588   ،صافي ذمم مدينة و مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
 2763236999  3663376406  015.3.50.8   مخزون، صافي
 -  7796202  1.53385083   يمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات بالق

 22264706755  9562256346  31.53.15.11    وأرصدة لدى البنوكنقد 
 27260706929  30665596973  ..01.51.853   مجموع الموجودات المتداولة 

 2646462366456  2650666636256  35.115.3051.3   مجموع الموجودات

        حقوق المساهمين والمطلوبات        
        حقوق المساهمين

 54060006000  54060006000  0050005000.  2 رأس المال 
 3767706222  4067526236  .0058.1511  9 احتياطي نظامي

 6667696765  9267726334  3005.8.5033   أرباح مبقاه
 7462546722  5564756942  51335101..    اآلخر خالل الدخل الشامل احتياطي إعادة تقييم استثمارات من

 72767946707  72962206522  85038..1.5.   مجموع حقوق المساهمين 
        
        متداولةالمطلوبات غير ال

 33567676607  35260396750  0.3580351.1   تمويل مرابحات و قروض طوية األجل
 967526422  2263766372  3353185.11   خدمةمكافأة نهاية ال

 34565296020  36264266222  .530...0335   مجموع المطلوبات غير المتداولة
        المطلوبات المتداولة

 4465946700  9560006000  1050005000   تمويل مرابحات و قروض قصيرة األجل
 23460436727  20964796070  ...35..3105   األجل الجزء المتداول من تمويل مرابحات و قروض طويلة

 3767236795  3767276206  85001..185   توزيعات مستحقة للمساهمين
 26767506727  26762026767  1105.135801   ذمم دائنة ودائنون آخرون

 464096500  367266470  0538.5131  7 مخصص الزكاة 

 37967226629  42562266524  ..00050.153   مجموع المطلوبات المتداولة

 73562426649  77765526745  83.58.35883   مجموع المطلوبات

 2646462366456  2650666636256  35.115.3051.3   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
 
 

 
 الموحدة الموجزةاألولية  لماليةال يتجزأ من هذه القوائم ا جزءا  تشكل ( 27( إلى رقم )2من رقم )اإليضاحات المرفقة  إن



 
 

 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة(الموحدة  الموجزة األولية اآلخر الشامل والدخل ربح أو الخسارةالقائمة 

 م1038مارس  13في  ةالمنتهيالثالثة أشهر  لفترة
 

 
 

 
 
 

  إيضاح

 
 م1038س مار 13

 لاير سعودي
  )غير مراجعة(

 م2027مارس  32
 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 )معدلة(

      

 27260336446  .0.3530.588   صافي المبيعات

 (26763726729)  (.00353.8513)   تكلفة المبيعات

 2466606727  3..35..385   مجمل الدخل 

 (4236759)  (..31350)   مصروفات بيعيه وتسويقية 

 (762246223)  (853035318)   مصروفات عمومية وادارية 

 660226645  35.3.51.8   صافي الربح من العمليات الرئيسية 

 (7076443)  (35.005000)   تكاليف تمويل

 -  315.00   أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -  .1.588   مارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأرباح محققة من استث
 -  3.5833.   خرمن خالل الدخل الشامل اآلتوزيعات أرباح استثمارات بالقيمة العادلة 

 3266027  3.51.8   ، بالصافي إيرادات أخرى

 566306229  .85300531   صافي ربح الفترة قبل الزكاة 

 (260266250)  (3501.51.1)  7 الزكاة 

 466036969  .53305.8.   صافي ربح الفترة
 

    22                                                                                            ربحية السهم
 0622  0538 صافي الربح من العمليات الرئيسية األساسي مننصيب السهم 

 0609  .053 ربح الفترة افياألساسي من صنصيب السهم 

    

    الدخل الشامل اآلخر
    الربح أو الخسارةيتم اعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة  البنود 

 (5696422)  115101. خرفي القيمة العادلة لالستثمارات من خالل الدخل الشامل اآل التغير

 460346557  .85.0.538 اجمالي الدخل الشامل للفترة
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 الموحدة الموجزة األولية ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزءا  تشكل ( 27( إلى رقم )2من رقم )اإليضاحات المرفقة  إن



 
 

 

 

 

 

  
 س المالرأ

 لاير سعودي
 احتياطي نظامي
 لاير سعودي

 
 أرباح مبقاه
 لاير سعودي

إحتياطي إعادة تقييم استثمارات 
 اآلخرمن خالل الدخل الشامل 

 ديلاير سعو
 المجموع

 لاير سعودي

       م )غير مراجعة(.103مارس  13للفترة المنتهية في 

 77264456223 7462546722 22063206272 3767706222 54060006000  كما تم االفصاح عنه سابقا م2027يناير  2الرصيد كما في 

 (2362276000) - (2362276000) - -  ( 7لمعيار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت سنوات سابقة وفقاً 

 76963276223 7462546722 20762926272 3767706222 54060006000  التعديلالرصيد بعد 

 (4064226426) - (4064226426) - -  (9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )أثر تطبيق 

 72767946707 7462546722 6667696765 3767706222 54060006000  م المعدل2027يناير  2الرصيد كما في 

 466036969 - 466036969 - -  صافي ربح الفترة 

 (5696422) (5696422) - - -  الدخل الشامل اآلخر

 73269296365 7366756320 7263736734 3767706222 54060006000  م2027مارس  32الرصيد في 

       

       م )غير مراجعة(1038مارس  13للفترة المنتهية في 

 77364966577 5564756942 24762576422 4067526236 54060006000  م كما تم األفصاح عنه سابقا2027يناير  2الرصيد في 

 (2362276000) - (2362276000) - -  ( 7لمعيار المحاسبة الدولي رقم )تعديالت سنوات سابقة وفقاً 

 77063676577 5564756942 23460306422 4067526236 54060006000  الرصيد بعد التعديل

 (4262576077) - (4262576077) - -  (9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )أثر تطبيق 

 72962206522 5564756942 9267726334 4067526236 54060006000  م المعدل 2027يناير  2الرصيد في 

 .53305.8. - .53305.8. - -  صافي ربح الفترة 

 115101. 7336302 - - -  مل اآلخر الدخل الشا

 85038..1.5. 51335101.. 3005.8.5033 .0058.1511 0050005000.  م2027مارس  32الرصيد للفترة المنتهية في 

 الموحدة الموجزة وليةاأل ال يتجزأ من هذه القوائم المالية جزءا  تشكل  (27)إلى رقم  (2)من رقم اإليضاحات المرفقة  إن

 
 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة(الموحدة  الموجزة األولية اآلخر الشامل والدخل ربح أو الخسارةالقائمة 

 م1038مارس  13في  ةالمنتهيالثالثة أشهر  لفترة



 

 
 

 لسعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(الشركة ا

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 (مراجعة)غير الموحدة  الموجزة قائمة التدفقات النقدية األولية
 م1038مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

  

 
 م1038مارس  13

 لاير سعودي
  )غير مراجعة(

 
 م1037مارس  13

 لاير سعودي
 مراجعة(غير )

 معدلة()
     األنشطة التشغيلية

 466036969  .53305.8.  ربح الفترة صافي 
     : ةإلى صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلي الربحتعديالت لتسوية صافي 

