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كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
حضرات السادة مساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي  -سابتكو 					             المحترمين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أن أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017م والذي يلقي الضوء على نشاطات الشركة وأهم إنجازاتها ونتائجها المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابات عن العام
المالي 2017م .
بفضل اهلل تواصلت الجهود خالل العام المالي 2017م رغم التحديات التي واجهتها الشركة من أجل االرتقاء بأداء الشركة وتحقيق
أهدافها حيث شهد عام 2017م عدداً من اإلنجازات واألعمال لعل من أبرزها :
 نقل أكثر من ( )٧ماليين راكب خالل موسم الحج لعام ١٤٣٨هـ . رفع جودة الخدمات المقدمة للعمالء عبر تحديث وتعزيز األسطول حيث قامت الشركة بشراء ( )٦٩٠مركبة جديدة. تطبيق مشروع تمكين لتقوية مهام وممارسات الموارد البشرية لرفع الكفاءة االنتاجية . تدشين نظام قياس رضا العميل لتقييم الخدمات المقدمة للعمالء في جميع محطات سابتكو . إطالق الخدمات اإللكترونية لمشروع النقل الترددي بالمدينة المنورة .اإلخوة المساهمون الكرام :لقد تأثر األداء المالي للشركة خالل عام 2017م بالظروف واألوضاع االقتصادية التي تمر بها المنطقة،
وما صاحبها من انخفاض الطلب على خدمات النقل بشكل عام ،والتغيرات والمستجدات في قطاع النقل ،وزيادة المنافسة التي أصبح
يشكلها الطيران االقتصادي والمنافسة بين شركاته المتعددة ،بجانب التوسع في خدمات السكك الحديدية ،حيث بلغت اإليرادات
التشغيلية خالل عام 2017م مبلغ ( )1,128مليون ريال ،وبلغت األرباح الصافية لعام 2017م مبلغ ( )81.74مليون ريال .
اإلخوة المساهمون الكرام :أود التأكيد على اهتمام مجلس اإلدارة وسعيه الدائم لتبني البرامج والسياسات واالستراتيجيات التي
تساعد في تجاوز التحديات التي تواجهها الشركة ،واالستمرار في تحقيق اإلنجازات والنجاحات التي تحقق تطلعات المساهمين
حيث سيتم في هذا السياق خالل العام الحالي تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التي ستكون لها بمشيئة اهلل نتائج ايجابية
ومنها إدخال خدمة الـ « VIPإكسبريس» ،بجانب تحسين كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة بشكل عام ،وتشغيل مشروع خدمات
العمرة بعد أن حصلت الشركة على التراخيص الالزمة لذلك ،بجانب تشغيل مشروع إحالل الحافالت األهلية في مدينتي الرياض
وجدة بعد أن تم اختيار الشركة لتنفيذ تلك الخدمات .
وختامًا يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لرفع أسمى آيات الشكر والعرفان باسمكم جميعًا ونيابة عن اإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة
وإدارة الشركة ومنسوبيها إلى مقام خــادم الحرمين الشريفين وسمو ولــي عهده األمين «حفظهما اهلل» ،وإلى الحكومة
تمكنها من أداء مهمتها وتحقيق خططها وبرامجها .كما أود أن أسجل
الرشيدة على ما لقيته الشركة وتلقاه من دعم ومساندة ّ
شكري وامتناني العميق لمساهمي الشركة وعمالئها على دعمهم وثقتهم الغالية التي تدفعنا إلى المزيد من البذل والعطاء
لتحقيق طموحاتهم وتطلعات الشركة .كما ال يفوتني أن أشكر زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وجميع منسوبي الشركة على
جهودهم وعطائهم.
                               
واهلل أسأل التوفيق والسداد،
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة للسادة مساهمي
الشركة السعودية للنقل الجماعي
عن السنة المنتهية في 2017/12/31م

تقرير مجلس اإلدارة للسادة مساهمي الشركة السعودية
للنقل الجماعي عن السنة المنتهية في 2017/12/31م
أو ً
طبق وأسباب ذلك:
ال :ما ُطبق من أحكام هذه الالئحة وما لم ُي َّ
أعدت الشركة الئحة حوكمة خاصة بها تم إقرارها من الجمعية العامة العادية للمساهمين الثانية والثالثون (الثانية)
المنعقدة بتاريخ 1432/04/29هـ الموافق 2011/04/03م وقد تم تعديل الئحة حوكمة الشركة وتم إقرار التعديالت
في اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة رقم  39بتاريخ 2017/12/04م .وتلتزم الشركة بتطبيق جميع
األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم -16-8
 2017وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ
1437/01/28هـ.

ثانياً :أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية والسابقة،
ومؤهالتهم وخبراتهم.
أ) جدول يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 2017/12/31م

م

اسم العضو

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

الخبرات والمؤهالت

1

المهندس /هذلول
بن حسين بن صالح
الهذلول

وكيل وزارة
النقل للتخطيط
االستراتيجي للنقل -
رئيس مجلس اإلدارة

مهندس مستشار
تخطيط  -وزارة
النقل

(((1بكالوريوس هندسة مدنية (جامعة وسكانسن
الواليات المتحدة 1983م).
(((2ماجستير هندسة مدنية (جامعة الملك سعود
1991م).
(((3تدرج بوزارة النقل من وظيفة مهندس مدني
إلى أن وصل إلى وظيفته الحالية.

2

األستاذ /سليمان بن
عبداهلل بن سليمان
التويجري

مساعد مدير عام
مصلحة الجمارك
للشؤون الجمركية

مدير عام جمرك
مطار الملك خالد
الدولي

(((1ليسانس شريعة (جامعة اإلمام محمد بن
سعود 1403هـ).
(((2ماجستير إدارة عامة (جامعة أركنساس
أمريكا 1412هـ).
(((3تدرج في وظائف مصلحة الجمارك إلى أن
وصل إلى وظيفته الحالية.

3

األستاذ /عبداهلل بن
علي بن محمد عقيل
العقيل

المستشار والمشرف
العام لمكتب وزير
التجارة واالستثمار
 وزارة التجارةواالستثمار

وكيل الوزارة
للتجارة الداخلية
 وزارة التجارةوالصناعة

(((1بكالوريوس إدارة (جامعة الملك سعود
1402هـ).
(((2تدرج في الوظائف بوزارة التجارة
واالستثمار إلى أن وصل إلى وظيفته الحالية.

4

اللواء /عبداهلل بن
حسن بن جمعان بن
صالح الزهراني *

مدير اإلدارة العامة
للمرور سابقًا

مساعد مدير األمن
العام للتخطيط
والتطوير

دبلوم (جامعة تكساس) أمريكا 1401هـ
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م

اسم العضو

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

الخبرات والمؤهالت

5

اللواء /محمد بن
عبداهلل بن سالم
البسامي **

مدير اإلدارة العامة
للمرور

مدير اإلدارة العامة
لشؤون الحج والعمرة
بوزارة الداخلية

بكالوريوس علوم أمنية (كلية الملك فهد األمنية
١٤٠٨هـ).

6

األستاذ /عبدالعزيز
بن سعد بن حجر
الغامدي

متسبب

مستشار بوزارة
المالية

7

الدكتور /عبدالوهاب
بن سعيد بن محمد
أبو داهش القحطاني

الرئيس التنفيذي
شركة والية
لالستثمار

مدير عام المحاسبة
واالستثمار -
مجموعة شركات بن
جار اهلل الرياض

8

األستاذ  /محمد بن
سليمان بن سلطان
العنقري

موظف في القطاع
الخاص

موظف في القطاع
الخاص

(((1دبلوم حاسب آلي برمجة ،عام 1992م.
(((2بكالوريوس اقتصاد ،عام 1995م.
(((3بكالوريوس إعالم ،عام 2010م.

9

األستاذ /صالح بن
عبدالرحمن بن صالح
الفضل

المدير المالي
لشركة هرفي

نائب رئيس كبير
المدراء الماليين -
شركة الراجحي
المالية

(((1بكالوريوس إدارة أعمال (جامعة الملك سعود
2006م).
(((2ماجستير في العلوم المالية (جامعة إلينوي
الواليات المتحدة األمريكية 2009م).
(((3ماجستير في العلوم المحاسبية (جامعة
إلينوي الواليات المتحدة األمريكية 2010م).
(((4الزمالة األمريكية للمحاسبين ،عام 2010م
(((5الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين ،عام
2016م.

10

المهندس /خالد
بن عبداهلل بن حمد
الحقيل

العضو المنتدب
الرئيس التنفيذي
للشركة السعودية
للنقل الجماعي

المدير العام للشركة
السعودية للنقل
الجماعي

ليسانس شريعة ،عام 1397هـ

(((1بكالوريوس علوم سياسية (جامعة الملك
سعود) 1985م.
(((2برنامج هارفاد للرؤساء التنفيذيين -
برنامج تمويل برامج التخصيص في الدول
الناشئة 1989م.
(((3دكتوراه اقتصاد وتمويل التجارة الدولية
(الجامعة األمريكية كلية االقتصاد) أمريكا
1998م.

بكالوريوس هندسة مدنية ،عام ١٩٨٦م.

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/١١/٣٠م.
** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/١١/٣٠م.
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ب) جدول يوضح أسماء أعضاء لجان مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في
2017/12/31م.
ب )1-لجنة المكافآت والترشيحات:

م

اسم العضو

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

الخبرات والمؤهالت

١

األستاذ /محمد بن
سليمان بن سلطان
العنقري *

موظف في القطاع الخاص

موظف في القطاع الخاص

(((1دبلوم حاسب آلي برمجة ،عام ١٩٩٢م.
(((2بكالوريوس اقتصاد ،عام ١٩٩٥م.
(((3بكالوريوس إعالم ،عام ٢٠١٠م.

٢

المهندس /هذلول
بن حسين بن صالح
الهذلول **

وكيل وزارة النقل
للتخطيط االستراتيجي
للنقل

مهندس مستشار تخطيط
 -وزارة النقل

(((1بكالوريوس هندسة مدنية (جامعة
وسكانسن الواليات المتحدة 1983م).
(((2ماجستير هندسة مدنية (جامعة
الملك سعود 1991م).
(((3تدرج بوزارة النقل من وظيفة مهندس
مدني إلى أن وصل إلى وظيفته
الحالية.

٣

األستاذ /سليمان بن
عبداهلل بن سليمان
التويجري

مساعد مدير عام مصلحة
الجمارك للشؤون
الجمركية

مدير عام جمرك مطار
الملك خالد الدولي

(((1ليسانس شريعة (جامعة اإلمام محمد
بن سعود 1403هـ).
(((2ماجستير إدارة أعمال (جامعة
أركنساس أمريكا 1412هـ).
(((3تدرج في وظائف مصلحة الجمارك
إلى أن وصل إلى وظيفته الحالية.

٤

الدكتور /عبدالوهاب
بن سعيد بن محمد
أبو داهش القحطاني

الرئيس التنفيذي
لشركة والية لإلستثمار

مدير عام المحاسبة
واالستثمار  -مجموعة
شركات بن جار اهلل

(((1بكالوريوس علوم سياسية (جامعة
الملك سعود 1985م).
(((2برنامج هارفاد للرؤساء التنفيذيين -
برنامج تمويل برامج التخصيص في
الدول الناشئة 1989م
(((3دكتوراة اقتصاد وتمويل التجارة
الدولية (الجامعة األمريكية كلية
االقتصاد) أمريكا 1998م.

٥

المهندس /خالد
بن عبداهلل بن حمد
الحقيل ***

العضو المنتدب
الرئيس التنفيذي
للشركة السعودية للنقل
الجماعي

المدير العام
للشركة السعودية للنقل
الجماعي

بكالوريوس هندسة مدنية عام 1986م

* انضم إلى لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢م وتقلد رئاسة اللجنة بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢م.
** ترك منصب رئاسة اللجنة بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢م.
*** غادر لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢م.
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ب )2-لجنة المراجعة:

الخبرات والمؤهالت

م

اسم العضو

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

1

األستاذ /عبدالعزيز
بن سعد بن حجر
الغامدي

متسبب

مستشار بوزارة المالية

2

األستاذ /عبداهلل بن
علي بن محمد عقيل
العقيل

المستشار والمشرف العام
لمكتب وزير التجارة
واالستثمار  -وزارة
التجارة واالستثمار

وكيل الوزارة للتجارة
الداخلية  -وزارة التجارة
والصناعة

(((1بكالوريوس إدارة (جامعة الملك
سعود 1402هـ).
(((2تدرج في الوظائف بوزارة التجارة
واالستثمار إلى أن وصل إلى وظيفته
الحالية.

3

األستاذ /سليمان بن
عبداهلل بن سليمان
التويجري

مساعد مدير عام مصلحة
الجمارك للشؤون
الجمركية

مدير عام جمرك مطار
الملك خالد الدولي

(((1ليسانس شريعة (جامعة اإلمام محمد
بن سعود 1403هـ).
(((2ماجستير إدارة أعمال (جامعة
أركنساس أمريكا 1412هـ).
(((3تدرج في وظائف مصلحة الجمارك
إلى أن وصل إلى وظيفته الحالية.

4

األستاذ /صالح بن
عبدالرحمن بن صالح
الفضل

المدير المالي لشركة
هرفي

نائب رئيس كبير
المدراء الماليين  -شركة
الراجحي المالية

(((1بكالوريوس إدارة أعمال (جامعة
الملك سعود 2006م).
(((2ماجستير في العلوم المالية (جامعة
إلينوي الواليات المتحدة األمريكية
2009م).
(((3ماجستير في العلوم المحاسبية
(جامعة إلينوي الواليات المتحدة
األمريكية 2010م).
(((4الزمالة األمريكية للمحاسبين  -عام
2010م.
(((5الزمالة السعودية للمحاسبين
القانونيين عام 2016م.

5

األستاذ /مازن بن
عبداهلل الفريح*

محلل  -صندوق
االستثمارات العامة

محلل  -صندوق
االستثمارات العامة

ليسانس شريعة 1397هـ

	)(1بكالوريوس جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن تخصص مالية.
	)(2ماجستير إدارة أعمال من جامعة لندن
لألعمال.

* عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.
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ب )3-لجنة االستثمار واالستراتيجية
م

اسم العضو

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

الخبرات والمؤهالت

1

األستاذ /عبداهلل بن
علي بن محمد عقيل
العقيل

المستشار والمشرف العام
لمكتب وزير التجارة
واالستثمار  -وزارة
التجارة واالستثمار

وكيل الوزارة المساعد
للتجارة الداخلية  -وزارة
التجارة والصناعة

(((1بكالوريوس إدارة (جامعة الملك
سعود 1402هـ).
(((2تدرج في الوظائف بوزارة التجارة
واالستثمار إلى أن وصل إلى وظيفته
الحالية.

2

اللواء /عبداهلل بن
حسن بن جمعان بن
صالح الزهراني *

مدير اإلدارة العامة
للمرور سابقًا

مساعد مدير األمن العام
للتخطيط والتطوير

دبلوم (جامعة تكساس أمريكا) عام 1401هـ

٣

األستاذ /محمد بن
سليمان بن سلطان
العنقري

موظف في القطاع
الخاص

موظف في القطاع
الخاص

٤

المهندس /خالد
بن عبداهلل بن حمد
الحقيل

العضو المنتدب
الرئيس التنفيذي للشركة
السعودية للنقل الجماعي

المدير العام
للشركة السعودية للنقل
الجماعي

(((1دبلوم حاسب آلي برمجة ،عام 1992م
(((2بكالوريوس اقتصاد ،عام 1995م
(((3بكالوريوس إعالم ،عام 2010م
بكالوريوس هندسة مدنية ،عام 1986م

*غادر لجنة االستثمار واالستراتيجية بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/١١/٣٠م.

ج) جدول يوضح أسماء اإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 2017/12/31م

م

االسم

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

1

م /خالد بن عبداهلل بن
حمد الحقيل

العضو المنتدب
الرئيس التنفيذي للشركة
السعودية للنقل الجماعي

المدير العام للشركة
السعودية للنقل الجماعي

بكالوريوس هندسة مدنية

2

أ /أحمد بن عايد
الجهني

نائب الرئيس التنفيذي
الشركة السعودية للنقل
الجماعي

نائب الرئيس للمساندة -
الشركة السعودية للنقل
الجماعي

ماجستير علوم في نظم المعلومات

3

م /فيصل بن عبداهلل
الفهيد *

نائب الرئيس للمساندة
الشركة السعودية للنقل
الجماعي

مدير قطاع تقنية
المعلومات -الشركة
السعودية للنقل الجماعي

بكالوريوس علوم الحاسب والمعلومات

4

أ /فراس بن عبد
العزيز أبا الخيل

نائب الرئيس للتسويق
الشركة السعودية للنقل
الجماعي

مدير عام التسويق
والتواصل المؤسسي -
الصادرات السعودية

٥

أ /يوسف بن مسند
المطيري

مدير قطاع الشؤون المالية
الشركة السعودية للنقل
الجماعي

مدير إدارة الميزانية
والتقارير المالية -الشركة
السعودية للنقل الجماعي

بكالوريوس محاسبة

6

أ /غسان طاهر محمد
سكتاوي

مدير عام قطاع الموارد
البشرية الشركة السعودية
للنقل الجماعي

مدير عام الموارد البشرية -
شركة السالم للطائرات

 بكالوريوس علوم تخصص نظم معلوماتاإلدارية ،فلوريدا الواليات المتحدة
األمريكية.
 -ماجستير إدارة أعمال ،الجامعة األمريكية.

* انتهت خدماته بتاريخ 2017/07/06م.
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الخبرات والمؤهالت

ماجستير في التسويق الدولي

ثالثاً :أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً
في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها:
جدول يوضح أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس
إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها في 2017/12/31م

العضوية في
الشركات
المساهمة األخرى

العضوية السابقة في الشركات
المساهمة األخرى

مدير في الشركات
المساهمة األخرى

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

م

اسم العضو

1

المهندس /هذلول بن حسين بن صالح
الهذلول -رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ /سليمان بن عبداهلل بن
سليمان التويجري
األستاذ /عبداهلل بن علي بن محمد
عقيل العقيل

4

اللواء /عبداهلل بن حسن بن جمعان
بن صالح الزهراني *

الشركة السعودية
للخدمات المرورية -
رئيس مجلس اإلدارة

5

اللواء /محمد بن عبداهلل بن سالم
البسامي **

ال يوجد

ال يوجد

6

األستاذ /عبدالعزيز بن سعد بن
حجر الغامدي

ال يوجد

	)(1عضو في مجلس إدارة شركة جدة
للتنمية والتطوير العمراني
	)(2عضو في مجلس إدارة شركة خزام

ال يوجد

7

الدكتور /عبدالوهاب بن سعيد بن
محمد أبو داهش القحطاني
األستاذ /محمد بن سليمان بن
سلطان العنقري
األستاذ /صالح بن عبدالرحمن بن
صالح الفضل
المهندس /خالد بن عبداهلل بن
حمد الحقيل

ال يوجد

ال يوجد

األولى جوجيت
للوساطة المالية

شركة والية
لالستثمار

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

شركة هرفي
لألغذية

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2
3

8
9
10

*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/11/30م.
** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/11/30م.

رابعاً :تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي :عضو مجلس إدارة تنفيذي -
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  -عضو مجلس إدارة مستقل:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء أربعة منهم يمثلون الحكومة من بينهم الرئيس يتم تعيينهم
بموافقة رئيس مجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح وزير النقل ،وخمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص تختارهم الجمعية
العامة للمساهمين ،ويعين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات ،ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ،والجدول
التالي يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة.
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جدول يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة
في 2017/12/31م

اسم العضو

م

صفة العضوية

1

المهندس /هذلول بن حسين بن صالح الهذلول
وكيل وزارة النقل للتخطيط االستراتيجي للنقل  -رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

2

األستاذ /سليمان بن عبداهلل بن سليمان التويجري  -مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية

غير تنفيذي

3

األستاذ /عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل  -المستشار والمشرف العام لمكتب وزير التجارة
واالستثمار

غير تنفيذي

4

اللواء /عبداهلل بن حسن بن جمعان بن صالح الزهراني  -مدير اإلدارة العامة للمرور سابقًا *

غير تنفيذي

5

اللواء /محمد بن عبداهلل بن سالم البسامي  -مدير اإلدارة العامة للمرور **

غير تنفيذي

6

األستاذ /عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي

مستقل

7

الدكتور /عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبو داهش القحطاني

مستقل

8

األستاذ /محمد بن سليمان بن سلطان العنقري

مستقل

9

األستاذ /صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل

مستقل

10

المهندس /خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل

تنفيذي

*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/11/30م.
** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/11/30م.

خامساً :اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  -وبخاصة غير التنفيذيين -
علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
تتم اإلحاطة عبر وسائل متعددة ،حيث يتم حصر توصيات ومالحظات المساهمين من خالل الجمعيات العامة للمساهمين
العادية وغير العادية ،ومن خالل تلقي مالحظاتهم عبر موقع الشركة اإللكتروني ،أو من خالل االتصاالت الهاتفية
أو عبر البريد اإللكتروني ،حيث يتم إخطار أعضاء مجلس اإلدارة بتوصيات ومرئيات ومالحظات المساهمين من
خالل اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ،وعن طريق االتصاالت الهاتفية أو عبر
البريد اإللكتروني.
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سادساً :وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها ،مثل لجنة المراجعة ،ولجنة الترشيحات
ولجنة المكافآت ،مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ
انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع :
شكل مجلس إدارة الشركة ثالث لجان من أعضاء مجلس اإلدارة لمتابعة عمل الشركة بما يتماشى مع حاجة الشركة
وظروفها ،وذلك وفق إجراءات عامة وضعها مجلس اإلدارة تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ،وهي كما يلي:

 -١لجنة المكافآت والترشيحات
أصدرت الجمعية العامة العادية الثالثون (الثانية) المنعقدة بتاريخ 1430/04/09هـ الموافق 2009/04/05م  -بناء على
اقتراح من مجلس اإلدارة  -قواعد اختيار أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وأسلوب عمل اللجنة ،وتم إجازة الئحة
عمل اللجنة تماشيًا مع الئحة حوكمة الشركات في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم  39بتاريخ 2017/12/04م.
وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات في اآلتي:
	-إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية،
ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة ،على أن يراعى في تلك
السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء ،واإلفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.
	-توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن
هذه السياسة.
	-المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.
	-التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة
وفقًا للسياسة المعتمدة.
	-اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
	-التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة ،مع
مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
	-إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
	-تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
	-المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف
اإلدارة التنفيذية.
	-مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
	-التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
	-وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
	-وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
	-تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
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يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وسجل حضورهم خالل العام 2017م:

االسم

م

الوظيفة

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات
اإلجمالي
الثالث
الثاني
األول

1

األستاذ /محمد بن سليمان بن سلطان العنقري *

رئيسًا

ليس
عضواً

حضر

حضر

٢

٢

المهندس /هذلول بن حسين بن صالح الهذلول **

عضواً

حضر

حضر

حضر

٣

٣

األستاذ /سليمان بن عبداهلل بن سليمان التويجري

عضواً

حضر

حضر

حضر

٣

٤

الدكتور /عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبو داهش القحطاني

عضواً

حضر

حضر

حضر

٣

٥

المهندس /خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل ***

عضواً

حضر

انتهت
عضويته

انتهت
عضويته

١

* انضم إلى لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢م وتقلد رئاسة اللجنة بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢م.
** ترك منصب رئاسة اللجنة بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢م.
*** غادر لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢م.