 7276752  ..3.051  مخصص مطالبات جمركية 
 263976927  -  مخصص بضاعة راكدةالمكون من  

 -  (315.00)  رات  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأرباح غير محققة من استثما
 -  (.1.588)  أرباح محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 2067236997  31530.5330   استهالكات
 2626007  3..1005  إطفاءات 

 6096306  335.13.  مخصص مكافأة  نهاية الخدمةالمكون من 
 260266250  3501.51.1  مخصص الزكاة المكون من 
 (276372)  385038  بيع ممتلكات ومعدات  (أرباحخسائر / )

  1158335.13  2964246725 
     التشغيلية :  المطلوبات التغيرات في الموجودات و

 (2364306064)  (5.115111..)  ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرىذمم مدينة 
 (264956799)  (1..53.35.)  ون مخز

 2069376226  .1501.501.  ودائنون آخرونذمم دائنة 
 -  (5.03...)  الزكاةالمسدد من 

 (2236975)  (3.351.0)  المسدد من مكافأة نهاية الخدمة
 2462236223  305.885881  صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

     االستثماريةاألنشطة 
 -  1050035133  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بيع  لمحصل منا

 -  (0.50005000)  النقد المدفوع لشراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (567406232)  (15.3351.0)  ممتلكات ومعدات شراء

 (3569026606)  (51.35.00.)  إضافات مشروعات تحت التنفيذ
 206602  1085.00  المحصل من بيع ممتلكات ومعدات

 (6776274)  -  غير ملموسةالموجودات ال صافي التغير في
 (4263976322)  (115.005831)  االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

     األنشطة التمويلية
 (626426)  (135801)  للمساهمين  مستحقةتوزيعات 

 2069726092  50005000..  مرابحات وقروض طويلة األجل التغير في صافي
 760006000  -  نقدية مقيدة 
 2769206665  .053.0533.  األنشطة التمويلية المتوفر من صافي النقد

 (2062746443)  .035308538  البنوك واألرصدة لدىفي النقد  التغيرصافي 
 22264706755  .3.513.510  الفترةي بداية ف البنوك واألرصدة لدىالنقد 
 20262966322  31.53.15.11  الفترةفي نهاية  لدى البنوك واألرصدةالنقد 

     المعامالت غير النقدية
 266456270  -  المحول من مشروعات تحت التنفيذ إلى ممتلكات و معدات

مة العادلة من خالل الدخل استثمارات بالقييم يغير محققة من إعادة تق (خسائرأرباح )
 (5696422)  115101.  الشامل األخر

 الموحدةالموجزة األولية  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية زءا  جتشكل ( 27( إلى رقم )2من رقم )اإليضاحات المرفقة  إن



 كة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(الشر
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة

 م )غير مراجعة(1038مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 

 

 التكوين والنشاط - 3

( 563بموجب القرار الوزاري رقم ) الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(، شركة مساهمة سعودية

م تأسست في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 2972أكتوبر  22هـ الموافق  2402ذي الحجة  23وتاريخ 

 .2974ابريل  30هـ الموافق  2404رجب  27وتاريخ  2020054362

إنشاء الورش المركزية لتوفير أعلى مستوى يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في توفير الخدمات للسيارات والمسافرين وذلك ب

من الصيانة واإلصالح وإنشاء شبكة من محطات خدمة السيارات، وكذلك توفير االستراحات والمطاعم واستيراد وبيع المواد 

ة الغذائية والمشروبات والمرطبات والخامات الالزمة لذلك، استيراد السيارات وقطع الغيار بجميع أنواعها ألعمال الشرك

تنفيذ جميع أنواع المقاوالت الخاصة  بإقامة وإدارة وصيانة وتشغيل وواالتجار بها بعد الحصول على التراخيص الالزمة، 

المباني السكنية والتجارية والمقاوالت الخاصة بعمليات صيانة السيارات والمعدات لألفراد والشركات، واالشتراك مع 

 شبيهة بأعمالها أو تدمجها فيها أو تنشئ شركات فرعية مملوكة لها أو مع الغير. الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماال  

 لاير سعودي. 20سهم قيمة كل سهم  5460006000 بعددلاير سعودي  54060006000رأس مال الشركة  يبلغ
 

 ركات التابعة التالية:على القوائم المالية للش م2027 مارس 32الموحدة كما في الموجزة تشتمل القوائم المالية األولية 
 

 نسبة الملكية % النشاط الرئيسي للشركة اسم الشركة التابعة

 %200 نقل المنتجات البترولية ومشتقاتها شركة أسطول النقل

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

 %200 إلصالح السيارات والمعدات الثقيلة إقامة الورش شركة إستثمارات السيارات و المعدات

 شركة النخلة األولى
مقاااوالت عامااة للمباااني، إقامااة وإدارة وصاايانة وتشااغيل المباااني 

 %200 السكنية والتجارية

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

 %200 وتيل(خدمات اإليواء )الم شركة واحة ساسكو

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

 شركة امتياز ساسكو لإلستثمار
 %200 خدمات التسويق للغير والتطوير التجاري 
 

 :الشركات التابعة وفروعها التاليةالمرفقة حسابات الشركة و المالية القوائمتشمل 
 

 المدينة سم الفرعا رقم السجل التجاري الرقم

 الرياض فرع الشركة السعودية لخدمات السيارات و المعدات )ساسكو( 2027000425 2
 الدمام فرع الشركة السعودية لخدمات السيارات و المعدات )ساسكو( 2050093627 2

 جدة فرع الشركة السعودية لخدمات السيارات و المعدات )ساسكو( 4030254775 3

 بريده شركة زيتي للخدمات البترولية  فرع 2232030559 4

 أبها فرع شركة زيتي للخدمات البترولية 5750029530 5

 أبها فرع شركة زيتي للخدمات البترولية 5750064607 6

 أبها فرع شركة زيتي للخدمات البترولية 5750064609 7

 عنيزه فرع شركة زيتي للخدمات البترولية 2227020273 7

 الخرج رع شركة زيتي للخدمات البتروليةف 2022022757 9
 

 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(
 ()شركة مساهمة سعودية

 
 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة

 م )غير مراجعة(1038مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 

 

 الموجزة الموحدة األولية القوائم المالية إعدادأسس  - 1
 

 المعايير المحاسبية المطبقة
 

( "التقارير المالية األولية" والمعتمد 34وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) الموحدة أعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة
 عربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.في المملكة ال

 
ال تحتوي على جميع المعلومات وااليضاحات المطلوبة إلصدار القوائم المالية الموحدة إن هذه القوائم المالية األولية الموجزة 

 .يللتقرير المالالكاملة وفقا  للمعايير الدولية 
 

قررت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية أن خيارات استخدام نموذج إعادة تقييم الممتلكات واألالت والمعدات 
( وخيار استخدام نموذج 37( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )26والموجودات غير الملموسة في معيار المحاسبة الدولي رقم )

( لن يكون متاحا  خالل السنوات الثالثة األولى من 40العقارية في معيار المحاسبة الدولي رقم )القيمة العادلة لالستثمارات 
 م وذلك بالنسبة للشركات المدرجة. 2029م حتى عام 2027تاريخ التحول ابتداء من عام 

 

بدأ االستحقاق باستثناء االستثمارات المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقا  لمالموحدة أعدت القوائم المالية األولية الموجزة 
 في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة.

 

 .باللاير السعودي وهو عملة التشغيل واإلفصاحالموحدة تظهر البنود في القوائم المالية األولية الموجزة 
 

    التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة - 1

 

المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة هي نفس تلك المطبقة باستثناء ما تم ذكره ادناه، فإن السياسات 
 .2027ديسمبر  32على القوائم المالية للسنة السابقة كما في السنة المنتهية في 

 
 قامت الشركة بتطبيق المعايير التالية: 2027يناير  2اعتبارا من 

 (31)كما هو مبين في االيضاح رقم  شطب ذمم مدينة( وتم 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -

 ( ولم يكن له أثر جوهري على القوائم المالية للشركة. 31المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -
 
 

 وفيما يلي بيان أثر تطبيق تلك المعايير على السياسات المحاسبية المطبقة بالشركة:

 

  (1032و1031و1030و 1009)النسخ المعدلة في  األدوات المالية – (9)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3 -1
( متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود 9يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

االعتراف  –"األدوات المالية ( 39شراء أو بيع البنود غير المالية، ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم )
 والقياس"

 فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة:
 

 التصنيف للموجودات المالية 1-3-3
 التي المالية الموجودات :وهي المالية للموجودات رئيسية تصنيف فئات ثالثة (9المالي رقم ) للتقرير الدولي المعيار يتضمن

 والموجودات التي تقاس بالقيمة اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة والموجودات التي تقاس بالقيمة بالتكلفة المطفأة، تقاس

 حتى بها لمحتفظل الحالية (39الدولي رقم ) معيار المحاسبة فئات يستبعد المعيار هذا .قائمة الربح أو الخسارة خالل من العادلة

 .للبيع والمتاحة المدينة والذمم والقروض االستحقاق، تاريخ
 هي االساسية األداة فيها يكون التي العقود في المدمجة المشتقات المالية فإن (،9المالي رقم ) للتقرير الدولي المعيار بموجب

  .تصنيفها بغرض ككل المختلطة المالية داةاأل تقييم يتم وانما تقسيمها يتم ال المعيار ضمن نطاق مالية الموجودات
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 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تتمه( - 1

   للموجودات المالية قياسال 1-3-1

 السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:يتم تطبيق 

تم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي ي :الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 المكاسب و الخسائر، وتشتمل على أي فائدة او دخل توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة.

الفعلية.يتم تخفيض يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة  :الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة بخسائر اإلنخفاض. يتم إثبات إيرادات الفائدة و أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واإلنخفاض في القيمة 

 ضمن األرباح أو الخسائر.يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن األرباح أو الخسائر.
يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. إن  :ل الدخل الشامل األخراإلستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خال

إيرادات الفائدة التي يتم إحتسابها بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية، وكذلك أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واإلنخفاض في 
ألرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل األخر. وعند التوقف القيمة يتم إثباتها ضمن األرباح أو الخسائر. يتم إثبات صافي ا

 عن اإلثبات، فإن األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر.
الموجودات بالقيمة يتم القياس الالحق لهذه  :اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات ضمن األرباح أو الخسائر ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح إسترداد جزء 
من تكلفة اإلستثمار. يتم إثبات األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل األخر واليتم إعادة تصنيفها أبدا  إلى األرباح أو 

 سائر.الخ

 

 االنخفاض في القيمة 1-3-1

 الخسارة بنموذج (39الدولي رقم ) المحاسبة معيار المتكبدة في الخسارة نموذج (9المالي رقم ) للتقرير الدولي المعيار يستبدل

 الخسارة نماذج لىع االقتصادية العوامل في التغيرات تأثير كيفية بشأن كبيرا   تقديرا   يتطلب وهذا .المتوقعة االئتمانية المستقبلية

 .المرجح االحتمال أساس على تحديدها سيتم والتي االئتمانية المتوقعة
تطبيق النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل  سيتم
 .العقود موجودات على وكذلك ملكيةال حقوق أدوات في االستثمارات عدا ما اآلخر الشامل الدخل

 (، سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقا  ألحد األسس التالية:9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
شهر. تنتج هذه الخسارة االئتمانية المتوقعة عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة  22الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى -2

 .التقرير تاريخ بعد هرش 22 خالل

الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية. هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في -2
 .المالية لألداة المتوقع العمر السداد على مدار

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

المخاطر  هذه تزيد لم إذا شهر 22 مدى على المتوقعة االئتمانية الخسارة قياس ويطبق لها، األولي االعتراف منذ التقرير في تاريخ
 لمخاطر معرضة األداة تكون أن حالة في ركبي بشكل االئتمانية المخاطر زيادة عدم تحديد للمنشأة يجوز كبير بشكل االئتمانية

 المدينة للذمم الدوام على تطبيقه يتم العمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر قياس أن إال .التقرير تاريخ في ائتمانية منخفضة

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

 العقد بمكونات تمويل هامة. وموجودات

 

 التصنيف للمطلوبات المالية 1-3-2

 تصنيف بهدف 39 الدولي المحاسبة معيار في الحالية بالمتطلبات كبير بشكل (9المالي رقم ) للتقرير الدولي المعيار يحتفظ

 المصنفة للمطلوبات العادلة القيمة في التغيرات جميع فإن (39رقم )الدولي  المحاسبة معيار وبموجب أنه إال .المالية المطلوبات

 الدولي المعيار بموجب يتم بينما قائمة الربح أو الخسارة في بها االعتراف يتم قائمة الربح أو الخسارة خالل من العادلة بالقيمة

 الشامل الدخل للمطلوبات في بيان االئتمانية المخاطر في بالتغيرات المتعلق العادلة القيمة ( عرض التغير في9المالي رقم ) للتقرير

 قائمة الربح أو الخسارة. في عرضه يتم العادلة القيمة في التغير من المتبقي اآلخر بينما المبلغ
 

 محاسبة التحوط 1-3-5

مع كيفية قيام المنشأت  ( نموذج محاسبة تحوط جديد تم تصميمه ليتماشى بشكل أقرب9المالي رقم ) للتقرير يقدم المعيار الدولي
  بأنشطة إدارة المخاطر عند التحوط من التعرض للمخاطر المالية وغير المالية.
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 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تتمه( - 1
 

 العمالء مع عقودال اإليرادات من – (35)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1-1

 المعيار هذا ويحل .باإليرادات االعتراف وتوقيت مبلغ لتحديد شامل ( اطار مفاهيم25قم )المالي ر للتقرير الدولي المعيار ينشئ

( 22( اإليرادات ومعيار المحاسبة الدولي رقم )27الدولي رقم ) المحاسبة معيار ويشمل الحالي اإليرادات إرشادات إثبات محل
 "برامج والء العميل". 23عقود االنشاءات والتفسير الدولي 

الشركة بإثبات اإليرادات عند تأدية الخدمة للعميل وحصول العميل على السيطرة على تلك الخدمة، بما يتماشى مع متطلبات تقوم 
( " 25(، وعليه فانه ليس هناك أي أثر هام من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )25المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 " على إثبات إيرادات الشركة.لعمالءا مع عقودال اإليرادات من
 

 لم تصبح سارية المفعولالصادرة التي المعايير الجديدة والتعديالت  - 0

 (3/3/1039)يسري من  عقود االيجار – (31)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

اح بالتطبيق المبكر ولكن لم تقم الشركة مع السم 2029يناير  2إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 
 بتطبيقه عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

( كيف يقوم معد القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 26يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
االيجار. يوفر المعيار نموذج محاسبة واحد للمستأجر والذي يتطلب من  باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود

شهرا  أو أقل أو اذا كان األصل  22المستأجرين االعتراف بموجودات ومطلوبات جميع عقود االيجار إال إذا كانت مدة االيجار 
 ذو قيمة منخفضة. 