وقد عقدت لجنة المكافآت والترشيحات عدد ( )٣اجتماعات خالل عام 2017م االجتماع األول بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٣م والثاني
بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٦م والثالث بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٤م.
تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار مجلس اإلدارة رقم /١م٢٠١٧/٣٢٩/م بتاريخ ١٤٣٨/٩/١٧هـ الموافق
٢٠١٧/٦/١٢م بتعيين األستاذ /محمد بن سليمان بن سلطان العنقري رئيسًا للجنة المكافآت والترشيحات؛ حيث كان
رئيس اللجنة المهندس /هذلول بن حسين بن صالح الهذلول حتى هذا التاريخ ،وأصبح عضواً باللجنة ،كما غادر اللجنة
المهندس /خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢م .وقد تم اتخاذ هذه التعديالت تماشيًا مع الئحة حوكمة
الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

 -2لجنة المراجعة
أصدرت الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 1414/11/24هـ الموافق 1994/05/05م،
بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة ،قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة وتم إجازة الئحة عمل
اللجنة تماشيًا مع الئحة حوكمة الشركات في اجتماع الجمعية العامة العادية رقم  39بتاريخ 2017/12/04م .وتختص
لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة
الداخلية فيها ،وتتلخص أهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة في اآلتي:
)

أالتقارير المالية:

	-دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية
في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
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	-إبداء الرأي الفني  -بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة -فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية
للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم
المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
	-دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
	-البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في
الشركة أو مراجع الحسابات.
	-التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
	-دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
)

بالمراجعة الداخلية:

	-دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
	-دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
	-الرقابة واإلشراف على أداء المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها
في أداء األعمال والمهام المنوطة بها.
	-التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح
مكافآته.
)

جمراجع الحسابات:

	-التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ،بعد التحقق
من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
	-التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال المراجعة ،مع األخذ في
االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
	-مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعما ً
ال فنية أو إدارية تخرج عن
نطاق أعمال المراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
	-اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
	-دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
)

دضمان االلتزام:

	-مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
	-التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
	-مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال
ذلك إلى مجلس اإلدارة.
	-رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات
التي يتعين اتخاذها.
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الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضورهم خالل العام 2017م:

الوظيفة

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

3

األستاذ /سليمان بن عبداهلل
بن سليمان التويجري

عضواً

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

4

األستاذ /صالح بن
عبدالرحمن بن صالح الفضل

عضواً

حضر

حضر

حضر

لم
حضر
يحضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

9

5

األستاذ /مازن بن عبداهلل
الفريح

عضواً

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

لم
حضر
يحضر

حضر

حضر

9

حضر

التاسع

2

األستاذ /عبداهلل بن علي
بن محمد عقيل العقيل

عضواً

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

لم
حضر
يحضر

حضر

العاشر

1

األستاذ /عبدالعزيز بن
سعد بن حجر الغامدي

رئيسًا

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

لم
حضر
يحضر

م

االسم

اإلجمالي

الثامن

اجتماعات لجنة المراجعة

حضر

9

حضر

9
10

وقد عقدت لجنة المراجعة عدد ( )10اجتماعات خالل عام 2017م االجتماع األول بتاريخ ٢٠١٧/١/١٨م ،والثاني
بتاريخ ٢٠١٧/٢/٦م ،والثالث بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٧م ،والرابع بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٧م ،والخامس بتاريخ ٢٠١٧/٥/٨م ،والسادس
بتاريخ ٢٠١٧/٧/٣م ،والسابع بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١١م ،والثامن بتاريخ ٢٠١٧/١١/١م ،والتاسع بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣م ،والعاشر
بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٨م.

 -٣لجنة االستثمار واالستراتيجية
تتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة فيما يلي:
1 -1استثمار السيولة النقدية الفائضة والمراجعة المستمرة لموقف السيولة وفقًا للضوابط التالية:
 أأن تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. بأن تكون قابلة للتسييل السريع عند الحاجة. جأن تكون ذات مخاطر متدنية. دأن يكون االستثمار في السوق المحلي وبالريال السعودي. هأن يدار االستثمار بواسطة إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة المهنة. وأن يكون االستثمار جزءاً من السيولة المتوفرة.-2

 2البحث عن الفرص االستثمارية المتاحة في السوق المحلي الستثمار أصول الشركة.

-3

3تقييم االستثمارات القائمة بشكل دوري ورفع التوصيات المناسبة للمجلس.

-4

4اإلفصاح التام عن األطراف ذات العالقة في حال كان االستثمار متعلقًا بطرف منهم.

-5

5التوصية لمجلس اإلدارة بالدخول في المشاريع االستثمارية الجديدة ومشاريع تنويع مصادر الدخل وفقًا
الستراتيجيات الشركة.

-6

6متابعة أداء المحافظ االستثمارية للشركة وإجراء دراسات تقييم وتقديم التوصيات الالزمة.

-7

7متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة بمختلف أنواعها.
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الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء لجنة االستثمار واالستراتيجية وسجل حضورهم خالل العام 2017م:

م

االسم

الوظيفة

األول

اجتماعات لجنة االستثمار واالستراتيجية
الثاني
الثالث الرابع الخامس اإلجمالي

1

األستاذ /عبداهلل بن علي بن محمد
عقيل العقيل

رئيسًا

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

2

اللواء /عبداهلل بن حسن بن جمعان
بن صالح الزهراني *

عضواً

لم يحضر

حضر

لم يحضر

لم يحضر

حضر

2

3

األستاذ /محمد بن سليمان بن
سلطان العنقري

عضواً

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

4

المهندس /خالد بن عبداهلل بن
حمد الحقيل

عضواً

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

5

*غادر لجنة االستثمار واالستراتيجية بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/١١/٣٠م.

وقد عقدت لجنة االستثمار واالستراتيجية عدد ( )٥اجتماعات خالل عام 2017م؛ االجتماع األول بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٦م
والثاني بتاريخ ٢٠١٧/٥/٨م ،والثالث بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٢م ،والرابع بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٧م ،والخامس بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٦م.

سابعاً :حيثما ينطبق ،الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه
وأعضائه ،والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة ،إن وجدت:
تتم اجتماعات دورية لمجلس إدارة الشركة وللجانه المنبثقة خالل العام وعند الحاجة لالنعقاد ويكون هنالك
حصر للمهام واإلنجازات التي تتم خالل العام حيث يكون هنالك تقييم مستمر ألداء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة
من خالل االجتماعات التي تتم وسجل الحضور والقرارات التي تتخذ ومتابعة تنفيذها واإلنجازات التي تتم وال توجد
جهة خارجية لتقييم أداء المجلس ولجانه.

ثامناً:اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقًا لما هو منصوص عليه
في المادة الثالثة والتسعين من هذه الالئحة:
توضح الجداول التالية الرواتب والبدالت والمكافآت التي تم صرفها ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار
التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات خالل عام 2017م بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي-:
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

المكافآت المتغيرة

المكافآت الثابتة

المجموع
األسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة )
خطط تحفيزية طويلة األجل
خطط تحفيزية قصيرة األجل
مكافآت دورية
نسبة من األرباح
المجموع
مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من األعضاء
مكافآت األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية
مزايا عينية
مجموع بدل حضور جلسات اللجان
بدل حضور جلسات المجلس
مبلغ معين

مكافأة
بدل
المجموع
نهاية
الكلي المصروفات
الخدمة

أوالً :األعضاء المستقلين
 .1أ .عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي
 .2د .عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبو داهش
القحطاني
 .3أ .محمد بن سليمان بن سلطان العنقري

-

27 30

-

-

-

57

-

- 200 -

200 -

-

257

17

-

24

9

-

-

-

33

-

- 200 -

200 -

-

233

-

-

21 30

-

-

-

51

-

- 200 -

200 -

-

251

27

 .4أ .صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل

-

27 27

-

-

-

54

-

- 200 -

200 -

-

254

-

المجموع

84 111 -

-

-

- 195 -

- 800 -

800 -

-

995

44

ثانياً :األعضاء غير التنفيذيين
 .1م .هذلول بن حسين بن صالح الهذلول

-

30

9

-

-

-

39

-

- 200 -

200 -

-

239

33

 .2أ .سليمان بن عبداهلل بن سليمان التويجري

-

39 27

-

-

-

66

-

- 200 -

200 -

-

266

27

-

42 30

-

-

-

72

-

- 200 -

200 -

-

272

43

6

6

-

-

-

12

-

- 200 -

200 -

-

212

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

3

-

96 96

-

-

- 192 -

-

992

103

 .3أ .عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل
 .4اللواء.
عبداهلل بن حسن بن جمعان بن صالح -
الزهراني *
 .5اللواء .محمد بن عبداهلل بن سالم البسامي** -
المجموع

-

-

-

- 800 -

-

-

800 -

ثالثاً :األعضاء التنفيذيون
 .1م .خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل

-

-

- 198 150 -

- 200 -

200 -

-

398

-

18 30

اإلجمالي الكلي

- 198 237 -

- 585 150 -

- 1800 -

1800 -

-

2385

147

*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/11/30م .
** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/11/30م .
*** بدل حضور جلسات المجلس تشمل اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العمومية للمساهمين .
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مكافآت أعضاء اللجان
(المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور
الجلسات

المجموع

100
100
100
100
100
500

27
27
30
27
27
138

127
127
130
127
127
638

33
50
50
17
150

6
9
9
9
3
36

39
59
9
59
20
186

0
20
50
50
120

15
6
15
15
51

15
26
65
65
171

أعضاء لجنة المراجعة
 .1أ .عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي
 .2أ .عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل
 .3أ.سليمان بن عبداهلل بن سليمان التويجري
 .4أ.صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل
 .5أ.مازن بن عبداهلل بن عبدالرحمن الفريح*
المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
 .1أ .محمد بن سليمان بن سلطان العنقري**
 .2م .هذلول بن حسين بن صالح الهذلول***
 .3أ .سليمان بن عبداهلل بن سليمان التويجري
 .4د .عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبو داهش القحطاني
 .6م .خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل ****
المجموع
أعضاء لجنة االستثمار واإلستراتيجية
 .1أ .عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل
 .2اللواء.عبداهلل بن حسن بن جمعان بن صالح الزهراني*****
 .3أ .محمد بن سليمان بن سلطان العنقري
 .4م .خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل
المجموع
* عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.

** انضم للجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2017/06/12م وتقلد منصب رئاسة لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2017/06/12م.
*** ترك رئاسة لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2017/06/12م.
**** غادر لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2017/06/12م.
***** غادر لجنة االستثمار واالستراتيجية بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/11/30م.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس :
 طبقًا للمادة ( )22من النظام األساسي للشركة يمنح كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة سنوية قدرها ()200ألف ريال بعد موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة .
 بخصوص المكافأة السنوية ألعضاء اللجان المنبثقة من المجلس حدها األقصى ( )100ألف ريال للجنة المراجعةوحدها األقصى ( )50ألف ريال للجنتي المكافآت والترشيحات واالستثمار واالستراتيجية واستحقاقها كاملة مرتبط
بتحقيق نسبة حضور اجتماعات اللجنة  %70فأكثر من قبل العضو .
 يتم منح مكافأة بدل حضور لكل عضو عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان أو الجمعيات العامةمبلغ ثالثة آالف ريال .
 في جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغخمسمائة ألف ريال سنويًا حسبما ورد في نظام الشركات .
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رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين ٢٠١٧
المكافآت والتعويضات المدفوعة لـ ( )٦من كبار التنفيذيين في الشركة للعام المنتهي في  31ديسمبر 2017م:
(المبالغ بآالف الرياالت)

										

المكافآت المتغيرة

المكافآت الثابتة

رواتب

بدالت

مزايا عينية

المجموع

مكافآت دورية

أرباح

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة

المجموع

 6من كبار التنفيذيين 2,373 8,050 733 2,776 4,541

-

2,272

-

-

4,645

مجموع
مكافآت
مكافأة
نهاية التنفيذيين
الخدمة عن المجلس
إن وجدت

452

150

المجموع
الكلي

13,297

* تتضمن التعويضات والمزايا األخرى (االنتدابات والتذاكر والتأمين الطبي)

سياسة مكافآت كبار التنفيذيين :
تنقسم المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين إلى اآلتي :
 مكافأة سنوية معتمدة من مجلس اإلدارة بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات تصرف وفقًا للمستهدفالمخطط للشركة .
 مكافأة سنوية تنص عليها بعض عقود كبار التنفيذيين ويتم منحها خالل العام . مكافأة سنوية يتم منحها تبعًا للجهود المبذولة ،وذلك حسب الصالحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي للشركة منمجلس اإلدارة ،ويتم تقييمها من قبل اإلدارة العليا خالل العام المالي.

تاسعاً :أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة
أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ،مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها
وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل:
ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل العام المالي 2017م.
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عاشراً :نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلى رأي
لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:
قامت لجنة المراجعة بالتأكد من أن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسس سليمة .وينفذ قطاع المراقبة
الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة
ضعف جوهري في
وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية األداء ،ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أي
ٍ
نظام الضبط الداخلي لدى الشركة .كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بعملية تقييم لهذا النظام ضمن مهمة
مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة وتمكينه من االطالع على كافة محاضر لجنة المراجعة وتقارير قطاع
المراقبة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

أحد عشر :توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة
في حال عدم وجوده:
ال ينطبق حيث أن الشركة لديها مراجع داخلي متمثل في قطاع المراقبة الداخلية بالشركة.

ثاني عشر :توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو
التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه
وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب عدم األخذ بها:
ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.

ثالث عشر :تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة:
حرصًا من الشركة السعودية للنقل الجماعي على تفعيل وتحقيق برامج المسؤولية اإلجتماعية من
خالل دورها الرائد في مجال النقل في المملكة العربية السعودية ،فقد قامت الشركة خالل العام
٢٠١٧م بمواصلة برامج تدريب الطالب لديها وفق برنامج التدريب التعاوني لعام ٢٠١٧م ولدى أحد
المراكز التدريبية ،بجانب العديد من المشاركات في البرامج واألنشطة المجتمعية والمساهمة
في المناسبات الوطنية واالجتماعية لتقديم خدمات النقل بالحافالت للعديد من الجهات الحكومية
والمنظمات الغير ربحية باإلضافة إلى المساهمة باإلعالن على حافالت سابتكو لهذه المناسبات.

رابع عشر :بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة
وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:
تم خالل العام المالي 2017م عقد ثالثة اجتماعات للجمعية العامة لمساهمي الشركة ،وبياناتها كما يلي:
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نوع الجمعية

تاريخ انعقاد
الجمعية

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين

جمعية عامة
غيرعادية

1438/٠٥/٢٤هـ
2017/٠٢/٢١م

م /هذلول بن حسين بن صالح الهذلول  -رئيس مجلس اإلدارة
أ /عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل  -عضو مجلس اإلدارة
أ /سليمان بن عبداهلل بن سليمان التويجري  -عضو مجلس اإلدارة
أ /عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي  -عضو مجلس اإلدارة
أ /محمد بن سليمان بن سلطان العنقري  -عضو مجلس اإلدارة
م /خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل  -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

جمعية عامة
عادية

1438/06/28هـ
2017/03/27م

م /هذلول بن حسين بن صالح الهذلول  -رئيس مجلس اإلدارة
أ /عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل  -عضو مجلس اإلدارة
أ /سليمان بن عبداهلل بن سليمان التويجري  -عضو مجلس اإلدارة
أ /عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي  -عضو مجلس اإلدارة
د /عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبو داهش القحطاني  -عضو مجلس اإلدارة
أ /محمد بن سليمان بن سلطان العنقري  -عضو مجلس اإلدارة
أ /صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل  -عضو مجلس اإلدارة
م /خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل  -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

جمعية عامة
عادية

1439/03/16هـ
2017/12/04م

م /هذلول بن حسين بن صالح الهذلول  -رئيس مجلس اإلدارة
أ /عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل  -عضو مجلس اإلدارة
أ /عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي  -عضو مجلس اإلدارة
أ /محمد بن سليمان بن سلطان العنقري  -عضو مجلس اإلدارة
أ /صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل  -عضو مجلس اإلدارة
م /خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل  -العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

خامس عشر :وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة ،وفي حالة وصف
نوعين أو أكثر من النشاط يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة
وإسهامه في النتائج:
تأسست الشركة السعودية للنقل الجماعي بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م 11/بتاريخ 1399/3/7هـ ،وذلك
لغرض نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن ،وفيما بينها ،وخارج المملكة ،ونقل
الطرود وترحيل البضائع والمهمات ،والنقل المدرسي ،ونقل المعلمات ،وتأجير السيارات .وقد اتبع ذلك بمرسوم
ملكي كريم آخر برقم (م )48/وتاريخ 1399/12/23هـ ،مانحًا الشركة السعودية للنقل الجماعي (شركة مساهمة
سعودية) التزام نقل الركاب بالحافالت لمدة خمس عشرة سنة هجرية وفقًا لعقد االلتزام المبرم بين الشركة
ووزارة النقل .وتم تمديده عدة مرات كان آخرها بتاريخ 1436/12/29هـ الموافق 2015/10/12م ،وذلك لمدة خمس
سنوات اعتباراً من 1437/07/01هـ
حدد النظام األساسي للشركة رأسمالها بمبلغ ( )1,000,000,000ألف مليون ريال سعودي تم زيادته إلى ()1,250,000,000
ألف ومائتين وخمسون مليون ريال سعودي خالل عام 2007م .بلغ عدد مركبات أسطول الشركة ( )4,299مركبة
في  31ديسمبر 2017م.
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تتحقق إيرادات الشركة من األنشطة الرئيسية التالية:
-1

1قطاع نقل الركاب :ويشمل خدمات النقل المجدولة والمتمثلة في خدمات نقل الركاب بين
المدن وداخل المدن والنقل الدولي ،ويساهم هذا النشاط بمعدل  %٥٤.٦في إيرادات الشركة.

-2

2قطاع العقود والتأجير :ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع
الغير سواء جهات حكومية أو غير حكومية ،وذلك داخل المملكة أو خارجها ،ويساهم هذا النشاط
بمعدل  %٢٨.٦٩في إيرادات الشركة.

-3

3اإلدارة العامة :وتشمل الوحدات المساندة والمشاريع االستراتيجية ،والمتمثلة في خدمات الشحن
لنقل البضائع وخدمات الليموزين الفاخر ،بجانب مشروع النقل العام ،وتساهم بمعدل  %١٦.٧١في
إيرادات الشركة.

سادس عشر :وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية
للشركة ،أو توسعة أعمالها ،أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:
تهدف استراتيجية وخطط الشركة لتقوية مركزها المالي وزيادة حصتها السوقية في قطاع النقل ،وتلبية متطلبات
عمالئها بمختلف شرائحهم وتحقيق عوائد مناسبة لمساهميها من خالل التحسين والتطوير المستمر لخدماتها
والتوسع في أعمالها وزيادة أسطولها بشراء أصول تشغيلية جديدة وتحسين القديم منها والتنوع في أنشطتها ،حيث
تم خالل العام 2017م شراء عدد ( )690مركبة.
قرر مجلس إدارة الشركة فصل قطاع العقود والتأجير وتكوين شركة مملوكة بالكامل للنقل الجماعي لتمارس
نشاط العقود والتأجير.

سابع عشر :المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية
أم مخاطر تمويلية ،أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:
إدارة المخاطر:
.1

1المخاطر التشغيلية والسوقية:
	-تخضع الشركة لمخاطر نشاط النقل والمتمثلة في حالة عدم االستقرار واالضطرابات وانتشار األمراض
واألوبئة ودخول منافسين جدد في سوق النقل.
	-المخاطر المترتبة على تشغيل قطار الحرمين (مكة  -جدة  -المدينة المنورة) ،وتشغيل قطار الشمال خالل
الربع األول من عام 2017م ،والذي يربط بين وسط المملكة وشمالها في مرحلته األولى.
	-المخاطر المرتبطة بتوقع زيادة التكاليف التشغيلية للعام القادم ٢٠١٨م والناتجة من ارتفاع أسعار الوقود،
السعودة ،باإلضافة لتوقع انخفاض اإليرادات الناتجة عن فرض
وارتفاع تكاليف العمالة الناتجة من رسوم ّ
الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم.
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	-صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1436/12/29هـ الموافق 2015/10/12م على تمديد عقد االلتزام المبرم
بين الحكومة والشركة (لنقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما
بينها) ،الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م  48 /وتاريخ 1399/12/23هـ) ،وذلك لمدة خمس سنوات
اعتبارا من 1437/07/01هـ ،والمتضمنة عدم إعطاء الشركة ميزة تنافسية عند اكتمال الدراسات الالزمة
لتقديم خدمة النقل العام بالحافالت بين مدن المملكة.
.2

2المخاطر المالية:

أن الشركة ملتزمة باستثمار النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيفات ائتمانية قوية وتتمتع بموقف مالي قوي.
والشركة تتمتع بمركز مالي قوي وأن الشركة ال تتعرض بصورة جوهرية للتقلبات في أسعار صرف العمالت
األجنبية في إطار أعمالها العادية حيث أن معظم المعامالت تتم بالريال السعودي والدوالر الثابت سعر صرفه مقابل
الريال السعودي.
.3

3مخاطر االئتمان:

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية.
تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان الخاصة بها والمتعلقة بالوكالء ،وذلك بوضع حدود لالئتمان لكل وكيل،
ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

.4

4مخاطر السيولة:

تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة ،وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية والالزمة
للوفاء بأية التزامات مستقبلية.