ية أو تمويلية، حيث ان نهج المعيار الدولي للتقارير المالية بينما يواصل المؤجرون في تصنيف عقود االيجار كعقود إيجار تشغيل
 .27بشأن محاسبة المؤجرين لم يتغير بشكل جوهري عن سابقه وهو معيار المحاسبة الدولي رقم  26رقم 

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

 التوحيدأسس  - .
 

الربح أو الخسارة على قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة، قائمة األولية الموجزة الموحدة هذه القوائم المالية  تشتمل
 األولية الموجزة الموحدة و قائمة التدفقات المساهمين، قائمة التغيرات في حقوق والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة

ألولية الموجزة الموحدة للمجموعة، حيث تشتمل على النقدية األولية الموجزة الموحدة وكذلك اإليضاحات المتممة للقوائم المالية ا
الشركات التابعة هي الشركة و (.2) ابعة كما هو مبين في اإليضاح رقمومطلوبات ونتائج أعمال الشركة وشركاتها الت موجودات

ها المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة عندما يكون لها الحق في االيرادات المختلفة نتيجة الشركات التي تسيطر علي
التابعة اعتبارا من  مها بالشركة. يتم توحيد الشركاتمشاركتها بالشركة وقدرتها على التأثير على هذه اإليرادات من خالل تحك

عن ممارسة تلك السيطرة. تقوم المجموعة باستخدام طريقة الشراء  تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة ولحين التوقف
يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات التي تم . ات عند انتقال السيطرة للمجموعةللمحاسبة عن تجميع العملي

ة غير المسيطرة عن صافي الموجودات الحصول عليها. تسجل زيادة تكلفة االستحواذ باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الملكي
المحددة والمستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة. تقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة 
حصتها من صافي موجودات الشركة المسيطر عليها في تاريخ االستحواذ. يتم عرض الحصة في الربح أو الخسارة وصافي 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية قائمة ودات غير المملوكة من قبل المجموعة، ويتم إظهارها كبند مستقل في الموج
. يتم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدةقائمة في  المساهمينوضمن حقوق  الموجزة الموحدة

رصدة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك اال
تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة. تعد الشركة 

 والشركات التابعة لها قوائمها المالية لنفس فترات التقرير.
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  ملخص ألهم السياسات المحاسبية - .
 

 فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:
 

 استخدام التقديرات
 

 العربية المملكة في بها المعمول المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقاالموجزة الموحدة  األولية الماليةالقوائم  إعداد إن
 المعلنة والمبالغ المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر وافتراضات وتقديرات أحكام بوضع تقوم أن اإلدارة من طلبيتالسعودية 

 والعديد السابقة الخبرة على بها المرتبطة واالفتراضات التقديرات هذه ترتكز .والمصروفات واإليرادات والمطلوبات للموجودات
 بالقيمة المتعلقة األحكام لوضع أساسا نتائجها تشكل والتي الراهنة، الظروف ظل في عقولةم أنها يُعتقد التي األخرى العوامل من

 .التقديرات تلك عن الفعلية النتائج تختلف قد. مصادرها من بسهولة تتضح ال التي والمطلوبات للموجودات الدفترية
 بأثر المحاسبية التقديرات على بالتعديالت ترافاالع يتم. مستمرة بصورة بها المرتبطة واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم

 .مستقبلي
 

 والمعداتواآلالت الممتلكات 
 

 المنسوبة المصروفات على التكلفة تشتمل المتراكمة. االستهالكاتكلفة بعد تنزيل توالمعدات بال و اآلالت تظهر الممتلكات
 إنتاجية أعمار والمعدات واآلالت الممتلكات بنود حدأ ألجزاء يكون عندما. الموجودات على االستحواذ إلى مباشرة بصورة
. تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة والمعدات واآلالت الممتلكات من  )رئيسية مكونات(  منفصلة كبنود احتسابها يتم مختلفة،

عمرها  أساسعلى  االستهالكاتويجري احتساب  مصاريف إيرادية أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية.
األصل المباع أو المستبعد و استهالكه المتراكم يتم حذفهما من الحسابات  وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت. اإلنتاجي المقدر

 .بتاريخ البيع أو االستبعاد
 : هي الموجوداتنسب االستهالك للبنود الرئيسية لهذه  إن

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 قيمةنخفاض الإ
 

 الموجودات المالية (أ
 

ى انخفاض في قيمتها. إل ربتاريخ كل قائمة مركز مالي، يتم مراجعة قيم الموجودات المالية ، لتحديد إن كان هنالك ما يشي
الموجودات المالية مثل الذمم المدينة والموجودات المقيمة فردياً على أنها غير منخفضة القيمة، فيتم تقييمها النخفاض القيمة و

ة للشركة فيما يخص على أساس جماعي. إن الدليل الموضوعي لالنخفاض بقيمة محفظة الذمم المدينة قد يشمل الخبرة السابق
، والزيادة في عدد الدفعات المتأخرة والتي تتعدى معدل فترة االستدانة كما قد يشمل التغيرات الملحوظة في دفعاتتحصيل ال

غ خسارة األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية المترابطة مع تعثر الذمم المدينة. يتم تخفيض القيمة المدرجة لألصل المالي بمبل
، حيث يتم تخفيض القيمة المدرجة من باستثناء الذمم المدينة التجاريةكافة األصول المالية ، وذلك لاالنخفاض بالقيمة مباشرة

خالل تكوين حساب مخصص. عندما تعتبر إحدى الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل يتم عندها شطب مبلغ الذمة والمبلغ المقابل 
 في حساب المخصص.

 

 

في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية  لحساب المخصصاتيتم االعتراف بالتغيرات في القيمة المدرجة 
  الموجزة الموحدة.

 

 

 

 

 النسبة % البيان
 %3-2 مباني
 %20 والمفروشات األثاث

 %20-7 السيارات والشاحنات 
 %20 والمقطورات وآليات النقل معداتأآلت و

 %25  والهواتف أجهزة االتصال
 %25 والبرامج الحاسب اآللي

 %20 األجهزة الكهربائية 
 %25 اللوحات اإلعالنية
 أو مدة العقد اإليجار أيهما أقل %4 تحسينات المباني
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عكس خسائر االنخفاض بالقيمة المعترف بها سابقاً من خالل قائمة  م، ال يتالمتاحة للبيع المساهمينيتعلق بأدوات حقوق فيما 
. إن أي زيادة في القيمة العادلة تأتي بعد خسارة انخفاض يتم الموحدة األولية الموجزة الشامل اآلخر الدخلارة والربح أو الخس

 .الموحدة االعتراف بها مباشرة في قائمة التغير في حقوق المساهمين األولية الموجزة
 

 الموجودات غير المالية (ب
 

اجعة القيم المدرجة لموجوداتها وذلك لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى في تاريخ كل قائمة مركز مالي على مر المجموعةتعمل 
أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة لالستراد لألصل 

مة القابلة السترداد ألصل محدد، تقوم وذلك لتحديد خسائر انخفاض القيمة )إن وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير القي
ا يمكن تحديد أسس توزيع معقولة الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي يعود اليها األصل نفسه. عندم

وثابتة، يتم توزيع األصول المشتركة الى وحدات منتجة للنقد التي يعود اليها األصل نفسه. عندما يمكن تحديد أسس توزيع 
معقولة وثابتة، يتم توزيع األصول المشتركة إلى وحدات منتجة للنقد محددة، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات 

 نتجة للنقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.الم
 

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

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

كتنزبل من ، إال إذا كان االصل معاد تقييمه فيتم عندها تسجيل خسائر االنخفاض الموحدة األولية الموجزة والدخل الشامل اآلخر
 مخصص إعادة التقييم.