ثامن عشر :خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها
في السنوات المالية الخمس األخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر:
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الجداول الموضحة أدناه تستعرض ملخص قائمتي المركز المالي والدخل للسنوات الخمس األخيرة

بيان مقارن (ملخص) لقائمة المركز المالي للخمس سنوات األخيرة
			

البيان

( المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

2017م

2016م

2015م

2014م

2013م

الموجودات المتداولة

964,195

1,094,765

1,060,984

551,659

727,672

الموجودات غير المتداولة

1,94٤,٤٦٧

1,697,482

1,560,063

1,537,538

1,413,908

إجمالي األصول

2,90٨,٦٦٢

2,792,247

2,621,047

2,089,197

2,141,580

المطلوبات المتداولة

505,010

438,940

465,113

419,518

464,662

قروض مرابحة طويلة األجل

171,575

137,981

50,161

63,499

107,683

دفعة مقدمة من عميل  -الجزء غير المتداول

449,421

459,506

454,796

-

-

التزام المنافع المحددة للموظفين

152,417

145,385

127,767

112,093

98,079

5,024

4,701

971

728

1,048

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

778,437

747,573

633,695

176,320

206,810

إجمالي المطلوبات

1,283,447

1,186,513

1,098,808

595,838

671,472

رأس المال

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

احتياطي نظامي

177,٨٩٧

170,006

157,248

136,162

125,957

احتياطي اتفاقي

42,730

42,730

36,351

33,308

28,205

األرباح المبقاة

١٧٦,٠٤٨

170,462

117,075

88,392

65,946

احتياطي إعادة تقويم االستثمارات

)(26,982

)(30,159

)(38,354

)(14,503

-

5,522

2,695

()81

-

-

إجمالي حقوق الملكية

1,٦٢٥,٢١٥

1,605,734

1,522,239

1,493,359

1,470,108

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

2,٩٠٨,٦٦٢

2,792,247

2,621,047

2,089,197

2,141,580

إيرادات مؤجلة  -الجزء غير المتداول

حقوق الملكية غير المسيطرة

مالحظة :بيانات العام المالي 2015م و 2016م و2017م متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة
التابعة لها (شركة المواصالت العامة )
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بيان مقارن (ملخص) لقائمة الدخل للخمس سنوات األخيرة
						

البيان
إيرادات األعمال الرئيسية
إجمالي التكاليف
إيرادات أخرى

( المبالغ بآالف الرياالت السعودية )

2017م

2016م

2015م

2014م

2013م

1,١٢٧,٥٣٠

1,151,641

1,102,309

1,019,203

967,853

()1,١٠٨,٣٢٧

()1,062,288

)(1,010,249

)(951,051

)(916,003

٧١,٨٨٠

55,706

39,233

37,666

29,653

خسارة انخفاض في قيمة استثمار في الشركة الزميلة

-

-

()7,459

-

-

أرباح نزع ملكية أرض

-

-

118,807

-

-

2,٨٢٧

()1,583

2,081

-

-

الزكاة الشرعية

)(12,١٧٣

)(12,574

)(33,860

)(3,764

)(3,921

صافي ربح العام

٨١,٧٣٧

١٣٠,٩٠٢

210,862

102,054

77,582

حصة حقوق األقلية في صافي خسارة شركة تابعة

مالحظة :بيانات العام المالي 2015م و 2016م و2017م متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة
التابعة لها (شركة المواصالت العامة )

تاسع عشر :تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:
جدول يوضح التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة (بآالف الرياالت)
في 2017/12/31م

البيان

إجمالي إيرادات
المنطقة الوسطى

إجمالي إيرادات
المنطقة الشرقية

إجمالي إيرادات
المنطقة الغربية

إجمالي إيرادات
المنطقة الجنوبية

إجمالي إيرادات
الشركة

إجمالي اإليرادات

٣٩٦,٥٨٤

١٣٤,٧٧٩

٥٨٠,٢٧٠

٩٠,٦٠٤

1,٢٠٢,٢٣٧

عشرون :إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي
توقعات أعلنتها الشركة:
بخصوص مقارنة النتائج التشغيلية للعام المالي 2017م مع العام السابق فقد انخفضت اإليرادات التشغيلية للشركة
خالل عام 2017م مقارنة بالعام السابق بمبلغ ( )24مليون ريال وبمعدل ( )%2.09مما أدى إلى انخفاض مجمل الربح
من التشغيل خالل عام 2017م مقارنة بالعام السابق بمقدار ( )69مليون ريال أي بمعدل ( ،)%28.78كما أن مصروفات
التشغيل ارتفعت في عام 2017م بمبلغ ( )45.2مليون ريال مقارنة مع العام السابق أي بنسبة ( . )%4.96فيما بلغت
األرباح الصافية التي حققتها الشركة خالل عام 2017م ( )٨١.٧٤مليون ريال ،مقابل ( )130.9مليون ريال للعام المالي
السابق بانخفاض قدره ( )٤٩مليون ريال وبنسبة ( )%٣٧.٥٦عن أرباح العام السابق ويعزى االنخفاض في صافي األرباح
النخفاض اإليرادات بسبب انخفاض معدالت اإلركاب وذلك بسبب ازدياد حدة المنافسة من شركات النقل البري
والطيران االقتصادي وانخفاض الطلب على خدمات نقل الركاب وارتفاع تكاليف النشاط بسبب تدعيم أسطول
الشركة بحافالت حديثة.
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جدول يوضح النتائج التشغيلية لعام 2017م مقارنة مع العام السابق 2016م:
								

البيان
اإليرادات التشغيلية
المصروفات التشغيلية
إجمالي الربح من التشغيل
مصروفات األعمال الرئيسية
الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية
اإليرادات/المصروفات األخرى
يخصم :الزكاة أو الضريبة
صافي الربح (الخسارة)

(المبالغ بآالف الرياالت )

عام 2017م

عام 2016م

1,١٢٧,٥٣٠
٩٥٥,٩٩٨
١٧١,٥٣٢
١٣٣,١٨٣
٣٨,٣٤٩
٥٥,٥٦١
12,١٧٣
٨١,737

1,١٥١,٦٤١
٩١٠,٧٩٢
٢٤٠,٨٤٩
١٤٣,٢٩٠
٩٧,٥٥٩
٤٥,٩١٧
12,574
١٣٠,٩٠٢

التغيرات  +أو
()-

نسبة التغير %

()٢٤,١١١
٤٥,٢٠٦
()٦٩,٣١٧
()١٠,١٠٧
()٥٩,٢١٠
٩,٦٤٤
()٤٠١
()٤٩,١٦٥

%2.09%4.96
%28.78%7.05%60.69%٢١
%3.19%٣٧.٥٦-

واحد وعشرون :إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين:
ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم
القوائم المالية للشركة.

اثنان وعشرون :اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس،
والدولة المحل الرئيس لعملياتها ،والدولة محل تأسيسها:
توجد شركة تابعة (شركة المواصالت العامة المحدودة) ،وشركة زميلة (شركة النقل السعودية البحرينية
المحدودة) ،ومشروع مشترك (الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة  -سيتكو) وبياناتهم كما يلي:
اسم الشركة

شركة النقل السعودية البحرينية
المحدودة *

الشركة السعودية اإلماراتية للنقل
المتكامل المحدودة  -سيتكو

شركة المواصالت العامة
المحدودة

رأسمالها
نسبة ملكية
المصدر فيها

( )10,000,000ريال سعودي

( )100,000ريال سعودي

( )10,000,000ريال سعودي

 %40من رأس المال

 %50من رأس المال

 %80من رأس المال

نقل الركاب بالحافالت بين المملكة
العربية السعودية ومملكة البحرين
عبر جسر الملك فهد (السعودية-
البحرين) ونقل األمتعة والطرود
وممارسة جميع األنشطة ذات الصلة
بالنقل العام( .تحت التصفية)

تمارس الشركة السعودية اإلماراتية
للنقل المتكامل المحدودة نشاط
تقديم خدمات النقل المدرسي وتملك
المركبات من حافالت وإدارة أساطيل
الشركات وتقديم خدمات النقل
بالسيارات.

توريد وتشغيل وصيانة
الحافالت في مدينة الرياض
بموجب ترخيص الهيئة
العامة لالستثمار رقم
 10608351147347وتاريخ
1436/11/8هـ

مملكة البحرين

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية (تحت السجل
التجاري رقم  )2050016546ومملكة البحرين
تحت السجل التجاري ()17777

المملكة العربية السعودية (تحت
السجل التجاري رقم )1010403688

المملكة العربية السعودية
(تحت السجل التجاري رقم
)1010429250

نشاطها
الرئيس
الدولة المحل
الرئيس لعملياتها
الدولة محل
تأسيسها

*قررت الجمعية العامة غير العادية للشركاء بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م تصفية الشركة واستكمال اجراءاتها القانونية.
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ثالثة وعشرون :تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
 -1الشركة السعودية البحرينية:
يتكون رأسمال شركة النقل السعودية البحرينية من عشرة آالف حصة نقدية ،قيمة الحصة الواحدة ألف ريال
سعودي وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي ( )4,000حصة بقيمة ( )4مليون ريال سعودي أي بنسبة ( )%40من
رأسمال شركة النقل السعودية البحرينية الذي يبلغ ( )10,000,000ريال سعودي (عشرة ماليين ريال سعودي) ،وال
توجد أدوات دين صادرة للشركة السعودية البحرينية.
اتفقت الجمعية العامة غير العادية لشركاء شركة النقل السعودية البحرينية المحدودة في اجتماعها المنعقد
مصف لتصفيتها .وال تتوقع الشركة أن يكون للتصفية أثر
بتاريخ 2015/12/31م على حل وتصفية الشركة وتعيين
ٍ
جوهري على القوائم المالية.
 -2الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة:
يتكون رأسمال الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة من مائة حصة نقدية ،قيمة الحصة الواحدة
( )1,000ريال سعودي ،وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي خمسين حصة نقدية بقيمة ( )50,000ريال سعودي
أي بنسبة ( )%50من رأس مال الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة .وال توجد أدوات دين صادرة
للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل.
 -3شركة المواصالت العامة المحدودة:
يتكون رأس مال شركة المواصالت العامة المحدودة من ( )1,000,000حصة نقدية قيمة كل حصة نقدية عشرة
رياالت سعودية ،وتمتلك الشركة السعودية للنقل الجماعي ( )800,000حصة نقدية بقيمة ( )8,000,000ريال سعودي
أي بنسبة ( )%80من رأس مال شركة المواصالت العامة المحدودة .وال توجد أدوات دين صادرة لشركة المواصالت
العامة المحدودة.

أربعة وعشرون :وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:
توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما في ذلك
احتياطي االستهالك على الوجه التالي:
-1

 1تجنب الزكاة المقررة.

-2

 2يجنب  %10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنيب متى
بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

-3

 3يجنب  %5من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي يحددها مجلس اإلدارة
ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ االحتياطي المذكور  %25من رأس المال.

-4

 4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  %5من رأس المال المدفوع.

-5

 5في حالة حصول توزيع أرباح سنوية صافية عن غير طريق اإلعانة الحكومية ،يجنب بعدما تقدم نسبة ال
تزيد عن  %10توزع كمكافأة على أعضاء مجلس اإلدارة.

-6

 6يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية.

-7

7األرباح المقترح توزيعها لعام 2017م  %5من رأس المال بالتحويل في الحساب.
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خمسة وعشرون :وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص
(عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك
الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج ،وأي تغيير في تلك
الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:
ال توجد أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت أو أي أدوات دين تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين
وأقربائهم أو ألي أشخاص من الغير حيث أن الشركة حاليًا ليس لديها أدوات دين قابلة للتحول إلى أسهم.

ستة وعشرون :وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء
مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي
من شركاتها التابعة ،وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية
األخيرة:
(((1وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة:
جدول يوضح مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم وأدوات دين الشركة
بداية العام
أدوات
عدد
األسهم الدين

نهاية العام
أدوات
عدد
األسهم الدين

صافي
التغير

نسبة
التغير

1

م  /هذلول بن حسين بن صالح الهذلول

-

-

-

-

-

%0

2

أ /سليمان بن عبداهلل بن سليمان التويجري

-

-

-

-

-

%0

3

أ /عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل

-

-

-

-

-

%0

4

اللواء /عبداهلل بن حسن بن جمعان بن
صالح الزهراني *

-

-

-

-

-

%0

5

اللواء /محمد بن عبداهلل بن سالم البسامي**

-

-

-

-

-

%0

6

أ /عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي

1000

-

1000

-

-

%0

7

د /عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبو
داهش القحطاني

1000

-

1000

-

-

%0

8

أ /محمد بن سليمان بن سلطان العنقري

1000

-

1000

-

-

%0

9

أ /صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل

1000

-

1000

-

-

%0

10

م /خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل

1000

-

1000

-

-

%0

تسلسل

اسم من تعود له المصلحة

*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/١١/٣٠م.
** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/١١/٣٠م.
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(((2وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها
التابعة:
جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة

تسلسل
1
2
3
4
5
6

اسم من تعود له المصلحة
م /خالد بن عبداهلل الحقيل
أ /أحمد بن عايد الجهني
م /فيصل بن عبداهلل الفهيد *
أ /فراس بن عبد العزيز أبا الخيل
أ /يوسف بن مسند المطيري
أ /غسان طاهر محمد سكتاوي

بداية العام
أدوات
عدد
األسهم الدين
1000
-

-

نهاية العام
أدوات
عدد
األسهم الدين
1000
-

-

صافي
التغير

نسبة
التغير

-

%0
%0
%0
%0
%0
%0

* انتهت خدماته بتاريخ 2017/07/06م.

سبعة وعشرون :المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة ( سواء كانت واجبة السداد
عند الطلب أم غير ذلك ) وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي
مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة
لها ومدته والمبلغ المتبقي .وفي حال عدم وجود قروض على الشركة ،عليها تقديم إقرار
بذلك:
تمثل هذه العقود عقود المرابحة اإلسالمية من بعض البنوك المحلية ،وذلك لشراء مركبات للشركة تسدد على
أقساط شهرية لمدة ثالث سنوات ،وضمانات سداد القرض تتمثل في توقيع الشركة لسندات ألمر سلمت للبنك.
فقد أبرمت الشركة اتفاقية تمويل بالمرابحة اإلسالمية مع مصرف الراجحي ،والبنك السعودي البريطاني (ساب)
والبنك العربي الوطني لشراء حافالت ،وذلك على النحو التالي:
-1

1تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بتاريخ 2014/8/20م لشراء ()350
حافلة ميتسوبيشي روزا ،أصل مبلغ القرض ( )64.2مليون ريال ،ويسدد القرض على مدى ثالث سنوات من
تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2014/9/28م وسدد آخر قسط بتاريخ 2017/9/30م.

-2

2تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع مصرف الراجحي بتاريخ 2015/08/20م لشراء عدد ( )150حافلة كينج
لونج موديل 2016م ،تم استالمها خالل العام المالي 2015م وأصل مبلغ القرض ( )61.8مليون ريال ويسدد القرض
على مدى ثالث سنوات من تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط للدفعة األولى المستلمة بتاريخ
2015/09/24م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2018/09/09م.

-3

3تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع مصرف الراجحي بتاريخ 2016/05/03م لشراء عدد ( )300حافلة كينج
لونج موديل 2016م ،تم استالمها خالل العام المالي 2016م ،أصل مبلغ القرض ( )108مليون ريال ويسدد
القرض على مدى ثالث سنوات من تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2016/06/05م
وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2019/05/05م.
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-4

4تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع مصرف الراجحي بتاريخ 2016/09/01م لشراء عدد ( )100حافلة مرسيدس
ترافيجو موديل 2017م ،تم استالمها خالل العام المالي 2016م ،وأصل مبلغ القرض ( )117.5مليون ريال ويسدد
القرض على مدى ثالث سنوات من تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2016/10/02م
وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2019/09/01م.

-5

5تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع البنك العربي الوطني بتاريخ 2017/01/08م لشراء عدد ( )100حافلة
مرسيدس ترافيجو موديل 2017م ،أصل مبلغ القرض ( )117.9مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثالث
سنوات من تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2017/02/01م وسيسدد آخر قسط بتاريخ
2020/01/01م.

-6

6تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بتاريخ 2017/05/08م لشراء عدد
( )120حافلة كينج لونج موديل 2017م ،أصل مبلغ القرض ( )43.1مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثالث
سنوات من تاريخ استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2017/06/08م وسيسدد آخر قسط بتاريخ
2020/05/10م.

-7

7تم توقيع اتفاقية مرابحة إسالمية مع مصرف الراجحي بتاريخ 2017/05/23م لشراء عدد ( )352حافلة كينج
لونج موديل 2017م ،وأصل مبلغ القرض ( )124.9مليون ريال ويسدد القرض على مدى ثالث سنوات من تاريخ
استالم الحافالت حيث تم سداد أول قسط بتاريخ 2017/07/02م وسيسدد آخر قسط بتاريخ 2020/06/07م.

جدول يوضح موقف (القروض) القائمة
في 2017/12/31م
(بآالف الرياالت )

القيمة في
2016م

قرض جديد
مضاف خالل
عام 2017م

ما تم سداده
خالل عام
2017م

المتبقي حتى
2017/12/31م

البنك السعودي البريطاني -ساب (عقدين)

15,030

43,117

23,432

34,715

مصرف الراجحي (أربعة عقود مرابحة)

232,203

124,896

115,512

241,587

-

117,900

36,052

81,848

247,233

285,913

174,996

358,150

اسم البنك

البنك العربي الوطني
إجمالي القروض

ملحوظة :هذا العرض ال يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض.

ثمانية وعشرون :وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية
أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية
مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:
ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ،أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالية.
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تسعة وعشرون :وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو
أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:
ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ،أو أي حقوق خيار أو مذكرات
حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالية.

ثالثون :وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد،
وقيمة األوراق المالية المتبقية ،مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة
وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد للشركة أو شركاتها التابعة.

واحد وثالثون :عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية األخيرة ،وتواريخ
انعقادها ،وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء الحاضرين:
عقد مجلس إدارة الشركة ( )٦اجتماعات خالل العام المالي 2017م ،وذلك حسب الحضور التالي:
سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2017م
االجتماع األول
رقم 326
2017/1/23م

االجتماع الثاني
رقم 327
2017/2/27م

االجتماع الثالث
رقم ٣٢٨
2017/3/27م

االجتماع الرابع
رقم 329
2017/6/12م

االجتماع الخامس
رقم 330
2017/9/26م

االجتماع السادس
رقم 331
2017/12/4م

اإلجمالي

م

اسم العضو

1

م  /هذلول بن حسين بن صالح الهذلول

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

٦

2

أ/سليمان بن عبداهلل بن سليمان التويجري

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

٦

3

أ/عبداهلل بن علي بن محمد عقيل العقيل
اللواء/عبداهلل بن حسن بن جمعان بن صالح
الزهراني *

٢

5

اللواء /محمد بن عبداهلل بن سالم البسامي**

6

لم ينضم
للمجلس
حضر

لم ينضم
للمجلس
حضر

حضر

١

حضر

٦

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

٦

8

أ/عبدالعزيز بن سعد بن حجر الغامدي
د/عبدالوهاب بن سعيد بن محمد أبو داهش
القحطاني
أ /محمد بن سليمان بن سلطان العنقري

حضر
لم
يحضر
لم ينضم
للمجلس
حضر

حضر
لم
يحضر
لم ينضم
للمجلس
حضر

حضر

حضر
لم
يحضر
لم ينضم
للمجلس
حضر

حضر

حضر
انتهت
عضويته

٦

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

٦

9

أ /صالح بن عبدالرحمن بن صالح الفضل

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

٦

10

م /خالد بن عبداهلل بن حمد الحقيل

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

٦

4

7

*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/11/30م.
** انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ 1439/03/12هـ الموافق 2017/11/30م.
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حضر

حضر

اثنان وثالثون :عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:
تم طلب سجل المساهمين خالل العام المالي 2017م أربع مرات بيانات الطلبات كما يلي:

م

تاريخ الطلب

سبب الطلب

1

2017/01/01م

إجراءات الشركة

2

2017/03/05م

الجمعية العامة

3

2017/03/26م

الجمعية العامة

4

2017/11/07م

الجمعية العامة

ثالثة وثالثون :وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة:
يشمل الطرف ذي عالقة بالشركة كل من (عضو مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو مساهم أو فرد) باإلضافة
إلى الشركة التابعة (شركة المواصالت العامة) والشركة الزميلة (شركة النقل السعودية البحرينية المحدودة)
والمشروع المشترك (الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة سيتكو).
قامت الشركة خالل عام 2014م بتمويل العمليات التشغيلية للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة
(سيتكو) بمبلغ  30مليون ريال سعودي .إن هذا المبلغ غير خاضع ألي فوائد وسيتم استرداد المبلغ خالل  4سنوات
ابتداء من شهر يوليو 2015م ،إال أنه قد تم االتفاق بين الشركاء على إعادة جدولة السداد لتبدأ اعتباراً من شهر
يناير 2017م.
كذلك قامت الشركة خالل الربع الثاني من العام 2016م بتقديم تمويل إضافي بمبلغ  20مليون ريال سعودي
وذلك لتمويل عمليات التشغيل لتنفيذ عقود النقل للمدارس الحكومية مع شركة تطوير خدمات النقل التعليمي
(تطوير) .إن هذا المبلغ غير خاضع ألية فوائد وسيتم استرداد المبلغ فور استالم مستحقات الشركة السعودية
اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة من شركة تطوير.
كذلك قامت الشركة خالل الربع الثالث من العام 2016م بتقديم تمويل إضافي بمبلغ  20مليون ريال سعودي
للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل .إن هذا المبلغ غير خاضع ألية فوائد وسيتم استرداد المبلغ فور
استالم مستحقات الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة من شركة تطوير.
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أربعة وثالثون :معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها ،أو كانت فيها
مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة
بأي منهم ،بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود ،وطبيعة هذه األعمال أو العقود
وشروطها ومدتها ومبلغها ،وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل ،فعلى الشركة تقديم
إقرار بذلك:
ال يوجد معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها ،ويقر مجلس اإلدارة بعدم وجود عقد تكون
الشركة طرفًا فيه أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير
المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

خمسة وثالثون :بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة
أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:
لم تتم أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب
أو تعويض.

ستة وثالثون :بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق
في األرباح:
تم بموجبها تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
لم يتم عمل أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل ّ

سبعة وثالثون :بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو
ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية ،مع
وصف موجز لها وبيان أسبابها:
جدول يوضح المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للجهات المختلفة بالدولة
كما في 2017/12/31م
(بآالف الرياالت السعودية)

البيان

المستحقة
2017م

2016م

البيان

المسددة
ّ
2017م

2016م

الزكاة والضريبة

17,555

17,295

الزكاة والضريبة

4,752

34,180

التأمينات االجتماعية

٢,٣٨٩

2,032

التأمينات االجتماعية

26,418

24,075

اإلجمالي

١٩,٩٤٤

19,327

اإلجمالي

31,170

58,255
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وتمثل هذه المبالغ الزكاة والتأمينات االجتماعية المستحقة على الشركة المسددة خالل عام ٢٠١٧م والتي لم تسدد
حتى نهاية العام المالي 2017م ،علمًا بأن الشركة حصلت على شهادة الزكاة النهائية وانتهى بموجبها وضعها الزكوي
حتى نهاية عام 2012م ،وذلك بعد أن استلمت الشركة الربط الزكوي النهائي من مصلحة الزكاة والدخل لألعوام
من 2005م وحتى 2012م ،كما تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن األعوام من 2013م حتى 2016م وتم سداد المستحق
بموجبها .بينما تمثل مبالغ التأمينات االجتماعية المستحقة مبلغ التأمينات المستحقة على الشركة عن شهر ديسمبر
2017م ،وتم دفعه خالل النصف األول من شهر يناير 2018م.

ثمانية وثالثون :بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:
ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

تسعة وثالثون :إقرارات بما يلي:
وفقًا لما ورد بالمادة الثالثة واألربعين باللوائح التنفيذية (قواعد التسجيل واإلدراج) فإن مجلس إدارة الشركة
السعودية للنقل الجماعي يقر باآلتي :
عدت بالشكل الصحيح.
1 -1أن سجالت الحسابات ُأ ّ
ُفذ بفاعلية.
عد على أسس سليمة ون ّ
2 -2أن نظام الرقابة الداخلية ُأ ّ
3 -3أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

أربعون :إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية
السنوية ،يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات
متعلقة بها:
لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

واحد وأربعون :في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء
الفترة المعين من أجلها ،يجب أن يحتوي التقرير على ذلك ،مع بيان أسباب التوصية
بالتغيير:
لم يوص مجلس اإلدارة باستبدال مراجع الحسابات قبل انتهاء ثالث سنوات مالية متتالية.
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أعمال وأنشطة سابتكو

أعمال وأنشطة
سابتكو

بدأت الجهود لترسيخ مفهوم النقل العام في المملكة مع صدور المرسوم الملكي الكريم رقم
(م )11/وتاريخ 1399/3/7هـ بتأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي (شركة مساهمة
سعودية) وأتبع ذلك بمرسوم ملكي كريم آخر برقم (م )48/وتاريخ 1399/12/23هـ ،منحت
بموجبه الشركة التزام نقل الركاب بالحافالت داخل المدن وفيما بينها لمدة خمس عشرة سنة
هجرية.ولغرض توفير الموارد المالية الالزمة ،حدد النظـام األسـاسـي للشـركة رأسـمالـها

بـ ( )1.000.000.000ألف مليون ريال سعودي تم زيادته إلى ( )1.250.000.000ألف ومائتين
وخمسون مليون ريال سعودي خالل عام 2007م ،كما حدد غرضها الرئيسي في نقل الركاب
بالحافالت على شبكة الطرق العامة داخل المدن وفيما بينها.
يتكون أسطول الشركة من  4,299مركبة مختلفة النوع والمواصفات .ومزودة بأحدث
التقنيات وأنظمة تتبع المركبات.
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أعمال وأنشطة
سابتكو
أو ً
ال :نقل الركاب بالحافالت
 .1النقل داخل المدن
نقل الركاب على خطوط محددة ومرسومة على شبكة الطرق داخل المدن الرئيسية (الرياض،
مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،جدة ،الدمام) بتعريفة محددة وفق جداول تشغيلية وتقاطر
منتظم.

عدد الكيلومترات المقطوعة

عدد الركاب

11,468,000

21,963,000

 כא  א א  א א
א   2013א  / 2017אאא

 כ  א  א א  א א
 א    2013א  / 2017אאא

25

20

15

15,219

15,577

14,415

7,148

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

أبرز اإلنجازات
نقل أكثر من ( )15مليون راكب خالل موسمي
رمضان والحج  1438هـ بمكة المكرمة و المدينة
المنورة.
تدشين الخدمات اإللكترونية للنقل الترددي في
المدينة المنورة.
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6,902

1

10

8,400

5

11,468

10

12,686

18,045

21,963

20
15

5

 .2خدمات النقل بين المدن
نقل الركاب علي شبكة الطرق التي تربط ما بين مدن وقرى المملكة وتأتي أهمية هذه
الخدمات نظراً التساع رقعة المملكة وترامي أطرافها.
تعتبر خطوط النقل بين المدن داعم رئيسي لتنويع خيارات السفر وتنمية الحركة بين مدن
المملكة.

800 382 162

13

110
خطًا  /يوميًا

عدد الكيلومترات المقطوعة

عدد الركاب

165,925,000

5,238,000
א  א
 כא  א א
 א    2013א  / 2017אאא

 א
 כ א א א
  א   2013א  / 2017אאא

5,238

6,035

6,196

5,953

6,442

165,925

171,440

174,893

5

176,993

7
6

180,165

8

180,000
170,000
160,000
150,000
140,000

4
3

130,000

2

120,000

1

110,000

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

أبرز اإلنجازات
تطوير برامج البيع والحجز عن طريق اإلنترنت وسداد وتطبيقات األجهزة الذكية.
تطوير التطبيقات اآللية للبرامج التسويقية والعروض الترويجية.
تدعيم عدد من الخطوط التشغيلية بحافالت حديثة من فئة مرسيدس ترافيقو.
تطوير وتحسين محطات سابتكو في (خميس مشيط  -تبوك).
تدشين رحالت مباشرة بدون توقف على الخطوط ذات الكثافة في اإلركاب
بعدد ( )٨٤رحلة يومياً.

49

50

 .3خدمات النقل الدولي
تقدم خدمات النقل الدولي لست من دول الجوار (مصر  -اإلمارات -األردن -البحرين  -الكويت
-السودان).

6

21

21

خط

رحلة  /يوميًا
عدد الكيلومترات المقطوعة

عدد الركاب

16,078,000

344,000

 א 2013
  כא א  א א
 א  / 2017אאא

כ  א א א א  א 2013
  א  / 2017אאא

800
35

700

30

600

25

500

344,000

325,435

377,487

425,202

473,071

16,078

15,895

19,084

100

18,818

300
200

20,143

400

20
15
10
5

2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

أبرز اإلنجازات
تطوير نظام مبيعات التذاكر الدولية في جمهورية مصر العربية.
تحسين وتطوير التشغيل في الخدمات المقدمة للرحالت المتجهة للسودان
واألردن.
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 .4الخدمة المميزة
هي رحالت مميزة رفيعة المستوى مباشرة بدون توقف وتقدم فيها خدمات خاصة للركاب
داخل الحافلة طوال الرحلة وتتراوح مدة الرحالت بين قصيرة ومتوسطة.

البحرين

ينبع الصناعية

الرياض

المدينة المنورة

الخبر

جدة

مكة المكرمة

مميزات الخدمة

عدد الكيلومترات المقطوعة

عدد الركاب

4,116,000

175,000

أبرز اإلنجازات
التوسع في شبكة خطوط الخدمة (المدينة المنورة  -ينبع الصناعية  -المدينة المنورة).
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ثانياً :العقود والتأجير
 .1التأجير
تقدم الخدمة لمنظمي البرامج الخاصة ونقل المعتمرين والحجاج في كل من مكة المكرمة
والمدينة المنورة والتأجير للرحالت الخاصة وللمناطق السياحية واألثرية داخل المدن وبين
المدن ونظام التأجير القصير بنظام اليوم أو الساعة.

خدمة التأجير
بنظام الساعة

خدمة التأجير
بنظام اليوم

خدمة التأجير
للجوالت السياحية ورحالت
المدارس والجامعات

خدمة التأجير
للتوصيالت بين المدن

خدمات حسب
طلب العميل

أبرز اإلنجازات
تحسين وتطوير مكاتب التسويق والمبيعات لتوفير البيئة المناسبة الستقبال
العمالء.
أتمتة أعمال التأجير والعمل على ربط كافة المناطق الكترونيًا لرفع الكفاءة
واستغالل الموارد بالشكل األمثل.
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 .2خدمات التأجير للمشاعر المقدسة
هي خدمة نقل الحجاج إلى مناطق الحج بمكة المكرمة حيث تقوم الشركة بدور هام ومؤثر
في نشاطات نقل الحجاج في جميع مراحلها لتسهيل انتقاالتهم وتيسير أداء مناسكهم للتصعيد
إلى المشاعر المقدسة (منى  -عرفات  -مزدلفة).

أبرز اإلنجازات
إبرام تعاقدات مع بعثات الحج الكبيرة (التركية  /األندونيسية  /اإليرانية /
السودانية).
تعزيز التعامل القائم مع الجهات الحكومية (الديوان الملكي  -وزارة الدفاع -
وزارة الداخلية  -وزارة اإلعالم  ...إلخ).
زيادة حصة الشركة من خالل تكثيف النشاط التسويقي بالمشاركة في معارض
الحج و العمرة المقامة في بعض الدول اإلسالمية الستقطاب المزيد من العمالء.
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 .3التأجير بخدمات الصلوات
هي خدمة نقل المصلين من دور السكن إلى الحرمين خالل موسم الحج و العمرة ألداء الصلوات
على مدار الساعة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الخدمات
التأجير
في موسم العمرة

التأجير
في موسم الحج

التأجير للنقل الترددي

أبرز اإلنجازات
زيادة في حصة الشركة خالل موسم الحج بمقدار  % 40عن العام السابق
المحافظة على العمالء الدائمين خالل موسم العمرة رغم شدة المنافسة.
استقطاب البعثة الهندية خالل موسم الحج.

 .4التأجير للنقل الدولي
هي خدمة تأجير الحافالت لنقل الحجاج والمعتمرين و الزوار و الرحالت خاصة إلى دول الجوار
التي تصلها خدمات الشركة من خالل مكاتب مبيعاتنا ووكالء الشركة و مكاتب سياحية.
الخدمات
العمرة
و المزارات الدولية

نقل الحجاج

داخل الدول المجاورة
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 .5النقابة العامة للسيارات
هي خدمة نقل الحجاج لتسهيل انتقاالتهم وتيسير أداء مناسكهم وقد استطاعت سابتكو من خالل
عضويتها في النقابة العامة للسيارات المشاركة المثلى في عمليات نقل الحجاج من المطارات
والتنقل بين (جدة  -مكة المكرمة  -المدينة المنورة) وبين المشاعر المقدسة.
الخدمات
التأجير للدورة بين ( جدة  -مكة المكرمة  -المدينة المنورة ) قبل و بعد التصعيد
التأجير خالل أيام التصعيد و النسك

أبرز اإلنجازات
زيادة في أعداد الحجاج المنقولين بنسبة  % 35عن العام السابق
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 .6العقود المستمرة
هي خدمات نقل وفق تعاقدات سنوية لتحقيق رغبات عدة شرائح من الشركات والمؤسسات
والمدارس والجامعات وتبرز أهمية هذه الخدمة في تسهيل عملية التنقل بكل يسر وسهولة.

الخدمات
نقل الموظفين

النقل المدرسي
و الجامعي والمتدربين

أبرز اإلنجازات
التعاقد مع شركة سابك
التعاقد مع مدارس إعمار( .مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية )
التعاقد مع جيت إيرويز.
تجديد عقد شركة إعمار االقتصادية.
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ثالثاً :سابتكو ليمو  -الليموزين الفاخر
خدمة سيارة مع السائق
تقديم خدمة الليموزين الفاخر بسائق بأعلى مستويات الراحة والرفاهية واألمان بأسطول
متنوع من السيارات الفاخرة والعائلية واإلقتصادية من خالل منافذ البيع في المطارات الرئيسية
والفنادق والمؤتمرات وحسب طلب العميل.
الخدمات
الليموزين من المطارات الرئيسية
حجاج الفرادى
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الليموزين بالفنادق

المؤتمرات والمعارض

تأجير سيارة بسائق يومي وشهري

عدد المركبات

 289سيارة

أبرز اإلنجازات
التعاقد مع الفندق الخامس (سويس المقام) في برج الساعة بمكة المكرمة
تشغيل خدمة نقل الحجاج الفرادى في موسم الحج لعام  1438ونقل قرابة  7000حاج
توفير الخدمة ألكثر من  25مؤتمر من أبرزها:
مؤتمر الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
مؤتمر كاوست (جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا)
مؤتمر شركة سابك في مدينة ينبع
موتمر جمعية مسك الخيرية
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سابتكو للشحن
خدمات نقل البضائع
تقوم الشركة في إطار تنويع خدماتها بتقديم خدمات النقل البري بالشاحنات لنقل السلع
والبضائع والمنتجات داخل المملكة العربية السعودية و إلى الدول المجاورة ودعم نشاط نقل
عفش الركاب المصاحب في رحالتها.
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البرادات

الستائر

لنقل الحموالت المبردة
والمجمدة والحساسة.

لنقل المواد الغذائية
والصحية والحساسة.

الجوانب

السطحات

لنقل عفش الركاب
والقطع الصغيرة نسبياً.

 418مقطورة

لنقل الحاويات والمواد اإلنشائية
من حديد وإسمنت وأنابيب...الخ.

 289شاحنة
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الوحدات المساندة

الشؤون الفنية

التخطيط
والدراسات

عمليات
الصيانة

معنية بتخطيط برامج
الصيانة وجدولتها وتُعنى أيضًا
بالدراسات الفنية والمواصفات
الخاصة بالمركبات

معنية بتجهيز المركبات
وتنفيذ برامج الصيانة
الدورية والوقائية

المستودعات

معنية بإمداد الورش و العمليات
بقطع الغيار والزيوت وكافة
متطلبات الصيانة

عدد الورش بجميع أنواعها

6

7

مناطق كبرى

مناطق عمليات
عدد الورش المتنقلة

 12ورشة كبيرة

 37ورشة صغيرة

 14ونش

عدد الفنيين
فني

1077
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سائق صيانة

157

تشغيلي

46

إداري

181

اإلجمالي

1461

أبرز اإلنجازات
دعم أسطول الشركة بعدد  690مركبة بأحدث المواصفات الفنية ووفق
متطلبات التشغيل .
زيادة جاهزية األسطول التشغيلي بنسبة تجاوزت . % 96
خفض أعطال الطريق بنسبة تجاوزت . % 10
مشروع التحكم اآللي في منصرف الوقود (الديزل).
رفع نسبة السعودة بالقطاع بنسبة تجاوزت . % 23
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الموارد البشرية
تقوم الموارد البشرية بتحديد حجم ونوعية الموارد الالزمة لإليفاء بمتطلبات الشركة من
العنصر البشري من خالل التركيز على االستخدام األمثل للموارد البشرية ورفع كفاءة
العاملين وإنتاجيتهم.
توزيع العمالة حسب الفئات الوظيفية
إداري

725

تشغيلي

689

فني

1115

سائق

4515

اإلجمالي

7044

نسبة السعودة

% 19.14

أبرز اإلنجازات
رفع نسبة السعودة في الشركة من ( ) % 16.65إلى () % 19.14
وضع آلية لمراجعة وتحديث السياسات وإالجراءات لتطبيق أفضل ممارسات ومعايير
الموارد البشرية
إطالق مشروع تمكين لتقوية مهام وممارسات الموارد البشرية لرفع الكفاءة
واإلنتاجية.
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الجودة والسالمة
يختص بالمراقبة والتدقيق على إجراءات العمل لكافة قطاعات الشركة بهدف ضبط وقياس
جودة وسالمة األداء بما يتوافق مع أهداف الشركة.

أبرز اإلنجازات
تنفيذ إجراءات خطط العمل التشغيلية والمساندة وقياس جودة وسالمة األداء وإعداد
التوصيات لإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة
إعداد أدلة إرشادية ألعمال السالمة وفق أفضل المعايير
نشر ثقافة السالمة بعمل الدورات الالزمة لتفعيل نظام إدارة السالمة والصحة
المهنية العالمي ""OHSAS 18001

خدمة العمالء
وهي حلقة الوصل بين الشركة وعمالئها وتقوم بتلبية احتياجات العمالء والرد على استفساراتهم
من خالل تقديم خدمة مميزة بجودة عالية.

االتصاالت الواردة إلى المركز  805,000مكالمة

أبرز اإلنجازات
تنفيذ عملية الحجز لعمالء النقل الخارجي من خالل االتصال على مركز خدمة
العمالء والتي تسهم في جعل مركز االتصال وحدة متكامله لخدمة العمالء
إضافة لغة األوردو لتصبح اللغة الثالثة في مركز االتصال مما يسهم في تعزيز
التواصل مع شريحة كبيرة من عمالء الشركة
تدشين نظام تقييم خدمة إصدار التذاكر في المحطات الرئيسية والتي تمكن العميل
من تقييم خطوات تقديم الخدمة وقياس مدى رضاه
إعداد مؤشر رضا العمالء ( )CSIلقياس مستوى رضا عمالء سابتكو عن الخدمات.
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أكاديمية سابتكو للتدريب
هي أكاديمية تُعنى بتدريب تأهيل السائقين الدائمين والموسميين ورفع مهارتهم في القيادة
اآلمنة وفن التعامل مع اآلخرين بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية.
عدد الدورات لعام 2017

عدد المتدربين

380

4700
أبرز اإلنجازات

تأمين جهازي محاكاة للحافلة إحداهما ثابت واآلخر متحرك للتدريب على القيادة
اآلمنة في مختلف الظروف الجوية والطبوغرافية والتشغيلية التي تؤثر على سالمة
التشغيل.
تنفيذ خطة التدريب لموسم رمضان والحج لعام  2017كما تم التخطيط لها وبنجاح.
تنفيذ عدد  44دورة مكثفة للقيادة اآلمنة في العقبات لعدد  445سائق من النقل
الخارجي.
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إدارة مراقبة األسطول
هي غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة المركبات وفق نظام تتبع للمركبات
مما يساعد في الحصول على أفضل مستويات الخدمة وزيادة الفاعلية لشبكات النقل والدعم
اللوجستي لألنشطة المختلفة ،باإلضافة إلى تلقي بالغات السائقين للعمل على معالجتها.

أبرز اإلنجازات
معالجة أكثر من  5000بالغ خالل عام 2017م.
تخفيض متوسط مدة إسعاف الركاب في الحاالت المستلمة إلى ساعتين.
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تقنية المعلومات
هي إحدى الخدمات المساندة لعمليات التشغيل لتطبق أفضل الحلول التقنية للخدمات المقدمة
للعمالء.

أبرز اإلنجازات
إنجاز مشروع التحول التقني الذي يهدف إلى خلق بيئة متكاملة بتقنية المعلومات
تكون داعمًا رئيسيًا في تحقيق النمو االستراتيجي.
تحسين وتطوير خدمات موقع الشركة الخارجي ،البوابة والخدمات اإللكترونية،
تطبيقات الجوال ،والخدمات المركزية.
تنفيذ وتشغيل نظام االتصاالت الموحدة والهواتف الرقمية عبر شبكة المعلومات
بين فروع ومحطات الشركة.
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العالقات واإلعالم
هي المعنية باالتصال مع المجتمع والعمالء لشرح استراتيجية سابتكو وأهدافها وخططها
وترويج خدماتها وعروضها إلى جانب المساهمة في العديد من البرامج واألنشطة المجتمعية
والوطنية ،إضافة إلى تنويع قنوات التواصل مع الجمهور عبر منصاتها اإلعالمية في مواقع
التواصل االجتماعي (تويتر ،فيس بوك ،إنستغرام ،سناب شات) كما انها حلقة وصل فعالة بين
منسوبي سابتكو ،باإلضافة إلى دورها الهام في التغطيات اإلعالمية للعديد من إنجازات سابتكو
وأحداثها والتي تصل إلى ( )50تغطية إعالمية ومن أبرزها:
 النشاط المكثف لسابتكو خالل موسمي الحج ورمضان . توقيع شركة المواصالت العامة( )PTCالتابعة لسابتكو اتفاقيات توريد حافالت مشروعالملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض مع شركة مرسيدس وشركة مان
 اليوم الوطني ()87وذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين المللك سلمان بن عبدالعزيزحفظه اهلل .
 مشاركات سابتكو في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية . -المناسبات واالحتفاالت التي تقيمها سابتكو ومنها حفل الوكالء المحلين (شركاء سابتكو)
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وحضور ٌ
فعال بمشاركتها في العديد من المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية
دور
ٌ
ولسابتكو ٌ
.

ولتدعم برامج االتصال الفعال
تم تنظيم العديد من االجتماعات
واالحتفاالت والزيارات
الحفل السنوي للوكالء المحليين
(شركاء سابتكو )

زيارة طالب المدارس
االفطار الرمضاني وحفل المعايدة
لمنسوبيسابتكو
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مشاركة سابتكو في الملتقى
الدولي الثالث عشر للحج والعمرة
في جاكرتا  -إندونيسيا

إضافة إلى إطالق العديد من برامج الترويج
لخدمات سابتكو وإنتاج المواد اإلعالمية
واالصدارات المرئية

فيلم سابتكو
التعريفي لمدة
( )6دقائق باللغتين
العربية واإلنجليزية

فيديو لخدمات
النقل العام داخل
المدنية المنورة

مقاطع تعريفية
ألسطول سابتكو

موشن جرافيك
تعليمات السالمة ودعاء
السفر للركاب.

موشن جرافيك
لتنشيط المبيعات
اإللكترونية

العروض الترويجية
تنشيط المبيعات
اإللكترونية (موقع الشركة
اإللكترونية ،تطبيق سابتكو
لألجهزة الذكية)

تنشيط مبيعات لرحالت
(الرياض  -المنطقة الشرقية)

عروض سابتكو
لمهرجان الجنادرية

العروض المخفضة
لتأجير الحافالت خالل
اإلجازات المدرسية
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تقرير مراقب الحسابات
والقوائم المالية لعام 201٧م

تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية لعام 20١٧م

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة
وتقرير مراجع الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

الفهرس
تقرير مراجع الحسابات المستقل

رقم الصفحة
7–1

قائمة الدخل الموحدة

8

قائمة الدخل الشامل الموحدة

9

قائمة المركز المالي الموحدة

10

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

11

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

12

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2017
-1

معلومات عن الشركة
الشركة السعودية للنقل الجماعي ("الشركة" أو "سابتكو" أو "الشركة األم") ،هي شركة مساهمة سعودية ،ومسجلة بمدينة الرياض،
المملكة العربية السعودية وتأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م 11/بتاريخ  7ربيع األول 1399هـ (الموافق  5فبراير )1979
حيث يتم تداول أسهمها في سوق األسهم السعودية .وقد صدر إعالن التأسيس بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم  254بتاريخ
 14شعبان 1399هـ (الموافق  9يوليو  .)1979تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم  1010024335الصادر
بتاريخ  5رمضان 1399هـ (الموافق  29يوليو  .)1979يقع المركز الرئيسي للشركة في  242شارع األمير عبد العزيز بن مساعد
بن الجلوي (شارع الضباب) ،حي السليمانية ،ص.ب 10667 :الرياض  ،11443المملكة العربية السعودية.
تتمثل األنشطة األساسية للشركة في نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة داخل المدن وفيما بينها وخارج المملكة العربية
السعودية ونقل الطرود غير البريدية ونقل وترحيل البضائع والمهمات والنقل المدرسي ونقل المعلمات وتأجير السيارات واألجرة
الخاصة وتشغيل وصيانة القطارات والمترو والسيارات والشاحنات وتنظيم الرحالت السياحية ونقل المعتمرين والزوار داخل وخارج
المملكة العربية السعودية واستيراد قطع الغيار والمنظفات الكيميائية للمركبات.
صدر المرسوم الملكي رقم (م )48/وتاريخ  22ذي الحجة 1399هـ (الموافق  12نوفمبر  )1979بمنح الشركة السعودية للنقل
الجماعي عقد امتياز نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها لمدة خمس عشرة سنة هجرية.
بتاريخ  1جمادى الثاني  1414هـ (الموافق  15نوفمبر  ،)1993صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )57بالموافقة على تجديد عقد
االمتياز لمدة خمسة عشر عاما ً اعتبارا ً من  1رجب 1414هـ .بتاريخ  21جمادى األول 1429هـ (الموافق  26مايو  ،)2008تم
تجديد عقد االمتياز لمدة خمس سنوات أخرى قابلة للتمديد اعتبارا ً من  1رجب 1429هـ (الموافق  4يوليو .)2008
بتاريخ  24رجب  1434هـ (الموافق  3يونيو  ،)2013صدر قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 254بالموافقة على تمديد عقد االمتياز
المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي والذي تلتزم الشركة بموجبه بنقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة
بالمملكة داخل المدن وفيما بينها ،وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ اعتبارا ً من  1رجب 1434هـ (الموافق  11مايو  ،)2013على أن
يكون للجهات المختصة الحق خالل هذه المدة في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد االمتياز بحسب مراحل فتح باب المنافسة
لتقديم خدمة النقل العام بالحافالت بين المدن في المملكة العربية السعودية.
بتاريخ  29ذي الحجة ( 1436الموافق  12أكتوبر  ،)2015صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد عقد االمتياز المبرم
بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م  48 /وتاريخ  23ذي الحجة 1399هـ)
وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا ً من  1رجب 1437هـ (الموافق  8ابريل  )2016وعدم منح الشركة أو غيرها أي ميزة تنافسية
تفضيلية عند فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافالت بين مدن المملكة.
بتاريخ  24جمادى األولى 1438هـ (الموافق  21فبراير  ،)2017تم تعديل النظام األساسي للشركة الستيفاء متطلبات نظام الشركات
الجديد وتعديالت أخرى (إيضاحي  22و.)23
قامت الشركة باالستثمار في الشركة التابعة التالية والمدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:
نسبة الملكية
الشركة التابعة

سنة التأسيس

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

النشاط األساسي

شركة المواصالت العامة

2014

٪80

٪80

٪80

تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز
للنقل العام بمدينة الرياض

بلد التأسيس
المملكة العربية
السعودية

إن شركة المواصالت العامة هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري
رقم  1010429250بتاريخ  8ربيع األول 1436هـ (الموافق  31ديسمبر  .)2014تزاول الشركة أنشطة استيراد وتشغيل وصيانة
الباصات في الرياض وفقا ً للترخيص الصادر من الهيئة العامة لالستثمار رقم  10608351147347بتاريخ  8ذي القعدة 1435هـ
(الموافق  4سبتمبر .)2014
كما قامت الشركة باالستثمار في الشركة الزميلة والمشروع المشترك التاليين:
نسبة الملكية
االستثمار في الشركة
الزميلة والمشروع
المشترك
شركة النقل السعودية
البحرينية*
الشركة السعودية
اإلماراتية للنقل
المتكامل