 

 الغاء االعتراف
 

 فقات النقدية من األصل المالي،بإلغاء االعتراف بأصل مالي فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستالم التد شركةالتقوم 
بتحويل أو قيامها   عةالمجمووبشكل جوهري انتقال كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى منشأة أخرى. أما في حالة عدم قيام 

تقوم باالعتراف  ةشركالباالحتفاظ بشكل جوهري بمخاطر ومنافع الملكية واستمرارها بالسيطرة على األصل المحول فإن 
بشكل  شركةالبحصتها المستبقاة في األصل المحول والمطلوبات المتعلقة به في حدود المبالغ المتوقع دفعها. أما في حالة احتفاظ 

 تستمر باالعتراف باألصل المالي. مخاطر ومنافع الملكية لألصل المحول، فإن الشركة جوهري بكافة
 

 

 األدوات المالية
 

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

ء اريتم إضافة تكاليف المعاملة التي تتعلق بشكل مباشر بشوالخصوم المالية مبدئيا بالقيمة العادلة. و الموجوداتيتم قياس 
 الربح أو الخسارة قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية والخصوم األصول بخالف(إصدارها  أو المالية والخصوم األصول

 حسب منها، تخصم أو اليةالم والخصوم المالية لألصول العادلة القيمة إلى  )األولية الموجزة الموحدة الشامل اآلخر الدخلو

والتي تقاس  المالية والخصوم األصول بشراء مباشر بشكل تتعلق التي المعاملة ن تكاليفإو. األولي االعتراف عند االقتضاء،
في  مباشرة بها االعتراف يتم الموحدةالموجزة األولية  الشامل اآلخر الدخلو الربح أو الخسارة قائمة خالل من العادلة بالقيمة

 الموحدة.الموجزة األولية  الشامل اآلخر الدخلو الربح أو الخسارةئمة قا
 

 المالية الموجوداتأوالً : 
 

 الدخلو الربح أو الخسارةخالل قائمة  من العادلة بالقيمة المالية الموجودات :التالية الفئات إلى المالية الموجودات تصنيف يتم
. المدينة والذمم والقروض للبيع، المتاحة المالية والموجودات االستحقاق، تاريخ حتى بها واالستثمارات المحتفظ ،الشامل اآلخر

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

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

 .السوق
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 الربح أو الخسارةل قائمة الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خال (أ

 لغرض مقتناه تكون عندماقائمة الربح أو الخسارة  خالل من العادلة بالقيمة المحددة المالية الموجودات تصنيف يتم

 .كذلك تصنف لكي أو اختيرت المتاجرة

 :إذا المتاجرة بغرض المالية الموجودات تصنيف يتم

 . القريب لالمستقب في بيعها بهدف أساسي بشكل اقتنائها تم -

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

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

 
 ربح بأي االعتراف ويتم العادلة بقيمتها قائمة الربح أو الخسارة خالل من العادلة بالقيمة المحددة المالية الموجودات تظهر

 .والخسائر األرباح في التقييم إعادة عن ناتجة أو خسارة
قائمة الربح في  إدراجها ويتم المالي األصل من مستحقة فائدة أو لألرباح توزيعات أي الخسارة أو الربح صافي يتضمن

 .أو الخسارة

 

 خالل بيان الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من  (ب

 

بالقيمة العادلة من –تصنف األسهم المدرجة المملوكة للشركة والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط كموجودات مالية 
خالل الدخل الشامل األخر. كما تمتلك الشركة استثمارات في أسهم غير مدرجة والتي ال يتم تداولها في  أسواق نشطة 

لك كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ، وذلك العتقاد اإلدارة بإمكانية ولكنها مصنفة كذ
قياس القيمة العادلة لها بطريقة موثوقة. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة ضمن بنود 

ت المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات ضمن حقوق الملكية الدخل الشامل األخر والتي يتم إضافتها إلى بند التغيرا
باستثناء خسائر االنخفاض في القيمة والتي يتم  إدراجها ضمن االرباح والخسائر. في حال استبعاد االستثمار أو وجود 

ي إعادة تقييم انخفاض في قيمته بشكل محدد، فأن األرباح أو الخسائر نتيجة تقييمه سابقا  والمثبتة ضمن احتياط
 استثمارات يتم إدراجها ضمن بيان الدخل الشامل االخر.

يتم االعتراف بأي ايرادات توزيعات أرباح استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
يرادات ضمن األرباح األخر عند نشوء حق للشركة باستالم دفعات عن توزيعات أرباح من تلك االستثمارات وتثبت كإ

والخسائر ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم اثبات األرباح والخسائر 
 األخرى ضمن الدخل الشامل االخر وال يتم إعادة تصنيفها ابدا  إلى األرباح أو الخسائر.

 
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة (ج

اس الذمم المدينة بما في ذلك الذمم التجارية المدينة وغيرها واألرصدة البنكية والنقد بالتكلفة الُمطفية وذلك يتم قي
 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية دون أية خسارة انخفاض في القيمة والتي يتم تحديدها في األرباح أو الخسائر.

فعلي، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل حينما يكون تأثير الخصم يتم تحديد إيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة ال
 غير جوهري .

 
 ثانياً : المطلوبات المالية

 

 يتم قياس المطلوبات المالية )بما في ذلك القروض والذمم الدائنة( أوليا  والحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
عتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغائه أو انتهاء صالحيته. يتم تسجيل تقوم الشركة بالتوقف عن اال

 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخروالمبلغ المدفوع في قائمة الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة 
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 طريقة معدل الفائدة الفعلي
 

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

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

 

 أرصدة لدى البنوك
أرصدة لدى البنوك األرصدة لدى البنوك والمرابحات البنكية واالستثمارات األخرى عالية السيولة القابلة للتحويل إلى تتضمن 

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

 المخزون

يتم قيد  يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح، يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل،
 األولية الموجزة الموحدة وفقا لسياسة الشركة. الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرمخصص البضاعة الراكدة على قائمة 

 

 الشهرة

ة عند توحيد األعمال. يتم تقييم الشهرة سنويا  تمثل الشهرة زيادة تكلفة اإلستثمارات على القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتنا
لتحديد قيمة اإلنخفاض ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقصا  خسائر اإلنخفاض في القيمة. ال يتم عكس خسائر اإلنخفاض بعدما يتم قيدها. 