العالقة

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

 1يناير
2016

شركة زميلة

٪40

٪40

٪40

أنشطة النقل

المملكة العربية
السعودية

مشروع
مشترك

٪50

٪50

٪50

خدمات النقل المدرسي

المملكة العربية
السعودية

* إن شركة النقل السعودية البحرينية في مرحلة التصفية منذ  31ديسمبر .2015
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السياسات المحاسبية الهامة
أسس اإلعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يشار إليهما "بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية".
إن هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017هي القوائم المالية الموحدة السنوية األولى التي أعدتها
المجموعة وفقا ً للمعايير المحاسبية الدولية كما هي معتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير األخرى الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين .يرجى الرجوع إلى اإليضاح ( )4للحصول على معلومات حول كيفية تطبيق المجموعة للمعايير
الدولية للتقارير المالية.
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء "االستثمار في أدوات حقوق الملكية المصنفة بقيمتها
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة ،وباستثناء التزامات المنافع المحددة والتي يتم إثباتها بالقيمة
الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يعتبر أيضا ً العملة الوظيفية للمجموعة .كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب
ألف (ألف لاير سعودي) ،ما لم يرد خالف ذلك.
أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركة التابعة لها كما في  31ديسمبر  .2017تتحقق السيطرة عندما
تتعرض المجموعة لمخاطر ،ويكون لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها ،ولديها
المقدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها .وبشكل خاص ،تقوم المجموعة بإجراء
إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى
وجود تغير في عناصر السيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عند حصول المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف
عندما تفقد المجموعة القدرة على ممارسة مثل هذه السيطرة .تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة
المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة اعتبارا ً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين فقدان
المجموعة القدرة على ممارسة مثل هذه السيطرة.
وبشكل خاص ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:
 السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود حقوق تمنح المجموعة المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة
المستثمر فيها)
 التعرض لمخاطر ،ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.
 المقدرة على استخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
وبشكل عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييدا ً لهذا االفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة أقل
من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف
المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:
 الترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
 حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
يتعلق الدخل وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى بالمساهمين في الشركة األم وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى
ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجز .وعند الضرورة ،يتم اجراء تسويات على القوائم المالية للشركات
التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة .يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك
حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم
المالية.
يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة ،بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي بيانا ً بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد قوائمها المالية الموحدة:
االستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك
الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيرا ً هاما ً .يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات
والقرارات المالية والتشغيلية للمنشآت المستثمر فيها ،وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
المشروع المشترك هو شكل من أشكال الترتيبات المشتركة ،وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة في الترتيب حقوقا ً
في صافي موجودات المشروع المشترك .تمثل السيطرة المشتركة تقاسم متفق عليه تعاقديا ً للسيطرة في الترتيب والمتواجد فقط
عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة الموافقة الجماعية لألطراف المشاركة في السيطرة.
إن االعتبارات الموضوعة للتأكد فيما إذا كان هناك تأثير هام أو سيطرة مشتركة تماثل االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة
على الشركات التابعة.
تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك وفقا ً لطريقة حقوق الملكية.
وبموجب طريقة حقوق الملكية ،يتم في األصل ،اثبات االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالتكلفة .تعدل القيمة
الدفترية لالستثمار وذلك إلثبات التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك منذ تاريخ االستحواذ .تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار ،وال
يتم اختبارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها بصورة مستقلة .تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .يتم إظهار أي تغير في الدخل الشامل اآلخر لتلك المنشآت المستثمر فيها كجزء من اإليرادات
الشاملة األخرى للمجموعة .إضافة إلى ذلك ،في حالة اثبات أي تغير مباشرة ً ضمن حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع
المشترك ،تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغيرات ،عندما ينطبق ذلك ،في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
يتم اظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في قائمة الدخل الموحدة خارج ربح
العمليات ،ويمثل الدخل أو الخسارة بعد الضريبة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو المشروع
المشترك.
تعد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لنفس الفترة المالية للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم اجراء التسويات
الالزمة كي تتفق السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري اثبات أي خسارة انخفاض في قيمة استثمارها
في شركتها الزميلة أو المشروع المشترك .وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة ،تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل موضوعي
على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار في أي شركة زميلة او مشروع مشترك .وعند وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة
باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية ،وإثبات
الخسارة كـ "حصة في ربح شركة زميلة ومشروع مشترك" في قائمة الدخل الموحدة.
وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بقياس وإثبات
االستثمار المتحفظ به بالقيمة العادلة .يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير
الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المتحفظ به ومتحصالت االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.
تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ "متداولة" و "غير متداولة"
تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة /غير متداولة.
تعتبر الموجودات متداولة وذلك:
 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو يتم استنقاذها خالل دورة العمليات العادية.
 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.
عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية ،أو
 عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر
شهرا ً بعد الفترة المالية.
تصنف كافة الموجودات األخرى كـ "غير متداولة".
تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية
 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.
 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية ،أو
 عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية.
تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كـ "غير متداولة".
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم
بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم
إما:
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.
إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات
وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق
االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.
تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقا ً للظروف ،وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت
القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي
لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
 المستوى األول :األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة (أي بدون تعديل أو تجديد األسعار)
 المستوى الثاني :طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة – قابلة للمالحظة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة.
 المستوى الثالث :طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى– الهامة لقياس القيمة العادلة -غير قابلة للمالحظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما
إذا تم التحويل بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى
الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
اثبات االيرادات
تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي (” - )15االيراد من العقود مع العمالء" في مايو ( 2014الموافق رجب 1435هـ)،
ويسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير ( 2018الموافق  14ربيع الثاني 1439هـ) ويسمح بالتطبيق
المبكر له .اختارت المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )15مبكرا ً اعتبارا ً من  1يناير .2016
ّ
إن المعيار الدولي للتقرير المالي ( )15يوضح نموذج شامل فردي لمحاسبة اإليراد من العقود مع العمالء.
حيث ّ
أن المعيار الدولي للتقرير المالي ( )15يؤسس طريقة مكونة من خمس خطوات إلثبات اإليراد من العقود مع العمالء كما
يلي:

اإليرادات من العقود مع العمالء
الخطوة (:)1

تحديد العقد (العقود) مع العميل .يعرف العقد بأنه اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشئ حقوقا ً والتزامات واجبة النفاذ
وتوضح األسس والمعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد.

الخطوة (:)2

تحديد التزامات األداء في العقد .ان التزام األداء هو عبارة عن تعهد ينص عليه العقد مع العميل بتحويل سلعة أو
خدمه إلى العميل.

الخطوة (:)3

تحديد سعر المعاملة :يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل
السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة.

الخطوة (:)4

تخصيص سعر المعاملة على إلتزامات األداء المنصوص عليها في العقد .بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر
من التزام أداء ،ستقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة
أن تكون لها الحق فيه مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

الخطوة (:)5

إثبات اإليرادات عند وفاء المنشأة بالتزام األداء.
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تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى زمني ،إذا ما تم الوفاء بأحد الضوابط التالية:
أ) ال ينشئ أداء المجموعة أصالً له استخدام بديل للمجموعة ،وأن للمجموعة حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتمل
حتى تاريخه.
ب) أداء المجموعة ينشئ أو يحسن األصل الذي يسيطر عليه العميل في الوقت نفسه الذي يتم فيه تشييد األصل أو تحسينه.
ج) يتلقى العميل المنافع المقدمة من أداء المنشأة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداء.
بالنسبة اللتزامات األداء ،فانه في حالة عدم الوفاء بأي من الشروط أعاله ،يتم إثبات اإليرادات عند النقطة من الزمن التي يتم
الوفاء بالتزام األداء فيها.
في حالة وفاء المجموعة بالتزام األداء عن طريق تقديم الخدمات التي تم التعهد بها ،فإن ذلك يؤدي إلى إنشاء أصل مبني على عقد
مقابل العوض المكتسب من األداء .وفي حالة زيادة العوض الذي يستلمه العميل عن مبلغ اإليرادات التي تم إثباتها ،فقد ينشأ عن
ذلك التزام عقد.
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض ،بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المتعاقد عليها ،وبعد
استبعاد الضرائب والرسوم .تقوم المجموعة بمراجعة ترتيبات اإليرادات وفق معايير محددة للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل أو
وكيل.
يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتم ل أن تتدفق عنه المنافع االقتصادية للمجموعة ،وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف ،إذ
ينطبق ذلك ،بشكل موثوق به.

أ)

تقديم الخدمات

تقوم المجموعة بتقديم خدمات النقل داخل وخارج المملكة العربية السعودية ،وكذلك الخدمات المتعلقة بها .وفي حالة تقديم الخدمات
وفق ترتيب واحد خالل فترات مالية مختلفة ،عندئذ يتم توزيعها بناءا ً على أساس قيمة البيع بين مختلف الخدمات.

بعض تذاكر السفر ال يتم استخدامها للسفر ،كما ال يمكن إستردادها .ويشار إلى ذلك عادة ً بـ "عدم ممارسة الحق" .وفي الحاالت
التي يتوقع أن تستحق فيها المجموعة ممارسة الحق ،يتم إثبات المبلغ المقدر كإيرادات وذلك بالقدر الذي يتوقع فيه بأن ال يكون
عكس اإليرادات جوهريا ً .وفي حالة عدم إمكانية المجموعة تقدير عدم ممارسة الحق ،بكل دقة ،بأن عكس اإليرادات لن يكون
جوهريا ً ،عندئذ يتم إثبات اإليرادات المعنية فقط عند احتمال ممارسة العميل للحقوق المتبقية يكون مستبعد.
يتم إثبات اإليرادات عند تقديم الخدمات للعمالء .يتم إثبات دخل التأجير بطريقة القسط الثابت على مدى فترات االتفاقيات المعنية،
بينما يتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.
كما تقوم المجموعة بتقديم عدد من الخدمات الثانوية كجزء من التذاكر أو الرسوم اإلضافية مثل الوزن الزائد ،وخدمات االنترنت
وتقديم األطعمة ،إلخ .تقوم المجموعة بالتأكد بأن هذه الخدمات الثانوية ال تتميز بذاتها عن خدمات النقل وتقوم بالمحاسبة عن
خدمات النقل كالتزام أداء واحد.
ً
كما تقوم المجموعة ببيع تذاكر سفر نيابة عن شركات أخرى من خالل محطاتها .وقد تبين للمجموعة بأنها تعمل كوكيل بشأن هذه
المبيعات ،وبالتالي يتم إثبات اإليرادات فقط بقدر عمولة المجموعة على هذه المبيعات.
تتحقق إيرادات المجموعة من المجاالت التالية:
 نقل الركاب خدمات الشحن ترتيبات تقاسم اإليرادات مع شركات النقل الدولية المبيعات من خالل الجهات الحكومية ترتيبات امتياز الخدمة العامة مع جهات أخرىلكل التزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني ،يتم إثبات اإليرادات على مدى زمني وذلك بقياس التقدم نحو الوفاء بالتزام األداء.
يتم قياس العوض غير النقدي بالقيمة العادلة .وفي حالة عدم إمكانية تقدير القيمة العادلة للعوض غير النقدي بشكل معقول ،فإنه
يتم قياس العوض بالرجوع إلى أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات األخرى المتعهد بها للعميل مقابل العوض.
يوجد تعديل للعقد عندما يتفق أطراف العقد على تعديل ينشئ إما حقوقا ً والتزامات جديدة واجبة النفاذ أو يعدل حقوقا ً والتزامات
واجبة النفاذ ألطراف العقد .يجب االستمرار في إثبات اإليرادات على العقد القائم إلى حين االتفاق على تعديل العقد.
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ب)

اإليرادات من نقل الركاب

ج)

إيرادات الشحن

تشتمل اإليرادات من نقل الركاب بشكل أساسي على النقدية المحصلة من الركاب عند شراء التذاكر ويتم إثباتها عند استالم التذاكر
من قبل المسافرين .يتم إثبات اإليرادات المؤجلة بشأن التذاكر المشتراه مقدما ً حتى تاريخ السفر أو إنتهاء صالحية التذكرة.
يتم إثبات إيرادات الشحن عند نقطة معينة من الزمن عند وفاء المجموعة بالتزامات األداء تجاه العمالء ،أي عند تسليم الشحن
للمكان المحدد .وبالتالي يتم إثبات اإليرادات عند استالم إقرار بتسليم البضاعة المشحونة في األماكن المحددة بنجاح.

تؤخذ تكلفة التخفيضات و/أو الحسميات الممنوحة للعمالء بعين االعتبار عند إثبات اإليرادات ،وأنه يتم إثبات اإليرادات بعد خصم
العوض المتغير .تقوم المجموعة بإدراج العوض المتغير في سعر المعاملة وفق أفضل تقديرات المجموعة .يتم إثبات المبلغ المقدر
كإيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يكون فيه عكس اإليرادات غير جوهريا ً.

د)

ترتيبات تقاسم اإليرادات مع الشركات الدولية

هـ)

المبيعات من خالل الوكاالت

و)

ترتيبات امتياز الخدمة العامة

أبرمت المجموعة اتفاقيات تقاسم إيرادات مع شركات نقل دولية .بموجب هذه العقود ،يتم تقاسم اإليرادات المشتركة للمجموعة
والشركات األخرى المتحققة خالل الشهر مناصفةً بين الطرفين طبقا ً لشروط العقود المعنية .يتم تعديل الزيادة أو النقص في
اإليرادات المسجلة سابقا ً بتاريخ التسوية.
تعمل الشركة كأصيل بموجب هذه الترتيبات وبالتالي يتم إثبات اإليرادات على أساس إجمالي ،أي المبلغ المحمل على العميل
النهائي .تقيد العمولة المحملة من قبل الوكاالت كمصاريف.

أبرمت الشركة التابعة ("شركة المواصالت العامة " أو "المشغل") عقدا ً مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (الجهة المانحة)
بتاريخ  20نوفمبر  2014لتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض .إن مدة العقد  12سنة .وبموجب العقد،
سيقوم المشغل بشراء الحافالت وبناء المستودعات وإدارة العمليات (أي تشغيل الحافالت ،ونقل الركاب في مختلف خطوط النقل)
وإدارة خطوط النقل للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .يتكون العقد من مرحلتين وهما :مرحلة اإلعداد والتجهيز للبدء بالعمل،
ومرحلة التشغيل .وفي نهاية فترة االمتياز ،ستؤول كافة البنى التحتية والموجودات األخرى إلى الجهة المانحة ،ولن يكون للمجموعة
أي ارتباط إضافي بالعمليات أو الصيانة .تشتمل حقوق الجهة المانحة بشأن إنهاء االتفاقية على األداء الضعيف من قبل المشغل
وأي خرق جوهري لبنود العقد.
وبنا ًء على الترتيب مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،للمشغل الحق غير المشروط الستالم النقدية خالل مرحلة التجهيز
واإلعداد لبدء العمل ومرحلة التشغيل ،وليس له أي حقوق في استالم البنية التحتية لتحصيل النقدية من عامة الناس .تقوم المجموعة
باثبات الموجودات المالية الناتجة عن اتفاقية امتياز الخدمة عندما يكون لها حق غير مشروط الستالم النقدية من الجهة المانحة
لقاء خدمات اإلنشاء أو تحسين الخدمات المقدمة .تقاس هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة عند اإلثبات األولي ،وتصنف كقروض
وذمم مدينة.
ال يحق للمشغل إثبات البنية التحتية لخدمات النقل العام (أي الموجودات قيد البنية التحتية) كممتلكات وآالت ومعدات خاصة به،
ألن للمشغل حق الوصول وليس حق االستخدام ،وبالتالي تقيد المصاريف المتكبدة أثناء فترة اإلعداد والتجهيز لبدء العمل في البنية
التحتية الحالية أو قيد التطوير كمصاريف.
خالل فترة اإلعداد والتجهيز لبدء العمل ،يتم إثبات اإليرادات بحسب الوفاء بالتزامات األداء المعنية المذكورة بالعقد .يتم إثبات
اإليرادات خالل مرحلة اإلعداد والتجهيز للبدء بالعمل باستخدام طريقة المدخالت وذلك بتطبيق هامش ربح معقول على التكاليف
المتكبدة ولغاية الوفاء بالتزام األداء المعني.
وخالل مرحلة التشغيل ،يتم إثبات إيرادات خدمات النقل على أساس الكيلومترات المقطوعة وكما هو مبين في الئحة األسعار.
بالنسبة اللتزامات األداء األخرى أثناء مرحلة التشغيل ،يتم قيد اإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء المعنية المذكورة بالعقد.

ز)

اإليرادات التمويلية

ح)

توزيعات األرباح

يتم إثبات اإليرادات التمويلية باستخدام معدل العمولة الفعلية والذي يمثل المعدل الذي يتم بموجبه خصم المقبوضات النقدية المستقبلية
المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية او فترة أقل ،أيهما أنسب ،لصافي القيمة الدفترية لألصل المالي .يدرج دخل العموالت
في االيرادات التمويلية في قائمة الدخل الموحدة.
يتم اثبات توزيعات األرباح عند االقرار بأحقية المجموعة الستالمها ،ويكون ذلك عادة عند مصادقة المساهمين على توزيعات
األرباح.
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
العمالت األجنبية
تظهر القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير سعودي والذي يعتبر أيضا ً العملة الوظيفية للشركة األم.

األرصدة والمعامالت األجنبية

يتم ،في األصل ،تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل منشآت المجموعة بأسعار التحويل السائدة للعملة الوظيفية المعنية
بالتاريخ الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة أوالً لإلثبات.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم
المالية الموحدة .يتم اثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الموحدة.
تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية ،المسجلة بعملة أجنبية ،بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت .تحول
البنود غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد
القيمة العادلة .يتم معالجة االرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع اثبات
األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي يتم اثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس أرباحها أو
خسائرها بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل الموحدة ،على التوالي).
الزكاة
يجنب مخصص للزكاة وفقا ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .يحمل المخصص على قائمة الدخل
الموحدة .تقيد أية فروقات بين المخصص والربط النهائي خالل السنة التي يتم فيها الموافقة على الربط النهائي.
ضريبة الدخل
يخضع الشريك غير السعودي في الشركة التابعة لضريبة دخل الشركات في المملكة العربية السعودية على أساس حصته من
النتائج ،والتي يتم إدراجها كمصروف في قائمة الدخل الموحدة.
يجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات وذلك للفروقات المؤقتة بين األوعية الضريبية للموجودات
والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية بتاريخ القوائم المالية.
يتم اثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة ،فيما عدا:


عندما تنشأ المطلوبات الضريبية المؤجلة عن االثبات األولي للشهرة ،أو موجودات او مطلوبات في معاملة ما ال تعتبر عملية
تجميع اعمال وال تؤثر ،بتاريخ المعاملة ،على الربح المحاسبي او األرباح أو الدخل الخاضع للضريبة.

 ما يتعلق بالفروقات الضريبية المؤقته المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة ،والحصص في الترتيبات
المشتركة ،وعند إمكانية السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة ،وأنه من المحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات
المؤقتة في المستقبل المنظور.
تحسب الموجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع ،والضرائب غير المستخدمة المرحلة ،والخسائر
الضريبية غير المستخدمة المرحلة وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحا ً خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروقات
المؤقتة القابلة لالستقطاع أو الموجودات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة ،فيما
عدا:


عندما تنشأ الموجودات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع عن االثبات األولى لموجودات أو
مطلوبات في معاملة ال تعتبر عملية تجميع اعمال ،وأنها بتاريخ المعاملة ال تؤثر على الربح المحاسبي أو الدخل الخاضع
للضريبة.



ما يتعلق بالفروقات المؤ قتة القابلة لالستقطاع المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في الترتيبات
المشتركة ،يتم اثبات الموجودات الضريبية المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل فيه عكس قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل
المنظور ،وأنه سيتوفر ربح خاضع للضريبة ،يمكن مقابله استخدام الفروقات المؤقتة.

يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن تتوفر فيه
أرباحا ً كافية خاضعة للضريبة تسمح بإستخدام كامل موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها .يعاد تقويم موجودات الضريبة
المؤجلة التي لم يتم اثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،ويتم اثباتها بالقدر الذي يحتمل أن تنتج عنه أرباح مستقبلية خاضعة
للضريبة تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة.
تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها
الموجودات أو تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الضريبية) الصادرة والسارية المفعول بتاريخ
إعداد القوائم المالية .تدرج الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج قائمة الدخل الموحدة .يتم اثبات بنود الضريبة المؤجلة
والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في االيرادات الشاملة األخرى أو ضمن حقوق الملكية مباشرة.
تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظام ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية مع مطلوبات
الضريبة الحالية ،وأن الضرائب المؤجلة تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة وبنفس السلطة الضريبية.
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
ضريبة االستقطاع
تقوم المجموعة باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمة في المملكة العربية السعودية وفقا ً لنظام ضريبة
الدخل بالمملكة العربية السعودية.
الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل
هذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل
وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات .وإذا كان استبدال أجزاء هامة من اآلالت والمعدات مطلوبا ً على مراحل ،تقوم المجموعة
بإستهالك هذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية .وبالمقابل ،فعند إجراء فحص رئيسي ،يتم اثبات تكلفته في
القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اثباته .يتم اثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى
في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها.
يحسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية المقدرة للموجودات وكما يلي:
فئات الموجودات

األعمار اإلنتاجية

المباني وتحسينات المباني
الحافالت والشاحنات والمقطورات
اآلالت والمعدات
األثاث والتركيبات
السيارات

 33 – 3سنة
 12 – 6سنة
 20 – 2سنة
 10- 3سنوات
 6 – 3سنوات

اليتم احتساب استهالك على األراضي.
يتم التوقف عن اثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند
عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد .تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل
(التي يتم احتسابها كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الموحدة للفترة التي يتم
التوقف عن االثبات فيها.
يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية ،وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة مالية ويتم إجراء
التعديالت مستقبالً ،إذا كان ذلك مالئما ً.
تظهر المشاريع تحت اإلنشاء بالتكلفة المتكبدة لحين إعداد األصل للغرض الذي أنشئ من أجله .وبعد ذلك يتم رسملة هذه التكلفة
على الموجودات المعنية .تشتمل التكلفة على تكلفة المقاولين والمواد والخدمات والدفعات المقدمة الرأسمالية.
االستثمارات العقارية
تصنف االستثمارات المقتناة لتحقيق دخل إيجار أو إلنماء رأس المال كاستثمارات عقارية .يتم ،في األصل ،قياس االستثمارات
العقارية بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم.
يحسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة .ال يتم احتساب استهالك على األراضي.
يتم التوقف عن إثبات االستثمارات العقارية عند استبعادها أو سحبها بصورة دائمة من االستخدام ،وعند عدم توقع أية فوائد
اقتصادية مستقبلية منها .يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخل الموحدة للفترة التي
يتم فيها التوقف عن اإلثبات.
يتم التحويل إلى (أو من) االستثمارات العقارية فقط عند وجود تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من االستثمارات العقارية إلى
العقارات المشغولة من قبل المالك ،تعتبر التكلفة المفترضة بخصوص المحاسبة عن الفترة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاريخ
تغير االستخدام .وعندما يصبح العقار المشغول من المالك استثمارات عقارية ،تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار طبقا ً
للسياسة المذكورة في الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ تغير االستخدام.
اإليجارات
يتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجار (أو تنطوي على إيجار) على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد .إن
الترتيبات تعتبر إيجار (أو تنطوي على إيجار) إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل (أو موجودات) محدد أو نقل
حق استخدام األصل (أو الموجودات) حتى لو كان ذلك األصل (أو تلك الموجودات) غير محددة صراحة في الترتيبات.

المجموعة كمستأجر

تصنف عقود اإليجارات ،عند نشأتها ،كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجارات تشغيلية .تصنف عقود اإليجار التي تحول بموجبها
كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية كعقود إيجار تمويلي.
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اإليجارات  -تتمة

المجموعة كمستأجر – تتمة
ترسمل عقود االيجارات التمويلية عند بداية االيجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو ،إذا كانت أقل ،بالقيمة الحالية للحد األدنى
لدفعات اإليجار .يتم تجزئة دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل والنقص في التزامات االيجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على
الرصيد المتبقي من االلتزام .يتم إثبات األعباء المالية ضمن تكاليف التمويل في قائمة الدخل الموحدة.
يستهلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي لألصل .وفي حالة عدم وجود تأكيد معقول بأنه سيتم نقل الملكية إلى المجموعة
في نهاية فترة االيجار ،يستهلك األصل على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االيجار ،أيهما أقصر.
إن عقد االيجار التشغيلي هو ايجار يختلف عن عقد االيجار التمويلي .يتم اثبات دفعات االيجار بموجب عقود االيجار التشغيلية
كمصاريف تشغيلية في قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االيجار.

المجموعة كمؤجر

تصنف االيجارات التي ال تحول المجموعة بموجبها كافة المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية األصل كعقود ايجارات
تشغيلية .تضاف التكاليف المباشرة التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل
المؤجر ،ويتم إثباتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار .يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات خالل الفترة
التي تتحقق فيها.
الموجودات غير الملموسة
تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة .تمثل تكلفة الموجودات غير
الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع منشآت القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقيد الموجودات غير
الملموسة بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة .ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً،
فيما عدا تكاليف التطوير المرسملة ،وتحمل المصاريف على قائمة الدخل الموحدة للسنة التي تكبدت فيها.
تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كـ "محددة" أو "غير محددة" المدة.
تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها ،ويتم مراجعها للتأكد من وجود
انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض .يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير
الملموسة التي لها عمر محدد على األقل في نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية .يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو
طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل – محاسبيا ً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما هو
مالئم ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في
قائمة الدخل الموحدة كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنويا ً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها
وذلك لوحدها أو على مستوى وحدة توليد النقد .يتم مراجعة تقويم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنويا ً وذلك للتأكد فيما إذا كان
التقويم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي غير المحدد ال يزال هناك ما يؤيده ،وإال يتم التغيير من "عمر غير محدد" إلى "عمر محدد"
على أساس مستقبلي.
تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة
الدفترية لألصل ،ويتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

برامج الحاسب اآللي

تقيد برامج الحاسب اآللي بالتكلفة التابعة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم .تشتمل التكلفة التاريخية على
المصاريف المتعلقة مباشرة ً بشراء البنود.
يحمل اإلطفاء على قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف على الموجودات المعنية ناقصا ً القيمة المتبقية على
مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:
برامج الحاسب اآللي

 10سنوات

تكاليف التمويل
تتم رسملة تكاليف القروض العامة والمحددة وتكاليف تمويل المرابحة المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات
المؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة إلتمام وإعداد األصل لالستخدام أو البيع .يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار
المؤقت لقروض محددة لحين يتم صرفها على الموجودات المؤهلة ،من تكاليف القروض المؤهلة للرسملة .يتم قيد تكاليف القروض
األخرى كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها في قائمة الدخل الموحدة.
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
األدوات المالية
قامت المجموعة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( – )9األدوات المالية ،بتاريخ التطبيق األولي في  1يناير
 2016باستخدام طريقة التحول الكامل بأثر رجعي مع األخذ بعين االعتبار االعفاء بعدم تعديل األرقام المقارنة لكل الفترات السابقة
بما يتعلق بالتغيرات الناتجة من قياس األصول المالية وااللتزامات المالية.
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9متطلبات العرض والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية ،االنخفاض في القيمة
ومحاسبة التحوط .يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9قياس كافة األصول المالية على أساس التكلفة المطفأة أو القيمة
العادلة في فترات مالية الحقة بعد اإلثبات األولي.

اإلثبات

يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة عندما تصبح المجموعة طرفا في األداة المالية.

التصنيف

من  1يناير  ،2016تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية ضمن فئات القياس التالية )1 :تلك التي يتم قياسها
الحقا بالقيمة العادلة إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة ،و )2تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.
يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الخاص بإدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية .يتم
تصنيف المطلوبات المالية على أنها تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ،ما لم يتم تخصيصها كمطلوبات يتم قياسها الحقا بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة .بالنسبة للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة ،يتم تسجيل األرباح والخسائر إما في
الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر.
تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الموجودات المالية فقط عندما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك الموجودات .ال يتم إعادة تصنيف
المطلوبات المالية.
قامت المجموعة بتنفيذ التصنيفات التالية:
بند القوائم المالية

التصنيف وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()9

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات في ودائع مرابحة
مدينون تجاريون واخرون
نقدية وشبه نقدية
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
تمويل مرابحة
دائنون تجاريون وآخرون
مبالغ مستحقة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة تابعة

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

القياس

يجب قياس كافة األدوات المالية بالقيمة العادلة عند اإلثبات األولي ،زائدا ،في حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء أو إصدار الموجودات أو المطلوبات
المالية .يتم تسجيل تكاليف المعامالت للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف
في قائمة الدخل الموحدة.

إن الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال والتي تهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،والتي لديها تدفقات نقدية
تعاقدية تمثل فقط مدفوعات للمبلغ األصلي وأرباح على المبلغ األصلي القائم ،يتم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية
الالحقة .يتم قياس كافة الموجودات المالية األخرى بما في ذلك االستثمارات في حقوق الملكية بقيمتها العادلة في نهاية الفترات
المحاسبية الالحقة مع إدراج أي تغيرات ضمن قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل اآلخر (اختيار غير قابل لإللغاء في وقت اإلثبات).

التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات األصل المالي عندما تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم المجموعة بتحويل
حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف
آخر بموجب ترتيبات "فورية"؛ وإما أن تقوم المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل ،أو لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ
بكافة مخاطر ومنافع األصل ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
األدوات المالية  -تتمة
يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء مدته .عندما يتم استبدال مطلوبات مالية
حالية بأخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا ،أو يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري ،يتم معاملة هذا
التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات المطلوبات األصلية وإثبات مطلوبات جديدة ،ويتم إثبات الفرق في القيمة الدفترية ذات العالقة
في قائمة الدخل الموحدة.

االنخفاض في القيمة

تقوم المجموعة بتقويم كافة المعلومات المتاحة ،بما في ذلك القائمة على أساس مستقبلي ،بشأن خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة
بموجوداتها المدرجة بالتكلفة المطفأة .تعتمد طريقة منهجية االنخفاض في القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في
مخاطر االئتمان .ولتقويم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر اإلئتمان ،فإن المجموعة تقارن مخاطر اإلخفاق في السداد كما
في تاريخ إعداد القوائم المالية مع مخاطر اإلخفاق في السداد كما في تاريخ اإلثبات األولي بناء على كافة المعلومات المتاحة،
والمعلومات المستقبلية المعقولة الداعمة.
بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،ال يتم إظهار خسائر االنخفاض في القيمة
(وعكس قيد خسائر االنخفاض في القيمة) بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة ،وبالنسبة ألدوات الدين المقاسة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم إثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة.
بالنسبة للذمم المدينة التجارية ومبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة ونقدية وشبه نقدية فقط تقوم المجموعة بإدراج خسائر االئتمان
المتوقعة للذمم المدينة التجارية بناء على المنهجية المبسطة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( .)9إن المنهجية المبسطة
إلثبات الخسائر المتوقعة ال تتطلب من المجموعة تتبع التغيرات في مخاطر االئتمان ،وبدال من ذلك ،تقوم المجموعة بإثبات مخصص
خسارة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة الدائمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية من تاريخ الذمم المدينة التجارية.
قد يتضمن دليل االنخفاض في القيمة مؤشرات تدل على أن المدين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية هامة ،أو
إخفاق أو تأخير في سداد األرباح أو المبلغ األصلي ،أو احتمالية اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ،وحيث تشير البيانات القابلة
للمالحظة إلى وجود نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ،مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية
التي ترتبط باإلخفاق في السداد .تتم مراجعة الذمم المدينة التجارية بشكل نوعي على أساس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت
هناك حاجة إلى شطبها.
تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة من خالل األخذ بعين االعتبار مخاطر اإلخفاق في السداد خالل فترة العقد وتتضمن
معلومات مستقبلية في قياسها.

المطلوبات المالية

يتم في األصل إثبات القروض وتمويل المرابحة بالقيمة العادلة (كمتحصالت مستلمة) ،بعد خصم تكاليف المعاملة المؤهلة المتكبدة،
إن وجدت .وبعد اإلثبات األولي ،يتم قياس القروض طويلة األجل وتمويل المرابحة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة
الفعلي .يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت (بعد خصم تكاليف المعاملة) ومبلغ االسترداد في قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة
القروض باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.
يتم حذف القروض وتمويل المرابحة من قائمة المركز المالي الموحدة عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو
انتهاء مدته .يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إطفاؤها أو تحويلها إلى طرف آخر والعوض المدفوع،
بما في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المفترضة ،في قائمة الدخل الموحدة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل.
يتم تصنيف القروض وتمويل المرابحة كمطلوبات متداولة إال إذا كان لدى المجموعة حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة
 12شهرا على األقل بعد فترة إعداد القوائم المالية.

الدائنون التجاريون واخرون

تمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفترة المالية والتي لم يتم دفعها ،وتعتبر غير
مضمونة .يتم عرض الذمم الدائنة التجارية والمبالغ المستحقة الدفع كمطلوبات متداولة إال إذا لم يكن السداد مستحقا خالل  12شهرا
بعد فترة إعداد القوائم المالية ،ويتم إثباتها في األصل بقيمتها العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية.

االلتزامات المحتملة

ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة في القوائم المالية الموحدة ،ولكن يتم اإلفصاح عنها إال إذا كانت إمكانية تدفق صادر للموارد التي
تتضمن مزايا اقتصادية مستبعدة.
ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالية الموحدة ،ولكن يفصح عنها عندما يكون من المحتمل تحقيق منافع اقتصادية.
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مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي
ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي ،أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

عقود الضمانات المالية

قدمت المجموعة ضمانات لمديونية الشركة التابعة والمشروع المشترك .وبما أن الضمانات المالية المقدمة من قبل المجموعة تخص
الشركة التابعة والمشروع المشترك ،فإن المجموعة ال تقوم باحتساب عالوة  /عمولة بشأن هذه الضمانات .بموجب المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ( ،)9يتعين على المجموعة قياس هذه الضمانات في البداية بالقيمة العادلة .تم تحديد القيمة العادلة بناء على بيانات
السوق لعقود ضمانات ذات طبيعة مماثلة .تعكس القيمة العادلة للضمانات المالية عند اإلثبات األولي خسائر االئتمان المتوقعة في
ذلك الوقت.

وبتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،اختارت المجموعة إعفاء التكلفة المفترضة فيما يتعلق باستثماراتها في الشركة
الزميلة والمشروع المشترك .عليه ،تم تعديل األرباح  /الخسائر الناتجة عن التقويم العادل للضمانات الصادرة نيابة عن شركات
المجموعة من األرباح المبقاة .يتم إطفاء دخل العمولة على ضمانات المجموعة على مدى فترة هذه الضمانات.

القروض غير المرتبطة بعمولة لشركات المجموعة

يتم قياس القروض لشركات المجموعة المرتبطة بعمولة منخفضة أو غير مرتبطة بعمولة في البداية بالقيمة العادلة .يتم خصم القيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لهذه القروض بسعر العمولة السائدة في السوق -ويتم إثبات دخل العمولة الحقا وفقا ً لطريقة معدل
العمولة الفعلي .يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الذي تم إقراضه والقيمة العادلة لألداة عند اإلثبات األولي كأرباح أو خسائر ما لم يكن
مؤهال لإلثبات كموجودات أو مطلوبات.
المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل مع مخصصات مالئمة ألي بنود متقادمة أو بطيئة الحركة .يتم
تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
تشتمل التكلفة على المصاريف المتكبدة لشراء المخزون والتكاليف المتكبدة بشأن إحضارها إلى موقعها ووضعها الحالي .يستند
صافي القيمة القابلة للتحقق إلى سعر البيع التقديري ناقصا أي تكاليف إضافية يتوقع تكبدها عند االستبعاد.
اإلنخفاض في الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة ،بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما.
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبا ً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة
بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل .تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية،
ناقصا ً تكاليف االستبعاد وال قيمة الحالية ،ويتم تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية وارده
مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات .وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية
لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،فأن األصل يعتبر منخفض القيمة ،ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.
وعند تقدير القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة
والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،فإنه
يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت بالسوق عند توفرها .وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت ،يتم استخدام طرق تقويم
مالئمة.
تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي
يتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحده مدرة للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل .إن المعلومات المستخدمة في احتساب
الموازنات والتوقعات تغطي عادة فترة خمس سنوات .يتم احتساب معدل نمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة بعد السنة الخامسة.
يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الدخل الموحدة ضمن المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة
األصل منخفض القيمة.
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
اإلنخفاض في الموجودات غير المالية  -تتمة
بالنسبة للموجودات ،فيما عدا الشهرة ،يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة ،للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم
وجود خسائر االنخفاض المثبتة سابقا ً أو نقصانها .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد
لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية .يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقا ً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة
لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة .إن عكس القيد يعتبر محدودا ً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية
لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها – بعد خصم االستهالك – فيما لو لم
يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل الموحدة.
يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا كما في 31
ديسمبر إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المدرة للنقدية ،حسب االقتضاء ،وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد
تنخفض قيمتها.
النقدية وشبه النقدية
تشتمل النقدية وشبه النقدية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة
األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،تشتمل النقدية وشبه النقدية على النقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل كما هو
موضح أعاله بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك (إن وجدت) حيث أنها تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من إدارة النقدية للمجموعة.
توزيعات األرباح
تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية أو غير نقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد تحت
تصرف المجموعة.
وطبقا ً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية عند المصادقة عليها من قبل الجمعية
العمومية .تقيد توزيعات األرباح عند المصادقة عليها من مجلس اإلدارة ،ويتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.
المخصصات

عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،ومن المحتمل أن تدفق
خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام .عندما
تتوقع المجموعة أن بعض أو كل المخصصات سيتم استردادها ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،يتم إثبات المبالغ المستردة
كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ المستردة مؤكدة تقريبا .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل
الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة.
إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس ،عندما يكون
ذلك مالئما ً ،المخاطر الخاصة بااللتزام .عند استخدام الخصم ،يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل.

منافع الموظفين
قامت المجموعة بتحديد خطة المساهمة مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حيث تساهم المجموعة والموظفين بنسبة ثابتة من
راتبهم تجاه تقاعد موظفيها .تقوم المجموعة بتنفيذ برامج المنافع المحددة بموجب نظام العمل السعودي المطبق على أساس فترات
خدمة الموظفين المتراكمة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب برامج المنافع المحددة بشكل منفصل لكل برنامج باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.
إن إعادة القياس ،التي تشمل المكاسب والخسائر االكتوارية ،وتأثير الحد األقصى للموجودات (باستثناء المبالغ المدرجة ضمن صافي
الفائدة على صافي التزامات االستحقاقات المحددة) والعائد على الموجودات الخطة (باستثناء المبالغ المدرجة ضمن صافي الفائدة
على صافي التزامات االستحقاقات المحددة) يعترف بها مباشرة في قائمة المركز المالي الموحدة مع الخصم أو القيد المقابل لألرباح
المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في السنة التي تحدث فيها .ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى األرباح أو الخسائر في
الفترات الالحقة.
يتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في التاريخ االسبق من:
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تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها
التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة.
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منافع الموظفين  -تتمة
يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي االلتزامات أو الموجودات المحددة .تقوم المجموعة باالعتراف بالتغيرات
التالية في صافي التزام المنافع المحددة تحت بند " تكلفة اإليرادات والمصروفات اإلدارية " في قائمة الدخل الموحدة:



تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة والمكاسب والخسائر من التخفيضات والتسويات غير
الروتينية.
صافي مصاريف أو إيرادات الفوائد.

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
قامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمطبقة
اعتبارا ً من  1يناير .2017
أ)

مبادرة اإلفصاح (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )7
تتطلب التعديالت اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة
التمويلية ،والتي تشمل كال من التغيرات الناتجة من التدفقات النقدية وغير النقدية .تمثل أنشطة التمويل للمجموعة ،كما هو مبين في
قائمة التدفقات النقدية الموحدة التغيرات في التدفقات النقدية فقط.

ب) التعديالت السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي (دورة  ،)2016-2014تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
(" )12اإلفصاح عن الحقوق في المنشآت األخرى"
توضح التعديالت أن متطلبات اإلفصاح عن الحقوق في المنشآت األخرى تنطبق أيضا ً على الحقوق المصنفة كمحتفظ بها لغرض
البيع أو التوزيع .ليس هناك تأثير لهذا التعديل على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
التعديالت على المعايير والتفسيرات والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير  2018مع السماح بالتطبيق
المبكر لها .لم تقم المجموعة باعتماد التطبيق المبكر لهذه المعايير عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
أ)

المعيار الدولي للتقرير المالي ( – )16عقود اإليجار
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ( ) 16للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز المالي .يقوم
المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار
الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار .هناك إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات
القيمة المنخفضة .تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي ،أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار
كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي.
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16محل المتطلبات الحالية لالعتراف بعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي ()17
عقود اإليجار ،وتفسير( )4الصادر عن لجنة تفسيرات المعاييرالدولية للتقرير المالي لتحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد
إيجار ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية (" )15عقود اإليجار التشغيلي" – الحوافز ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية ( )27تقويم
جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار .يسري المعيار للفترات التي تبدأ من أو بعد  1يناير  .2019مع السماح
بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي (" )15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" من أو قبل
تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي (.)16
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار
عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)16يمكن للمجموعة اختيار ما يلي:
تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16لعقد اإليجار على جميع عقودها ،أو

تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل ايجارا ً أو يتضمن عقد اإليجار.

التحول
كمستأجر ،يمكن للمجموعة تطبيق المعيار إما بــ:
أثر رجعي ،أو

أثر رجعي معدل مع وسائل عملية اختيارية.
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المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  -تتمة
التعديالت على المعايير والتفسيرات والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  -تتمة
أ)

المعيار الدولي للتقرير المالي ( – )16عقود اإليجار
التحول  -تتمة
يقوم المستأجر بتطبيق نفس خيار التطبيق على جميع عقود اإليجار .تخطط المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ()16
في  1يناير  .2019لم تحدد المجموعة نهج التحول الذي ستقوم بتطبيقه .ال يتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود
اإليجار التي تكون فيها مؤجرا ً بخالف مؤجر وسيط في عقد تأجير بالباطن.

ب) التطورات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي (دورة )2016-2014
المعيار الدولي للتقرير المالي ( " )1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة " :تم إلغاء شرط مضى الوقت لإلعفاء

عند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى .يسري مفعول هذه التعديالت من  1يناير .2018
معيار المحاسبة الدولي رقم (" )28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" :يحق للمشاريع الرأسمالية أو

أي منشِأة أخرى مماثلة إختيار قياس إستثمارتها في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة على أساس القيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل .يحق تطبيق هذا المعيار على أساس كل استثمار على حده .يحق للمنشآت المستمرة بخالف المنشأت
االستثمارية ،االستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة على منشآتها التابعة والمطبقة بواسطة مستثمر في شركة زميلة أو
مستثمر في مشروع مشترك لشركاتها التابعة .يحق تطبيق هذا المعيار بشكل منفصل على كل استثمار في شركة زميلة أو
في مشروع مشترك .يجب أن تطبق التعديالت بأثر رجعي ،وتسري اعتبارا ً من  1يناير  ،2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
وفي حالة قيام المنشأة بإتباع تلك التعديالت ،فإنه يجب عليها االفصاح عن ذلك .ال ينطبق هذا االعفاء على المجموعة.
-3

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على االيرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن عدم التأكد من هذه االفتراضات
والتقديرات يترتب عليه إجراء تسويات جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في الفترات المستقبلية.
عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات:
أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية التي لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة
في القوائم المالية الموحدة ،إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات بتاريخ التقرير ،والتي
لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة ،موضحة أدناه.
اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة
تقوم المجموعة بمراجعة الذمم التجارية المدينة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص للديون المعدومة
والمشكوك في تحصيلها في قائمة الدخل الموحدة .وعلى وجه الخصوص ،يتطلب إصدار حكم من اإلدارة بشأن تقدير مبلغ وتوقيت
التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصص المطلوب .تستند هذه التقديرات إلى افتراضات حول عدد من العوامل وقد
تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنه تغيرات مستقبلية في المخصص.
االنخفاض في قيمة المخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .وعندما يصبح المخزون قديم أو متقادم ،يتم إجراء تقدير لصافي
القيمة القابلة للتحقق له .بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة ،يتم إجراء تقدير لكل مبلغ على حده .بالنسبة للمبالغ غير الهامة بمفردها
ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة ،فإنه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع المخزون وعمره أو درجة تقادمه على
أساس أسعار البيع التاريخية.
إثبات اإليرادات
يتطلب تطبيق المعيار الدولي لتقرير المالي رقم ( )15من اإلدارة اتخاذ األحكام التالية:

الوفاء بالتزامات األداء

يجب على المجموعة تقويم كل من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا كانت التزامات األداء مستوفاة على مدى زمني أو في نقطة
محددة من الزمن لتحديد الطريقة المناسبة إلثبات اإليرادات .قامت المجموعة بتقويم أنه بناء على االتفاقيات المبرمة مع العمالء ،ال
تقوم المجموعة بإنشاء موجودات ذات استخدام بديل للمجموعة وعادة ما يكون لها حق إلزامي في الدفع مقابل األداء المنجز حتى
تاريخه .في هذه الظروف ،تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات مع مرور الوقت .وعندما ال يكون هذا هو الحال ،يتم إثبات اإليرادات
في وقت معين.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -تتمة
باإلضافة إلى ذلك ،نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )15عملية التقدير التالية:

تخصيص سعر المعاملة إلى التزام األداء في العقود المبرمة مع العمالء

اختارت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت في تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء حيث يتم إثبات اإليرادات مع مرور
الوقت .ترى المجموعة أن استخدام طريقة المدخالت التي تتطلب إثبات اإليرادات على أساس جهود المجموعة بما يفي بالتزامات
األداء ،يوفر أفضل مرجع لإليرادات المكتسبة فعليا .وعند تطبيق طريقة المدخالت ،تقوم المجموعة بتقدير الجهود أو المدخالت بما
يفي بالتزامات األداء .باإلضافة إلى تكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية مع العمالء ،تتضمن هذه التقديرات بشكل رئيسي الوقت
المنصرم في عقود الخدمات.