 تتضمن أرباح أو خسائر استبعاد منشأة القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة بالمنشأة المباعة.
ت تكلفة االستثمار الذي تم اقتناؤه أقل من قيمته العادلة بتاريخ االقتناء ، فإن هذا الفرق تتم تسويته بتخفيض القيم العادلة إذا كان

 مالية. أوراق في األجل طويلة اإلستثمارات عدا للموجودات غير المتداولة للشركة المقتناة بالتناسب مع قيمتها الدفترية ما
 

 تحقق اإليراد
 .اعند تحققه ىكما يتم إثبات اإليرادات األخر ة،ق المبيعات عند أداء الخدمة أو تسليم البضاعة وإصدار الفاتورتحقي يتم

 

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

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

 المصروفات

تتكون جميع المصروفات المباشرة والمتعلقة بتحقيق ايرادات النشاط من رواتب وأجور وتكاليف البضاعة الغير المباشرة 
ة مصاريف اخرى تتعلق بالبيع أما مصاريف البيع والتسويق تشمل رواتب موظفي المبيعات واي والمحملة على تكلفة المبيعات،

والتسويق لصالح الشركة، ويتم تصنيف باقي المصروفات ضمن المصروفات اإلدارية والعمومية، كما يتم توزيع المصروفات 
 المشتركة بين تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية واإلدارية. يتم توزيع المصروفات المشتركة وفقا ألسس ثابتة.

 

 

   مخصص الزكاة
الزكاة التقديرية التزام على الشركة ويتم استدراكها في القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة بتحميلها على قائمة الدخل  إن

تقديريا  األولية الموجزة وفقا لمعيار الزكاة والرأي الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، حيث يتم احتسابها للسنة
 تحقاق.وفقا  لمبدأ االس

 

يتم احتساب الزكاة في نهاية السنة على أساس صافي الدخل المعدل أو وعاء الزكاة أيهما أكبر طبقا  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة 
 والدخل في المملكة العربية السعودية.

 

 يتم معالجة الفروقات ما بين المخصص والربط النهائي بالسنة التي يتم استالم الربط فيها. 
 

 ت الموظفينمكافآ
 

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

راج المصاريف أو في حين يتم إد الموحدة إدراج إعادة القياس التي تشمل المكاسب والخسائر االكتوارية في قائمة المركز المالي
 المبالغ الدائنة ضمن الدخل الشامل األخر للفترة التي تم تكبدها فيها، ويتم إدراج إعادة القياس المعترف في الدخل الشامل األخر

 ضمن األرباح المبقاة فورا وال يتم إعادة إدراجه ضمن الربح أو الخسارة. الموحدة
 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 ة()تتم إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة

 م )غير مراجعة(1038مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 

 

 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية - .

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

 الدفعات كمصاريف عند تكبدها.
 

 

 مكافات الموظفين قصيرة األجل -
ب، واالجازة السنوية واالجازة المرضية في الفترة يتم االعتراف بااللتزام عن المزايا المستحقة للموظفين بالنسبة لألجور والروات

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

 

 كتواريةلدراسة اإلا -
 

ولم يكن هناك إختالف  م2026، م2025ديسمبر  32 قامت الشركة بعمل دراسة إكتوارية لمنافع نهاية الخدمة للموظفين كما في 
في  م2026، م2025ديسمبر  32لرصيد نهاية الخدمة وفقا للدراسة األكتوارية وبين رصيد نهاية الخدمة المسجل في جوهري 

 القوائم المالية للشركة.
 

 الموجودات الغير الملموسة
ن وجادت، تام إفاي القيماة  نخفاضاإل وخسائراء المتراكم طفما عدا الشهرة بالتكلفة ناقصا اإليتم قياس الموجودات الغير ملموسة 

 قتصادي.س القسط الثابت على مدى العمر اإلساأطفاء الموجودات الغير ملموسة على إ
 

 القطاعيةالمعلومات 

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

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

 عمل في بيئات اقتصادية.
 

  ربحية السهم
 .الفترةباستخدام المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما في نهاية األساسية  يتم احتساب ربحية السهم

 

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

اللاير السعودي باألسعار  إلى األولية الموجزة الموحدة كما في تاريخ قائمة المركز المالي األجنبيةبالعمالت  النقدية والمطلوبات
الربح قائمة ضمن  إدراجهايتم  األجنبيةتحويل العمالت  أووالخسائر الناتجة عن التسديدات  .إن المكاسب الفترةالسائدة في نهاية 

 األولية الموجزة الموحدة. أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 

 النتائج المالية للفترة - .

قامت إدارة الشركة بإعداد جميع التسويات التي رأت أهميتها لكي تظهر القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بعدل كما في 
 الموجزة ن النتائج المالية األوليةموحدة للفترة المنتهية في ذلك التاريخ. إم ونتائج أعمالها األولية الموجزة ال2027مارس  32

 الموحدة لكامل السنة.الموجزة الموحدة لتلك الفترة قد ال تمثل مؤشرا دقيقا عن النتائج المالية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 ة()تتم إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة

 م )غير مراجعة(1038مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 

 

 مخصص الزكاة  - 8
ى تقديم اقرار زكوي موحد لكل من الشركة لزكاة والدخل علل الهيئة العامةم على موافقة 2023حصلت الشركة خالل عام 

 .29272/26/2437 وشركاتها التابعة طبقا لخطاب المصلحة رقم 
م وحصلت على شهـــادة 2026ديسمبر  32قدمت الشركة إقراراتها الزكوية وسددت المستحق عليها حتى السنة المنتهية في 

إستلمت الشركة الربوط الزكوية النهائية من قبل الهيئة العامة  م.2026م و شهادة زكاة مقيدة لعام 2024زكــاة نهائية لعام 
هـ 2437( لعام 2656م وفقا  لقرار اللجنة اإلستئنافية الضريبية رقم )2007م وحتى 2000للزكاة والدخل عن االعوام من 

لصادر في اإلستئناف هـ ا2437ربيع األول  29( بتاريخ 2293والمصادق عليه من قبل معالي وزير المالية بالخطاب رقم )
هـ الصادر 2435( لعام 20المقدم من الشركة على قرار لجنة اإلعتراض الزكوية الضريبية اإلبتدائية األولى في الرياض رقم )

( لعام 2669م، وقرار اإلستئناف رقم )2005حتى  2002بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة على الشركة لألعوام من 
هـ الصادر في 2437ربيع الثاني  9( بتاريخ 2732يه ايضا  من قبل معالي وزير المالية بالخطاب رقم )هـ والمصادق عل2437

هـ 2435( لعام 22اإلستئناف المقدم من الشركة على قرار لجنة اإلعتراض الزكوية الضريبية اإلبتدائية األولى بالرياض رقم )
  م.2007ركة لعام الصادر بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة على الش

 

 

 

 االحتياطي النظامي - 3
 

من الربح الصافي السنوي الى  %20مع نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ، تقوم الشركة بتحويل ما نسبته  اشيا  تم
ر قابل من رأس المال. إن االحتياطي النظامي غي %30هذا االحتياطي  بلغي االحتياطي النظامي حيث يستمر هذا التحويل حتى

 .على المساهمين  للتوزيع كأنصبة أرباح
 

 

 المعلومات القطاعية - 30
 

القطاع عبارة عن جزء أساسي من الشركة يقوم ببيع / تقديم خدمات معينة )قطاع / أعمال( أو يقوم ببيع / تقديم خدمات في بيئة 
ت األخرى . تتبع الشركة قطاع األعمال اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعا

 للتقرير عن معلوماتها القطاعية.