التقديرات واالفتراضات
إن التقديرات في  1يناير  2016و 31ديسمبر  2016و 31ديسمبر  2017تتفق مع التقديرات التي تم إعدادها لنفس التواريخ وفقا ً
للمعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (بعد التسويات لتعكس أي فروقات في
السياسات المحاسبية) .تعكس التقديرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض هذه المبالغ وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي،
الشروط في  1يناير ( 2016وهو تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي) ،وكما في  31ديسمبر  2016و 31ديسمبر
.2017
إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات بتاريخ التقرير ،والتي لها أثر كبير يؤدي إلى
تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة ،موضحة أدناه.
قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات على أساس معايير متاحة عندما تم إعداد القوائم المالية الموحدة .ومع ذلك ،فإن
الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة
المجموعة .تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة
األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية .تستند القيمة العادلة ناقصا تكاليف احتساب االستبعاد إلى البيانات
المتاحة من معامالت البيع الملزمة التي تتم وفقا ً لشروط تعامل عادل بالنسبة لموجودات مماثلة أو أسعار سوق قابلة للمالحظة ناقصا
التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل.
يتم احتساب القيمة الحالية على أساس نموذج التدفقات النقدية المخصومة ،حيثما ينطبق ذلك .يتم اشتقاق التدفقات النقدية من الميزانية
للسنوات الخمس القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات الهامة في المستقبل
والتي من شأنها أن تحسن أداء موجودات الوحدة المدرة للنقدية التي يتم اختبارها .إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر حساسية لمعدل
الخصم المستخدم لطريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض
االستقراء.
برامج التزام المنافع المحددة
تحدد تكلفة التزام المنافع المحددة للموظفين ومنافع ما بعد إنتهاء الخدمة األخرى وفق عمليات تقويم اكتوارية .يتضمن التقويم
االكتواري إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد
معدل الخصم ،والزيادات المستقبلية في الرواتب ،ومعدالت الوفيات .ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها
طويلة األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات .تتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ
إعداد كل قوائم مالية.
قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
عند عدم إمكانية اشتقاق القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة من األسواق النشطة ،يتم تحديد
قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم متضمنة نموذج التدفقات النقدية المخصومة .يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق القابلة
للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا ،ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن ،فإن األمر يتطلب إبداء درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة.
تشتمل األحكام على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات .يمكن أن تؤثر التغيرات في
االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية.
االلتزامات المحتملة
كما هو مبين في اإليضاح ( )35حول هذه القوائم المالية الموحدة ،فإن المجموعة تتعرض اللتزامات محتملة مختلفة خالل دورة
األعمال العادية .تقوم اإلدارة بتقويم حالة هذه التعرضات بصورة منتظمة لتقويم احتمال قيام المجموعة بتحمل المطلوبات ذات
الصلة .ومع ذلك ،فإنه ال يتم تجنيب المخصصات في القوائم المالية الموحدة ،بناء على تقويم اإلدارة ،إال عند نشوء التزام حالي.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -تتمة
األعمار اإلنتاجية االقتصادية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة
تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراض حساب
االستهالك  /اإلطفاء .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستهالك العادي .تقوم المجموعة
بصورة دورية بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك  /اإلطفاء للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك  /اإلطفاء
متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.

-4

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة
وفقا ً للمتطلبات النظامية في المملكة العربية السعودية ،ابتدا ًء من  1يناير  ،2017أعدت المجموعة قوائمها المالية الموحدة وفقا ً
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
بالنسبة لكافة الفترات السابقة بما في ذلك السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016كانت المجموعة تقوم بإعداد وإصدار قوائمها المالية
الموحدة المراجعة فقط وفقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
تمثل هذه القوائم المالية الموحدة أول قوائم مالية موحدة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية ،وبنا ًء على ذلك تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتمد
في المملكة العربية السعودية.
وعليه ،قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة – والتي تتماشى مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعود ية ،مع بيانات فترة المقارنة .وعند إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة ،تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة
كما في  1يناير  2016بعد إجراء بعض التسويات المطلوبة نتيجة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة والمعتمدة في
المملكة العربية السعودية.

اإلعفاءات المطبقة

يتيح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )1لمتبعي المعايير الدولية ألول مرة بعض اإلعفاءات من تطبيق بعض المتطلبات
المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي.
قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية:
 لم يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )3عمليات تجميع األعمال  -بشأن عمليات االستحواذ على الشركات
التابعة التي تعتبر أعمال بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي ،أو عمليات االستحواذ على حصص في شركات زميلة
ومشاريع مشتركة والتي تمت قبل  1يناير  .2016عليه ،فإن المبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات بموجب المعايير
المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،والتي يجب أن يتم إثباتها بموجب المعايير
الدولية للتقارير المالية ،تمثل التكلفة المفترضة بتاريخ االستحواذ.
 تم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة المركز المالي الموحدة المعدة وفقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على أساس التقديرات المعدلة لألعمار اإلنتاجية التي تم إجراؤها في
 31ديسمبر  .2015وقد اختارت المجموعة إدراج تلك التقديرات والقيمة ذات العالقة كتكلفة مفترضة بتاريخ التحول إلى
المعايير الدولية للتقرير المالي.

التقديرات

تتفق التقديرات في  1يناير  2016و 31ديسمبر  2016مع تلك التي تم إجراؤها لنفس التواريخ وفقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف
عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (بعد التسويات لتعكس أي فروقات في السياسات المحاسبية) بخالف البند
التالي الذي لم يتطلب فيه تطبيق معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إجراء تقدير:


التزامات منافع الموظفين المحددة

تعكس التقديرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض هذه المبالغ وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي الشروط في  1يناير ،2016
تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،وكما في  31ديسمبر .2016
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تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  -تتمة
تسوية المجموعة لحقوق الملكية كما في  1يناير ( 2016تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
استثمارات عقارية
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة  -جزء غير متداول
استثمارات
استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك
استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بقيمتها
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات غير متداولة أخرى
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مخزون
مدينون تجاريون وآخرون
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة  -جزء متداول
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى
نقدية وشبه نقدية
مجموع الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

المعايير المحاسبية
السعودية
بآالف الرياالت
السعودية

التسويات
بآالف الرياالت
السعودية

المعايير الدولية
للتقرير المالي
بآالف الرياالت
السعودية

أ ،ب ،ج
ج
أ
د
هـ ،و ،ط
هـ ،س

1.388.288
30.000
124.119
-

()327.170
22.125
307.122
()1.101
()124.119
13.326

1.061.118
22.125
307.122
28.899
13.326

و ،ط
ز

17.656
1.560.063

107.837
()8.259
()10.239

107.837
9.397
1.549.824

53.511
108.228
26.552
39.208
833.485
1.060.984
2.621.047

46.653
()15.441
31.212
20.973

53.511
154.881
26.552
23.767
833.485
1.092.196
2.642.020

إيضاح

ح
ب ،و

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المصدر
احتياطي نظامي
احتياطي اتفاقي
احتياطي إعادة تقويم استثمارات
أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
تمويل مرابحة -جزء غير متداول
التزام المنافع المحددة للموظفين
دفعة مقدمة من عميل -جزء غير متداول
إيرادات مؤجلة -جزء غير متداول
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
تمويل مرابحة -جزء متداول
دائنون تجاريون وآخرون
مبالغ مستحقة إلى حقوق ملكية غير مسيطرة لشركة تابعة
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
إيرادات مؤجلة -جزء متداول
دفعة مقدمة من عميل -جزء متداول
توزيعات أرباح مستحقة
زكاة مستحقة
مجموع المطلوبات المتداولة
اجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

1.250.000
157.248
36.351
()38.354
117.075
1.522.320
()81
1.522.239

ك
ل

ط
ط
ل
ط
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2.539
2.539
4.359
6.898

1.250.000
157.248
36.351
()38.354
119.614
1.524.859
4.278
1.529.137

50.161
127.767
454.796
971
633.695

7.868
3.675
11.543

50.161
135.635
454.796
4.646
645.238

69.415
12.962
24.694
216,041
2,150
16.544
85.317
37.990
465.113
1.098.808
2.621.047

154.350
149
()84.413
17.763
()85.317
2.532
14.075
20.973

69.415
167.312
24.843
131,628
19,913
16.544
37.990
467.645
1.112.883
2.642.020
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تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  -تتمة
تسوية المجموعة لحقوق الملكية كما في  31ديسمبر 2016

المعايير المحاسبية
السعودية
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
استثمارات عقارية
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة  -جزء غير متداول
استثمارات
استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك
استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بقيمتها العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات غير متداولة أخرى
مجموع الموجودات غير المتداولة

أ ،ب ،ج
ج
أ
د
هـ ،و ،ط
هـ ،س

1.525.723
22.500
148.143
-

()326.926
18.059
307.122
()667
()148.143
28.541

1.198.797
18.059
307.122
21.833
28.541

و ،ط
ز

23.666
1.720.032

114.552
()15.088
()22.550

114.552
8.578
1.697.482

49.885
133.050
50.119
43.608
101.492
667.287
1.045.441

57.970
()8.646
49.324

49.885
191.020
50.119
34.962
101.492
667.287
1.094.765

إجمالي الموجودات

2.765.473

26.774

2.792.247

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المصدر
احتياطي نظامي
احتياطي اتفاقي
احتياطي إعادة تقويم استثمارات
أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية

1.250.000
170.006
42.730
()30.159
161.222
1.593.799
()2.783
1.591.016

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
تمويل مرابحة  -جزء غير متداول
التزام المنافع المحددة للموظفين
دفعة مقدمة من عميل  -جزء غير متداول
إيرادات مؤجلة  -جزء غير متداول
مجموع المطلوبات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
مخزون
مدينون تجاريون وآخرون
مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة  -جزء متداول
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى
استثمارات في ودائع مرابحة
نقدية وشبه نقدية
مجموع الموجودات المتداولة

ح
ب ،و

9.240
9.240
5.478
14.718

1.250.000
170.006
42.730
()30.159
170.462
1.603.039
2.695
1.605.734

ي
ك

138.200
137.517
459.506
2.802
738.025

()219
7.868
1.899
9.548

137.981
145.385
459.506
4.701
747.573

ي
ط

109.033
13.101
24.915
181,651
2,150
88.287
17.295

359
163.315
()82.976
10.097
()88.287
-

109.392
176.416
24.915
98,675
12,247
17.295

مجموع المطلوبات المتداولة
اجمالي المطلوبات

436.432
1.174.457

2.508
12.056

438.940
1.186.513

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2.765.473

26.774

2.792.247

المطلوبات المتداولة
تمويل مرابحة  -جزء متداول
دائنون تجاريون وآخرون
مبالغ مستحقة إلى حقوق ملكية غير مسيطرة لشركة تابعة
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
إيرادات مؤجلة  -جزء متداول
توزيعات أرباح مستحقة
زكاة مستحقة
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التسويات
بآالف الرياالت
السعودية

المعايير الدولية
للتقرير المالي
بآالف الرياالت
السعودية

ل

ط
ل
ط
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تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  -تتمة
تسوية المجموعة إلجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاح
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح

ح
م

مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف إدارية
الدخل التشغيلية
تكاليف تمويل
دخل تمويل
إيرادات أخرى
الحصة في أرباح مشروع مشترك

ي
د
س

الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي خسارة شركة تابعة
زكاة
دخل السنة

المعايير المحاسبية
السعودية
بآالف الرياالت
السعودية
1.138.359
()901.659
236.700

التسويات
بآالف الرياالت
السعودية
13.282
()9.133
4.149
-

المعايير الدولية
للتقرير المالي
بآالف الرياالت
السعودية
1.151.641
()910.792
240.849

()43.541
()99.783
93.376

34
4.183

()43.541
()99.749
97.559

()8.067
12,619
23,699
15.829

()139
2.590
()614

()8.206
15,209
23,699
15.215

137.456
2.702
()12.574
127.584

6.020
()1.119
-

143.476
1.583
()12.574
132.485

4.901

إيرادات شاملة أخرى
إيرادات شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في
الفترات الالحقة:
-

صافي الحركة في القيمة العادلة الستثمارات في أدوات حقوق
الملكية المصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
و

إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

8,195

8,195

-

8,195

8,195

13,096

140,680

127.584
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تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  -تتمة
إيضاحات حول اآلثار الرئيسية على القوائم المالية الموحدة بشأن التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي
أ) االستثمارات العقارية
لدى المجموعة بعض األراضي المقتناة لغرض زيادة رأس المال .وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم ( - )40االستثمارات العقارية،
يتم إثبات الممتلكات (أراضي أو مباني) المقتناة لغرض التأجير أو زيادة رأس المال كاستثمارات عقارية .عليه ،تصنف هذه الممتلكات
كاستثمارات عقارية.
ب) الدفعات المقدمة الرأسمالية
وفقا للمعايير المحاسبية السعودية ،يتم عرض الدفعات المقدمة للموردين مقابل شراء الحافالت والشاحنات والسيارات ضمن
الموجودات المتداولة تحت بند المصاريف المدفوعة مقدما .ووفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يتم إعادة تصنيفها إلى المشاريع
والحافالت تحت التنفيذ.
ج) الموجودات غير الملموسة
تم إعادة تصنيف تراخيص البرمجيات التي ال تشكل جزءا من األجهزة ،من الممتلكات واآلالت والمعدات ،وعرضها ضمن
الموجودات غير الملموسة.
د) خصم القروض إلى المشروع المشترك
وفقا ً للمعايير المحاسبية السعودية ،فإن قروض المجموعة التي تم تقديمها إلى المشروع المشترك بقيمة منخفضة/صفر ،ال يتم خصمها
بالقيمة الحالية .ووفقا ً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)9يتم تسجيل هذه القروض بالقيمة العادلة على أساس سعر
العمولة السائدة في السوق .تم قيد اآلثار بتاريخ التحول إلى األرباح المبقاة في قائمة المركز المالي االفتتاحية .وقد تم إدراج أثر
الزيادة في الدخل على هذه القروض في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2016
هـ) االستثمارات في الشركة الزميلة والمشروع المشترك
وفقا ً للمعايير المحاسبية السعودية ،تم عرض االستثمارات في الشركة الزميلة والمشاريع المشتركة تحت بند االستثمارات .تتطلب
المعايير الدولية للتقرير المالي أن يتم عرض االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بشكل منفصل عن االستثمارات
األخرى في قائمة المركز المالي الموحدة.
و) االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
وفقا ً للمعايير المحاسبية السعودية ،تم تصنيف أدوات حقوق الملكية كاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع ضمن بند االستثمارات.
عند التحول ،قامت المجموعة باختيار خيار غير قابل لإللغاء بتصنيف هذه االستثمارات كاستثمارات في أدوات حقوق الملكية
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
ز) التوقف عن إثبات موجودات البنية التحتية وفقا للتفسير رقم ( )12الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير
المالي
وفقا ً للتفسير رقم ( )12الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  -ترتيبات امتياز الخدمة العامة ،يتم إثبات كافة
المصاريف المتكبدة فيما يتعلق بشراء حافالت  /إنشاء مستودعات (أي المصاريف تحت مرحلة اإلعداد والتجهيز للمشروع) بموجب
الترتيبات مع الهيئة العليا لتطوير الرياض كمصاريف حيث أن المجموعة ال تمتلك الحق في استخدام هذه الموجودات .عليه ،فإن
المصاريف المتكبدة خالل مرحلة اإلعداد والتجهيز للمشروع العامة حتى  1يناير  2016تدرج ضمن األرباح المبقاة .تم تحميل
المصاريف المتكبدة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016على قائمة الدخل الموحدة.
ح) إثبات إيرادات ترتيبات امتيازات الخدمة
وفقا ً للمعايير المحاسبية السعودية ،يتم إثبات اإليرادات والذمم المدينة ذات العالقة على أساس تحقيق األعمال الرئيسية كما هو محدد
في العقد المبرم مع الهيئة العليا لتطوير الرياض .وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)15تتم المحاسبة عن اإليرادات على
أساس الوفاء بالتزامات األداء في العقد .عليه ،يتم إثبات اإليرادات ضمن مرحلة اإلعداد والتجهيز للمشروع باستخدام طريقة
المدخالت بتطبيق هامش ربح معقول على التكلفة المتكبدة عند الوفاء بالتزامات األداء ذات العالقة.
ط) الموجودات المالية والمطلوبات المالية
وفقا ً للمعايير المحاسبية السعودية ،ال يتم عرض الموجودات والمطلوبات المالية بشكل منفصل ويتم إدراجها في الموجودات
والمطلوبات غير المالية .ووفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل.
ي) إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة على القروض طويلة األجل
وفقا ً للمعايير المحاسبية السعودية ،يتم إطفاء رسوم العموالت على القروض طويلة األجل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى
فترة القروض .ووفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يتم إطفاؤها على أساس معدل العائد الداخلي باستخدام طريقة معدل العمولة
الفعلي .تم إدراج الفروقات في إطفاء هذه القروض في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2016
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تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  -تتمة
إيضاحات حول اآلثار الرئيسية على القوائم المالية الموحدة بشأن التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي  -تتمة
ك) التزام المنافع المحددة
وفقا ً للمعايير المحاسبية السعودية ،قامت المجموعة بإدراج التكاليف المتعلقة بمنافع ما بعد انتهاء الخدمة وفقا ً لمتطلبات نظام العمل
السعودي.
ووفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،تستوفي التزام المنافع المحددة للموظفين الخاصة بالمجموعة تعريف برنامج المزايا المحددة،
وبالتالي فإن الممارسة الحالية للمجموعة غير متوافقة مع معيار المحاسبة الدولي رقم ( )19منافع الموظفين ،والذي يتطلب تحديد
القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة باستخدام افتراضات اكتوارية بموجب طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .وعليه ،قامت المجموعة
بإدراج آثار التقويم االكتواري هذه في التزاماتها والتكاليف ذات العالقة في األرباح المبقاة .تم إثبات التأثير الكلي للمجموعة مقابل
األرباح المبقاة.
ل) الضمانات المقدمة ألطراف أخرى نيابة عن شركات المجموعة
قامت المجموعة بإصدار ضمانات نيابة عن الشركة التابعة والمشروع المشترك للمساعدة في تسهيالتها التمويلية بدون أي عمولة.
ووفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،يتم تقويمها بالقيمة العادلة باستخدام سعر العمولة السائدة في السوق ،وتم تسجيل دخل العموالت
على هذه الضمانات بسعر العمولة السائدة في السوق في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2016
م) الخصومات والتذاكر المجانية
وفقا ً للمعايير المحاسبية السعودية ،يتم عرض الخصومات المقدمة للعمالء كتكلفة إيرادات .تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي
عرض الخصومات التجارية والحسومات كخصم مقابل اإليرادات .عليه تم إجراء عملية إعادة تصنيف في قائمة الدخل الموحدة.
ن) حصة في ربح مشروع مشترك
يمثل هذا البند أثر التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي في المشروع المشترك.
س) بيان التدفقات النقدية
لم يكن للتحول من المعايير المحاسبية السعودية إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أثر جوهري على قائمة التدفقات النقدية الموحدة.

-5

االيرادات
2017
2016
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
──────── ────────

نقل الركاب
إيرادات العقود والتأجير
إيرادات ترتيبات امتياز الخدمة العامة
إيرادات نقل البضائع
إيرادات سيارات ليموزين

633,742
334.014
76.730
44.618
38.426

705.853
290.852
79,008
39,371
36.557

1,127,530

1.151.641

──────── ────────
════════ ════════
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تكلفة االيرادات
2017
بآالف الرياالت
السعودية
────────

2016
بآالف الرياالت
السعودية
────────

────────

────────

════════

════════

409.808
180,877
148.932
45.061
35.517
32.257
24.229
23.710
20.641
15.276
3,678
16,012

رواتب وما في حكمها
مصروف االستهالك (إيضاح )12
إصالح وصيانة حافالت
خدمات تعاقدية
مصاريف مرحلة التجهيز لمشروع النقل العام
إيجار
صيانة وأتعاب عامة
رسوم تأشيرات وإقامات
خدمات الركاب
مصاريف تأمين مملكات
إطفاء (إيضاح )13
مصاريف أخرى

955,998

-7

385.731
151,826
165.910
51.777
39.257
26.101
24.324
13.463
15.537
20.609
2,906
13,351
910,792

مصاريف البيع والتوزيع
2017
2016
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
──────── ────────

عموالت وكالء محليين
عموالت وكالء دوليين
دعاية وترويج
إعالنات
مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة

24.437
3.624
2.210
1.987
-

27.736
2.726
1.662
2.404
9.013

32.258

43.541

──────── ────────
════════ ════════
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المصاريف اإلدارية
2017
2016
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
──────── ────────
54,221
54,640
رواتب وما في حكمها
12,302
12,834
مصاريف خدمات تقنية المعلومات
10,764
13,221
مصاريف استشارات إدارية
مصاريف ومكافآت وبدالت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة (إيضاح 4,982 )30
3.136
3,636
2,728
مصاريف هاتف وانترنت
2,314
2,869
استهالك )إيضاح )12
2,132
2,490
إيجار
1,870
2,390
مصاريف إصالح وصيانة
1,468
1,160
إطفاء (إيضاح )13
7,236
4,281
مصاريف أخرى
──────── ────────
100,925
99,749
════════ ════════
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
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إيرادات اخرى
2017
2016
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
──────── ────────

تسوية مطالبات تأمين
دخل إيجارات
أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
دعم من صندوق الموارد البشرية
إيراد إعالن على حافالت النقل الداخلي
غرامات على موردين
أرباح من بيع الخردة
إيرادات أخرى

7,671
4.007
3.152
2,007
1.855
1.734
640
1.054

7,208
4.282
4.076
2,274
2.610
1.422
674
1.153

22,120

23.699

──────── ────────
════════ ════════
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الزكاة وضريبة الدخل
أ)

الزكاة

المحملة للسنة

تبلغ الزكاة المحملة للسنة  11.6مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  12.6 :2016مليون لاير سعودي).

حركة مخصص الزكاة
كانت حركة مخصص الزكاة كما يلي:

 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017
2016
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
──────── ────────
17.295
11.663
()11.913
───────
17.045
═══════

في بداية السنة
مجنب خالل السنة
المدفوع خالل السنة
في نهاية السنة

37.990
12.574
()33.269
───────
17.295
═══════

تم احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي للشركة والشركة التابعة لها كل على حده .قامت الشركة بتقديم اإلقرارات
الزكوية لألعوام من  2005حتى  2016وسددت الزكاة المستحقة وفقا ً لهذه االقرارات .أنهت المجموعة وضعها الزكوي
عن كافة السنوات حتى  .2012حيث بتاريخ  11يناير  ،2015طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") الشركة بزكاة
إضافية قدرها  39.4مليون لاير سعودي لألعوام من  2005حتى  .2012وقد قدمت الشركة اعتراضا ً على بعض بنود
احتساب الزكاة التي استبعدتها الهيئة في مطالبتها .هذا وبتاريخ  22ديسمبر  ،2015استلمت الشركة الربط الزكوي النهائي
لألعوام من  2005حتى  2012بفروقات زكوية قدرها  29.2مليون لاير سعودي .وافقت الشركة على هذا الربط وتم إضافة
المبلغ على مخصص الزكاة لعام  .2015تم سداد هذا المبلغ بالكامل في يناير  .2016لم يتم إصدار الربوط النهائية لألعوام
من  2013حتى  2016من قبل الهيئة بعد.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
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الزكاة وضريبة الدخل  -تتمة
ب) ضريبة الدخل

المحملة للسنة
تبلغ ضريبة الدخل المحملة للسنة  510ألف لاير سعودي ( 31ديسمبر  :2016ال شيء).