 تتمثل قطاعات الشركة في :

قطاع التجزئة والتشغيل: يشتمل على أنشاطة تشاغيل المحطاات مان بياع المحروقاات وبياع الماواد الغذائياة والمشاروبات وتشاغيل 
 المباني السكنية والتجارية.

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

قطااع النااادي الساعودي للساايارات : هاو القطاااع الاذي يقااوم بإصاادار دفااتر العبااور الجمركياة ورخااص القياادة الدوليااة واألنشااطة 
 الرياضية.

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

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



 

 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة)تتمة(

 م )غير مراجعة(1038مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

  

 

 (تتمةالمعلومات القطاعية ) - 30
 

 : مارس 32في  المنتهية للفترةوفيما يلي بعض البيانات المالية لتلك القطاعات 

 

 

قطاع التجزئة 
 والتشغيل

 لاير سعودي

 قطاع اإلستثمارات 
 سعودي لاير

قطاع النادي السعودي 
 للسيارات

 لاير سعودي

قطاع خدمات أسطول 
 النقل

 لاير سعودي

 قطاع امتياز
 ساسكو

 لاير سعودي

موجودات ومطلوبات 
 مشتركة

 لاير سعودي
 المجموع

 لاير سعودي
        

        م  )غير مراجعة (8103مارس  13

 35.115.3051.3 (115.8353.1.) 0.85000 115.0.5300 151.1..115 31.51005.13 1508053.15130 مجموع الموجودات

 83.58.35883 (50.3..00351) 305000 ...335.0.5 315.1350.0 35300 .3518058035.1 مجموع المطلوبات

 .0.3530.588 (10511853.8) - 53.3..53. ..33.51 - 0.151005.30 صافي المبيعات 

 35.3.51.8 - - ..3513.53 (5.00...) - .351185.0 الدخل من العمليات الرئيسية

      
 

 

        (غير مراجعةم )031. مارس 13

 
 ..151..35.0.5 (111583.5.30) 005000. 1351135310 5833..1150 .3315.0.5.1 5.3.5138...35 مجموع الموجودات

 .15.0..5... (5.08...3135) 115000 .315303510 151.85030 305000 35311..3005 مجموع المطلوبات

 .1815011500 (53085831.) - 51085.00. 1533150.0 - ..1.35.0350 صافي المبيعات 

 .50115.0. - - ...351815 351035830 - 15.1053.0 الدخل من العمليات الرئيسية

 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة(

 م )غير مراجعة(1038مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

  

 

 
 مدرجة بالسوق المالي السعودي غير شركاتل أدوات حقوق ملكية - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر - 33

م بالتعاقد مع مجموعة الدخيل المالية 2027تمتلك الشركة أسهم وحصص في شركات غير متداولة قامت الشركة خالل العام 
وهي شركة استثمارية مرخصة بواسطة هيئة السوق المالية وتمارس نشاطاتها في مجال االعمال المصرفية االستثمارية 

ية وذلك الغراض تقييم القيمة السوقية للشركات بناء على التدفقات النقدية المستقبلية و التحاليل المالية والخدمات االستشار
لاير  79462906000ومعدالت النمو المتوقعة للشركات. تم تحديد القيمة السوقية لشركة الشرق األوسط للبطاريات بمبلغ 

: 2026لاير سعودي ) 67265606000لوطنية للسياحة بمبلغلاير سعودي(، الشركة ا 2624460006000: 2026سعودي )
لاير سعودي(.لم تقم الشركة بتقييم اإلستثمار في شركة السباق المحدودة بالتالي يتم معالجة االستثمار  67060366372

  لفة.بطريقة القيمة العادلة ولتعذر تحديد القيمة العادلة لها فإن أفضل طريقة لتحديد القيمة العادلة هي التك

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

 البيــــــان
حصة 
 الشركة

 قيمة التقييم
 لاير سعودي

حصة الشركة بتكلفة 
 الشراء

 لاير سعودي

حصة الشركة 
 بالقيمة العادلة 

 لاير سعودي

شاااااركة الشاااااارق األوسااااااط 
 61901.96.6 791619100 79793909000 %7997 للبطاريات

 197119636 391009000 6.391609000 %0916 الشركة الوطنية للسياحة

 3119000 3119000 - %11 شركة السباق المحدودة

  3727577507000 173907500 1571177101 
 

غيار مدرجاة  أدوات حقاوق ملكياة لشاركات -ستثمارات بالقيمة العادلة من خاالل الادخل الشاامل األخار االلم تقم الشركة بتقييم 
 .2027مارس  32كما في  بالسوق المالي السعودي

 
 

 ربح السهم - 31

الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما في نهاية  الفترة ربحتحتسب ربحية السهم من صافي الدخل بقسمة صافي 
علاى المتوساط  الرئيساية للفتارةلعملياات تحتسب ربحية السهم من العمليات الرئيسية بقسمة الدخل من ا مليون سهم. 54والبالغ 

 مليون سهم. 54الفترة والبالغ المرجح لعدد األسهم القائمة كما في نهاية 
 

 

 وتعديالت سنوات سابقة( 3أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) - 31
 

ذمام مديناة حياث بشطب ( وقامت 9رقم )بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  2027يناير  2قامت إدارة الشركة اعتبارا من  -
 .تري إدارة الشركة عدم وجود توقعات بإسترداد تلك المبالغ

وذلك لمواجهة مطالبات جمركياة ومطالباات  م2027 يناير 2كما في  لاير سعودي 2362276000مخصصات بمبلغ تم إثبات  -
ولاام تقاام الشااركة باألخااذ فااي األعتبااار هااذه  ةسااابق فتااراتحكوميااة حيااث تبااين لاادى إدارة الشااركة وجااود مطالبااات محتملااة عاان 

( "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقاديرات 7المخصصات في تلك الفترات و بالتالي ووفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
تم إثباتهاا فاي المحاسبية واألخطاء" تم إعتبار هذه التعديالت خطاء محاسبي وذلك لتوفر المعلوماات فاي الفتارات الساابقة ولام يا

 تلك الفترات.

 :ت على سنوات سابقةوالتعديال التطبيقوفيما يلي اثر  

 

 

 

 

 

 
 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة(

 م )غير مراجعة(1038مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

  

 

 :.103ديسمبر  13في  الموحدة على قائمة المركز المالي والتعديل أثر التطبيق 31-3

  

 المبالغ المسجلة سابقا 
 7132ديسمبر  13

 لاير سعودي
 أثر التطبيق
 لاير سعودي

 
 

أثر تعديالت على 
 نوات سابقةس

 لاير سعودي

 الرصيد بعد التعديل
 7132ديسمبر  13  

 لاير سعودي
، ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 37273187019 - (1971587077) 10171817301  صافي

 8..3.853015 3153185000 3170007000 8..30153.05  ذمم دائنة ودائنون آخرون

يار الدولي للتقرير المالي المعأرباح مبقاه بعد تطبيق 

 9177717112 (3173187000) (..0351.850) 30.53.85033  ( و تعديالت سنوات سابقة9رقم )

 
 :.103ديسمبر  13في الموحدة على قائمة التغير في حقوق المساهمين  أثر التطبيق 31-1

 

 رأس المال

 لاير سعودي

 االحتياطي النظامي

 لاير سعودي

 أرباح مبقاه

 عوديلاير س

احتياطي أعادة تقييم 

استثمارات من خالل 

  الدخل الشامل

 لاير سعودي

 

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 1037ديسمبر  13الرصيد في 
 81503.5.88. 508.5303.. 30.53.85033 .0058.1511 00500050000. تم اإلفصاح عنه سابقاكما 

لمعيار تعديالت سنوات سابقة وفقاً 

 (3153185000) - (3153185000) - -  (7المحاسبة الدولي رقم )

المعيار الدولي للتقرير أثر تطبيق 

 (..0351.850) - (..0351.850) - - (9المالي رقم )

 1037ديسمبر  13الرصيد في 
 1353305.33. 508.5303.. 15110..315 .0058.1511 0050005000. )المعدل(

 
 :.103ديسمبر  13في  الموحدة دخل الشامل االخرأثر التطبيق على قائمة الربح أو الخسارة وال 31-1

 

 
 :.103مارس  13في  الموحدة األولية الموجزة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر أثر التطبيق على قائمة 31-0

 

 
 
 

 
 

  

 المبالغ المسجلة سابقا 
 7132ديسمبر  13

 لاير سعودي
 التطبيقأثر 

 لاير سعودي

 الرصيد بعد التعديل
 7132ديسمبر  13  

 لاير سعودي

 (51.0...015) (3..81.5) (0153005.33)  مصروفات عمومية وادارية 

  

 المبالغ المسجلة سابقا 
 7132مارس  13

 لاير سعودي
 التطبيقأثر 

 لاير سعودي

 الرصيد بعد التعديل
 7132مارس  13  

 لاير سعودي

 (851105131) (.188510) (..581.53.)  مصروفات عمومية وادارية 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة(

 م )غير مراجعة(1038مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

  

 

  :.103يناير  3في  الموحدة أثر التطبيق على قائمة المركز المالي .-31

  

 المبالغ المسجلة سابقا 
 7132يناير  3

 لاير سعودي
 التطبيقأثر 

 لاير سعودي

أثر تعديالت على 
 سنوات سابقة
 لاير سعودي

 الرصيد بعد التعديل
 7132يناير  3  

 لاير سعودي
وذمم ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة 

 ..301518.53 - (.185011503) 3.35.085.33  ، صافيمدينة أخرى

 .58.05.3..3 3153185000 3150005000 .3015.115.3  ذمم دائنة ودائنون آخرون

المعيار الدولي أرباح مبقاه بعد تطبيق 

 ..358..5.. (3153185000) (.005011503) 31051105183  (9للتقرير المالي رقم )
 

 

 احات حول التسوياتإيض .-31
 

كما في  لاير سعودي 2260006000وإثبات مخصصات ذمم بمبلغ  لاير سعودي 2764226426 شطب ذمم مدينة بمبلغ  تم -
لاير  7356662بمبلغ  مدينة ذمم شطبو (9وفقا لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم )المبقاة ضمن األرباح  م2027يناير  2

 .إدارة الشركة عدم وجود توقعات بإسترداد تلك المبالغ ىحيث تر م2027ديسمبر  32سعودي خالل السنة المنتهية في 
 

 

 أدوات مالية وإدارة المخاطر   - 30
  

 القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط 
. ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال تاريخ القياس تعامل عادلة في

 .من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا
ييم مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في طرق التق تصنف القيم العادلة ضمن مستويات

 :كما يلي
 سعار السوقية المعلنة في االسواق النشطة لنفس االدوات المالية.المستوى االول: األ

 

ساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر أالمستوى الثاني: 

 في السوق.

 

ت تؤثر على القيمة العادلة وال يمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير ساليب تقييم تعتمد على مدخالأالمستوى الثالث: 

 مباشر في السوق.

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى االول 2027مارس  32كما في 
 9177927211  3157000  1575317101  1373577310 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 1579987283  -  -  1579987283 ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاست

 5773557103  1575317101  3157000  31177917901 
        

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى االول  2027ديسمبر  32كما في 
 9690639310  3119000  6191319101  .1097119.3 امل األخراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش

 799101.  -  -  799101. استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 1391019010  6191319101  3119000  9699709111 
 

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

 قيمتها.
 
 

 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة(

 م )غير مراجعة(1038مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

  

 

 مالية وإدارة المخاطر )تتمه( أدوات - 30
 

 إدارة مخاطر رأس المال 
 

بقى مستمرة بينما تقوم بالحصول على العائد األعلى من خالل الحد تقوم الشركة بإدارة رأسمالها لتتأكد بأن الشركة ت
 .2027األمثل ألرصدة الديون وحقوق الملكية. لم تتغير استراتيجية الشركة اإلجمالية عن سنة 

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

 .كما هي مدرجة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المبقاه األرباحاحتياطي القيمة العادلة وو
 

 إدارة المخاطر المالية 

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

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية  -

  ير العمالت األجنبية وبالتالي ال حاجة إلدارة فاعلة لهذا التعرض.ال تتعرض الشركة لمخاطر هامة مرتبطة بتغي
 إدارة مخاطر سعر الفائدة -

  سعار الفوائد. أغير خاضعة لمخاطر والمركز المالي الموحدة ان االدوات المالية في قائمة 
 مخاطر أسعار أخرى -

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

 
 إدارة مخاطر االئتمان  -

اماتاه التعاقدياة مماا ياؤدي إلاى تكباد تتمثل مخااطر االئتماان فاي عادم التازام أحاد األطاراف لعقاود األدوات المالياة بالوفااء بالتز
 الشركة لخسائر مالية، تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية والذمم المدينة كما يلي:

  

  

 1038مارس  13
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

 1037ديسمبر  13
 )مراجعة(

 لاير سعودي
 9562256346  31773117511  نقد وأرصدة لدى البنوك

 20467206437  33371327013  م مدينة، صافيذم

  12872777552  29969256774 

 
 إدارة مخاطر السيولة  -

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما فاي تاوفير األماوال للوفااء بااللتزاماات المتعلقاة بااألدوات المالياة. 
 ع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بي يمكن أن

 للشركة. المستقبلية تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة للوفاء بااللتزامات

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة(

 م )غير مراجعة(1038مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

  

 

 محتملةالتزامات لاإل - .3

بمبلاغ إجماالي  م 2027 ماارس 32بإنشاء اصول وممتلكاات كماا فاي لدى الشركة وشركاتها التابعة ارتباطات رأسمالية تتعلق 
 مليون لاير سعودي (. 2469: مبلغ م2027ديسمبر  32مليون لاير سعودي ) 2567قدره 

ملياون لاير  25562م بمبلاغ 2027 ماارس 32محتملة تخص ضمانات بنكية  كما فاي  تلدى الشركة وشركاتها التابعة التزاما
 مليون لاير سعودي(. 25962: مبلغ  م2027ديسمبر 32سعودي )

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

 
 عام - .3

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

 اعتماد القوائم المالية األولية  - .3

الموافاق هاـ 2439 شاعبان 26من قبل مجلس اإلدارة بتااريخ  الموجزة الموحدة تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية األولية
 (.م2027 وماي 2)

 

 