حركة مخصص ضريبة الدخل
كانت حركة مخصص ضريبة الدخل كما يلي:
 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
في بداية السنة
مجنب خالل السنة

-

في نهاية السنة
لم يتم احتساب ضريبة دخل على الشركة التابعة في السنوات السابقة نظرا ً للخسائر التي تكبدتها.
-11

510
──────────
510
══════════

ربح السهم
يتم احتساب الربح األساسي والمعدل للسهم وذلك بقسمة دخل السنة المتعلق بحاملي األسهم العادية في الشركة األم على المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
يعكس الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربح األساسي والمعدل للسهم:

الدخل المتعلق بحاملي األسهم العادية في الشركة األم بخصوص الربح
األساسي

2017
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

78,910

132,485

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لربح السهم األساسي

2017
──────────
125.000.000

2016
──────────
125.000.000

2017
لاير سعودي
──────────
0.63
══════════

2016
لاير سعودي
──────────
1.06
══════════

ربح السهم األساسي والمعدل
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الممتلكات واآلالت والمعدات

ممتلكات وآالت ومعدات
مشاريع وحافالت تحت التنفيذ

 31ديسمبر 2017
بأالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2016
بأالف الرياالت
السعودية

 1يناير 2016
بأالف الرياالت
السعودية

1,357,651
38,250
1.395.901

1.169.897
28.900
1.198.797

1.003.206
57.912
1.061.118

المشاريع والحافالت تحت االنشاء
تتضمن المشاريع والحافالت تحت االنشاء الدفعات المقدمة للموردين لبناء وتطوير المباني واألثاث والحافالت واألدوات المكتبية
األخرى .الحركة على المشاريع تحت التطوير خالل السنة كمت يلي:

في بداية السنة

إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
في نهاية السنة

 31ديسمبر 2017
بأالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2016
بأالف الرياالت
السعودية

28.900
24,847
()15.497
38,250

57,911
19,814
()48.825
28.900
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كما في  1يناير 2016

كما في  31ديسمبر 2016

كما في  31ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

الرصيد كما في  31ديسمبر 2016
االستهالك خالل السنة
استبعادات خالل السنة

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2016
االستهالك خالل السنة
استبعادات خالل السنة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

الرصيد كما في  31ديسمبر 2016
إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
استبعادات خالل السنة

التكلفة
الرصيد كما في  1يناير 2016
إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
استبعادات خالل السنة

الممتلكات واآلالت والمعدات  -تتمة

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017

90.264
════════
36.264
════════
36.264
════════

────────
────────
════════

36.264
────────
36.264
54.000
────────
90.264
════════

────────

األراضي
بآالف الرياالت
السعودية

169.964
════════
170.018
════════
133.138
════════

324.859
10.308
────────
335.167
11.367
────────
346.534
════════

457.997
3.109
44.079
────────
505.185
1.474
9.839
────────
516.498
════════

────────

المباني
بآالف الرياالت
السعودية
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1.024.528
════════
898.715
════════
769.386
════════

1.729.785
126.324
()176.646
────────
1.679.463
153.152
()535,261
────────
1.297.354
════════

2.499.171
255.891
()176.884
────────
2.578.178
291,556
()547.852
────────
2.321.882
════════

────────

الحافالت والشاحنات
والمقطورات
بآالف الرياالت
السعودية

7.552
════════
7.594
════════
7.609
════════

7.650
1.453
────────
9.103
1.547
────────
10.650
════════

15.259
1.237
201
────────
16.697
1.505
────────
18.202
════════

────────

األثاث
والتركيبات
بآالف الرياالت
السعودية

22,752
════════
19,703
════════
24.246
════════

53.347
10.340
()15.565
────────
48.122
10,035
()4,253
────────
53.904
════════

77.593
9.637
()19,405
────────
67,825
14,848
()6.017
────────
76,656
════════

────────

السيارات
بآالف الرياالت
السعودية

42.591
════════
37,603
════════
32,564
════════

36.536
6.270
────────
42.806
7,090
────────
49,896
════════

69,100
6.764
4.545
────────
80,409
6.420
5.658
────────
92.487
════════

────────

1,357,651
════════
1.169.897
════════
1,003,207
════════

2.152.177
154.695
()192.211
────────
2.114.661
183.191
()539,514
────────
1,758,338
════════

3,155,384
276.638
48.825
()196,289
────────
3.284.558
369.803
15.497
()553.869
────────
3,115,989
════════

────────

اآلالت والمعدات
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت
السعودية
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-12

الممتلكات واآلالت والمعدات  -تتمة
يتم توزيع االستهالك للسنة كما يلي:

تكلفة اإليرادات (إيضاح )6
مصاريف إدارية (إيضاح )8

-13

2017
بآالف الرياالت
السعودية
───────

2016
بآالف الرياالت
السعودية
───────

180.877
2.314
───────
183.191
═══════

151,826
2,869
───────
154,695
═══════

الموجودات غير الملموسة
البرامج والتراخيص
بآالف الرياالت
السعودية
التكلفة

الرصيد كما في  1يناير 2016
إضافات
استبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2016
إضافات
استبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

39.352
39.352
11.147
50.499

الرصيد كما في  1يناير 2016
إضافات
استبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2016
إضافات
استبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

17.227
4.066
21.293
5.146
26.439

كما في  31ديسمبر 2017
كما في  31ديسمبر 2016
كما في  1يناير 2016

24.060
18.059
22.125

اإلطفاء المتراكم

صافي القيمة الدفترية

يتم توزيع االطفاء للسنة كما يلي:

تكلفة اإليرادات (إيضاح )6
مصاريف إدارية (إيضاح )8

40

2017
بآالف الرياالت
السعودية
───────

2016
بآالف الرياالت
السعودية
───────

3,678
1,468
───────
5,146
═══════

2,906
1,160
───────
4,066
═══════
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كما في  31ديسمبر 2017
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االستثمارات العقارية
تتكون االستثمارات العقارية للمجموعة من أراضي في المملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها  307.12مليون لاير سعودي كما في
 31ديسمبر  31 ،2017ديسمبر  2016و 1يناير  .2016تنوي المجموعة االحتفاظ بهذه األراضي ألغراض االنتفاع من زيادة
القيمة .تدرج هذه األراضي بالتكلفة ناقصا ً االنخفاض في القيمة.
تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل مقيمين عقارات مستقلين خارجيين – "شركة قيم العقارية" ترخيص رقم
( ،)1210000052ولديهم المؤهال ت المهنية المناسبة المعترف بها والخبرة الحديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه .يقوم
المقيمون المستقلون بتحديد القيمة العادلة لمحفظة االستثمارات العقارية للمجموعة على أساس سنوي أو عند الطلب من قبل اإلدارة.
تم إجراء آخر تقييم للقيمة العادلة کما في  31ديسمبر  ،2017وقد حددت القيمة العادلة بمبلغ  437.9مليون لاير سعودي.
تقاس االستثمارات العقارية المذكورة سابقا َ بالقيمة العادلة باستخدام طريقة السوق حيث أن طريقة هذا التقييم تستخدم أسعار ومعلومات
أخرى هامة مستوحاة من السوق لهذه العمليات والتي تحتوي على أصول مماثلة أو مشابهة وكما يتم تعديلها لتعكس االختالفات في
األحجام والمواقع واجهة/الرؤية ،وعرض واالستفادة ويتم تصنيفها ضمن المستوى الثالث باستخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
ال يوجد على المجموعة أي قيود بشأن بيع استثماراتها العقارية وال يوجد لديها التزامات تعاقدية بشأن شراء أو إنشاء أو تطوير
استثمارات عقارية أو إلتزامات إلجراء عمليات إصالح وصيانة وتحسينات.
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االستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك

حصة في المشروع المشترك (أ)
حصة في شركة زميلة (ب)

 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
────────

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
────────

 1يناير 2016
بآالف الرياالت
السعودية
────────

71,854
-

28.541
-

13.326
-

────────

────────

────────

════════

════════

════════

71,854
(أ)

28.541

13.326

كانت حركة االستثمار في المشروع المشترك خالل السنة على النحو التالي:
2017
بآالف الرياالت
السعودية

2016
بآالف الرياالت
السعودية

في بداية السنة
الحصة في األرباح

28.541
43,314

13.326
15.215

في نهاية السنة

71,855

────────

────────

────────

────────

════════

════════

28.541

إن الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل ("سيتكو") هي مشروع مشترك تملك المجموعة فيه سيطرة مشتركة وحصة ملكية
بنسبة  .٪50تعمل سيتكو في نشاط تقديم خدمات النقل المدرسي وتملك المركبات من حافالت وإدارة أساطيل الشركات وتقديم
خدمات النقل بالسيارات .بدأت سيتكو نشاطها خالل الربع الثالث من عام  .2014ووفقا ً لعقد تأسيس سيتكو ،وافقت المجموعة
والمستثمر اآلخر في المشروع المشترك على توزيع األرباح بعد خصم االحتياطي النظامي وفقا ً لهيكل رأس المال الخاص بهم
والذي يبلغ حاليا  ٪50لكل منهم ،على التوالي.
يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في سيتكو وفقا ً لطريقة حقوق الملكية في هذه القوائم المالية الموحدة بنا ًءا على القوائم المالية
الخاصة بشركة سيتكو.
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(شركة مساهمة سعودية)
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االستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك  -تتمة
يلخص الجدول التالي البيانات المالية لشركة سيتكو:
 31ديسمبر 2017
بآالف الريـــاالت
السعودية

 31ديسمبر 2016
بآالف الريـــاالت
السعودية

 1يناير 2016
بآالف الريـــاالت
السعودية

الموجودات
الموجودات المتداولة
الموجودات الغير متداولة
اجمالي الموجودات

203.947
360.613
564.560

124.608
412.634
537.242

121.076
464.233
585.309

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات الغير متداولة
اجمالي المطلوبات

353.565
65.196
418.761

283.259
196.808
480.067

202.094
356.441
558.535

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
اجمالي الربح
التكاليف العمومية واإلدارية
الدخل قبل الزكاة

334.450
()225,103
109,347
()11.233
98,114

259.315
()210,628
48,687
()8,541
40,146

لم يتم توزيع أرباح من قبل سيتكو كما في  31ديسمبر  2017و 31ديسمبر .2016
(ب) إن رصيد االستثمار في شركة زميلة على النحو التالي:
 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية

────────────

────────────

────────────

────────────

في بداية السنة
ناقصا ً :اإلنخفاض في قيمة االستثمار

7.459
()7.459

في نهاية السنة

═══════════ ═══════════

7.459
()7.459

تمتلك المجموعة حصة قدرها  ٪40في شركة النقل السعودية البحرينية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة
العربية السعودية .يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة
لم يتم اصدار القوائم المالية المراجعة للشركة الزميلة منذ عام  2014الى عام  2017حتى تاريخ اعداد القوائم المالية الموحدة.
وفي  31ديسمبر  ،2015اتفقت الجمعية العامة غير العادية للشركاء في شركة النقل السعودية البحرينية على حل وتصفية الشركة
وتعيين مصفي لتصفيتها .عليه ،تم تخفيض كامل قيمة االستثمار لعدم قدرة المجموعة على تحديد القيمة القابلة لالسترداد لهذا
االستثمار.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
-16

االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تتضمن االستثمارات المدرجة كاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على موجودات مالية تم استثمارها
في أسهم شركات .تعتبر المجموعة أن هذه االستثمارات ذات طابع استراتيجي .يتم تحديد القيمة العادلة لهذه األوراق المالية المتداولة
بالرجوع إلى عروض األسعار المنشورة في سوق نشط.
 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
────────
في بداية السنة
إضافات
استبعادات
التغيرات في القيمة العادلة
في نهاية السنة
الحركة في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
────────

114.552
107.837
()1.480
3,177
8.195
─────────── ───────────
117,729
114.552
═══════════ ═══════════
 31ديسمبر  31 2017ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
─────────── ───────────

في بداية السنة
التغير في القيمة العادلة
في نهاية السنة
-17

المخزون

مخزون قطع غيار
ناقصا ً :مخصص مخزون بطيء الحركة

-18

المدينون التجاريون واآلخرون

المدينون التجاريون:
مؤسسات حكومية وشبه حكومية
قطاع خاص
إجمالي المدينين التجاريين
ناقصا ً :االنخفاض في قيمة الذمم المدينة
المدينين التجاريين ،صافي
ذمم مدينة غير مفوترة
ذمم موظفين
المدينون التجاريون واآلخرون ،صافي
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()30.159
()38.354
3,177
8.195
─────────── ───────────
()26,982
()30.159
═══════════ ═══════════
 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
───────────
74.846
()26.633
───────────
48.213
═══════════

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
───────────
76.518
()26.633
───────────
49.885
═══════════

 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
───────────

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
───────────

 1يناير 2016
بآالف الرياالت
السعودية
───────────

104,878
44,776
───────────
149,654
()32.801
───────────
116,853
129.005
8,978
───────────
254,836
═══════════

121.939
43.912
───────────
165.851
()32.801
───────────
133,050
48.921
9.049
───────────
191.020
═══════════

72.196
63.386
───────────
135.582
()27.355
───────────
108,227
36.282
10.372
───────────
154.881
═══════════
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 1يناير 2016
بآالف الرياالت
السعودية
───────────
79.502
()25.991
───────────
53.511
═══════════

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
-18

المدينون التجاريون واآلخرون  -تتمة
ّ
إن الذمم المدينة الخاصة بالمجموعة ال تحمل ،في العادة ،أي عمولة ويتم تحصيلها خالل  90يوما ً .وفي  31ديسمبر ،2017
كانت الذمم المدينة التجارية التي انخفضت قيمتها تبلغ  32.8مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  32.8 :2016مليون لاير سعودي،
 1يناير  27.4 :2016مليون لاير سعودي) وتم تخفيض هذه المبالغ بالكامل.
حركة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة:

في بداية السنة
المحمل للسنة
المبلغ المشطوب خالل السنة

32.801
══════════

المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات المتداولة األخرى
 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
14,973
5,887
18,247
──────────
39,107
()4,743
──────────
34,364
══════════

دفعات مقدمة للموردين
إيجار مدفوع مقدما ً
مدينون آخرون
ناقصا ً :اإلنخفاض في القيمة

-20

32.801
──────────

27.355
9,013
()3,567
──────────

32.801
══════════

في نهاية السنة

-19

 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
12.357
6.002
21,346
──────────
39.705
()4.743
──────────
34.962
══════════

 1يناير 2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
9.988
10.188
8,231
──────────
28.407
()4.640
──────────
23.767
══════════

النقدية وشبه النقدية واستثمارات في ودائع مرابحة

نقد في الصندوق
نقد لدى البنك
استثمارات في ودائع مرابحة (*)
النقدية وشبه النقدية
استثمارات في ودائع مرابحة (**)

 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
447
193,654
380,184
──────────
574,285
══════════

 31ديسمبر  1 2016يناير 2016
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
────────── ──────────
1.152
2.662
682.083
207.507
150.250
457.118
────────── ──────────
833.485
667.287
══════════ ══════════

══════════

101.492
══════════ ══════════

(*) تم وضع هذه الودائع مع البنوك لمدة استحقاق ثالثة أشهر أو أقل.
(**) تم إيداع هذه الودائع لدى البنوك لفترة استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر.

ّ
إن االستثمارات في ودائع المرابحة مودعة في بنوك متنوعة ،ويتراوح الربح بين  ٪1.75و 31( ٪1.95ديسمبر ٪1.02 :2016
و .)٪1.49ال يوجد أي تعهدات أو التزامات بخصوص ودائع المرابحة كضمان لاللتزامات في  2017و.2016
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
-21

رأس المال المصدر
يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع بالكمال كما في  31ديسمبر  1.250 :2017مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر :2016
 1.250مليون لاير سعودي 1 ،يناير  1.250 :2016مليون لاير سعودي) ويتكون من  125مليون سهم ( 31ديسمبر :2016
 125مليون سهم 1 ،يناير  125 :2016مليون سهم) قيمة كل سهم  10لاير سعودي.

-22

االحتياطي النظامي
وفقا ً لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة ،يجب على المجموعة تحويل  ٪10من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي
النظامي .ووفقا ً للنظام األساسي للشركة ،يجوز للشركة التوقف عن إجراء هذا التجنيب عندما يبلغ االحتياطي  ٪30من رأس
المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع (إيضاح .)1

-23

االحتياطي االتفاقي
وفقا ً للنظام األساسي للشركة ،للجمعية العامة العادية وبنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة ،تجنيب  ٪5من صافي دخل السنة إلى
االحتياطي االتفاقي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪25من رأس المال .ويجوز استخدام هذا االحتياطي ألغراض يعتمدها مجلس
اإلدارة .لم يقم مجلس اإلدارة باقتراح هذا التحويل خالل العام ( 2017إيضاح .)1

-24

تمويل المرابحة
 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
358,149
()186,574
──────────
171,575
══════════

تمويل مرابحة
ناقصا ً :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
247.373
()109.392
──────────
137.981
══════════

 1يناير 2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
119.576
()69.415
──────────
50.161
══════════

أبرمت الشركة اتفاقيات اقتراض مع بنوك للحصول على تسهيالت مرابحة .وقد تم الحصول على هذه القروض خالل األعوام من
 2013حتى  2017مع فترة استحقاق تتراوح بين ثالث إلى خمس سنوات من تاريخ إتفاقية القرض وهي مضمونة بسندات ألمر.
حصلت المجموعة على القروض لتمويل شراء حافالت.
-25

التزام المنافع المحددة للموظفين

الرصيد االفتتاحي  -القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة
تكلفة الخدمة الحالية
المنافع المدفوعة
تكلفة العمولة
إعادة قياس التزام المنافع المحددة
الرصيد الختامي  -القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة
مصروفات منافع الموظفين

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة العمولة على التزام المنافع
إجمالي مصروفات المنافع
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 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
─────────

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
─────────

 1يناير 2016
بآالف الرياالت
السعودية
─────────

145.385
9.511
()11.338
5.926
2.933
─────────
152,417
═════════

135.635
23.500
()13.750
─────────
145.385
═════════

110.332
24.321
()15.217
1.813
14.386
─────────
135.635
═════════

 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

 1يناير 2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

9,511
5,926
──────────
15,437
══════════

23.500
──────────
23.500
══════════

24.321
1.813
──────────
26,134
══════════

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
-25

التزام المنافع المحددة للموظفين  -تتمة
خسائر إعادة التقييم المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر:
 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
───────────

خسائر إعادة التقييم في برنامج المنافع المحددة:
االفتراضات المالية
افتراضات ديمغرافية
تعديالت الخبرة

3,248
2,529
()2,844
───────────
2,933
═══════════

إجمالي إعادة القياس المعترف به في الدخل الشامل اآلخر

قامت المجموعة بإجراء تقييم اكتواري مفصل كما في  1يناير  2016وقامت بترحيل التقييم إلى السنة المنتهية في  31ديسمبر
 .2016تعكس عملية ترحيل التقييم المعامالت الجوهرية واألحداث األخرى.
التزام المنافع المحددة

غير متداولة  -التزام المنافع المحددة
متداولة  -منافع موظفين أخرى (إيضاح )29
إجمالي التزام المنافع المحددة

 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
─────────

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
─────────

 1يناير 2016
بآالف الرياالت
السعودية
─────────

152.417
39.670
─────────
192,087
═════════

145.385
38.936
─────────
184.321
═════════

135.635
43.168
─────────
178.803
═════════

إن المتوسط المرجح للمدة الزمنية اللتزام المنافع المحددة كما في  31ديسمبر  2017هو  6.24سنة .فيما يلي تحليل االستحقاق
لدفع االستحقاقات غير المخصومة في  31ديسمبر :2017
 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
خالل عام واحد
بعد عام واحد ولكن ليس أكثر من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

11,032
64,802
120,886
196,720

إن االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزامات منافع نهاية الخدمة مبينة أدناه:
االفتراضات االكتوارية الرئيسية
االفتراضات المالية:
 معدل الخصم – للقيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة معدل الخصم – للمصاريف ضمن قائمة الدخل الموحدة الزيادة المستقبلية في الرواتب -معدل االنسحاب

 31ديسمبر 2017
──────────
٪3.75
٪4.50
٪2.50
معتدل

االفتراضات الديموغرافية:
 سن التقاعد معدالت ترك الخدمة:٪8.40
أ) الخدمة لغاية  6سنوات
٪6.00
ب) الخدمة من  7إلى  25سنة
٪2.40
ج) الخدمة أكثر من  25سنة
معدل الوفيات الذي تم استخدامه هو معدل وفيات إعادة التأمين لدى المجموعة .حيث أن المعدل المتوسط للسنة المقبلة هو .٪0.36
 60سنة
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
-25

التزام المنافع المحددة للموظفين  -تتمة
فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على منافع الموظفين:
التأثير على برنامج
المنافع المحددة

-26

معدل الخصم
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1

()9,112
10,110

الزيادة المستقبلية في الرواتب
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1

10,924
()10,001

معدل االنسحاب
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1

()170
140

معدل الوفيات
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1

()16
17

الدفعة المقدمة من عميل
خالل عام  ،2015استلمت الشركة التابعة مبلغ قدره  471مليون لاير سعودي كدفعة مقدمة لتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل
العام في الرياض .تمثل الدفعة المقدمة  ٪6من إجمالي قيمة العقد.

-27

اإليرادات المؤجلة

إيرادات إركاب مقبوضة مقدما ً
عمولة ضمان مؤجلة
إيرادات رأسمالية مؤجلة

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
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 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
9,929
1,899
5,785
──────────
17,613
══════════

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
10,097
4,049
2,802
──────────
16,948
══════════

 1يناير 2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
17,383
6,205
971
──────────
24,559
══════════

12.589
5.024
──────────
17.613
══════════

12,247
4.701
──────────
16,948
══════════

19,913
4.646
──────────
24,559
══════════

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
-28

الدائنون التجاريون واآلخرون
 31ديسمبر  31 2017ديسمبر  1 2016يناير 2016
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
────────── ────────── ──────────
90,287
85.318
88.287
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
51,583
65.584
64.192
تكاليف تأمين حوادث
11,747
9.881
12,986
ضمانات أداء موردين محتجزة
5,409
6.529
10,951
دائنون تجاريون
────────── ────────── ──────────
159,026
167.312
176.416
══════════ ══════════ ══════════
تتعلق الذمم التجارية الدائنة بالتزام المجموعة تجاه الموردين المحليين .من المتوقع تسوية شروط التجارة االئتمانية العادية
واألرصدة الدائنة األخرى للمجموعة خالل  30إلى 60يوماً.

-29

المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى
 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
52,074
39,670
22,558
──────────
114,302
══════════

مصاريف مستحقة الدفع
مستحقات موظفين (إيضاح )25
دائنون آخرون

-30

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
41.627
38.936
18.112
──────────
98.675
══════════

 1يناير 2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
71.261
43.168
17.199
──────────
131.628
══════════

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة
الشركة التابعة والشركة الزميلة والمشروع المشترك
إن تفاصيل وطبيعة العالقة بين الشركة التابعة والشركة الزميلة والمشروع المشترك للمجموعة مذكورة في اإليضاح رقم ()1
حول هذه القوائم المالية الموحدة.

48

123

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
-30

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  -تتمة

المشروع المشترك:
الشركة السعودية اإلماراتية
للنقل المتكامل (سيتكو)

المبالغ المسحقة إلى حقوق
الملكية غير المسيطرة
للشركة التابعة:
آر إيه تي بي ديفيلوبمنت
(شركة فرنسية)

آر إيه تي بي ديف السعودية
ال سي سي

إجمالي المبالغ المستحقة
إلى حقوق الملكية غير
المسيطرة للشركة التابعة:

 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2016
 1يناير 2016

إيجار الحافالت

المبالغ
المستحقة من
األطراف ذات
العالقة
بآالف الرياالت
السعودية

72.537
71.952
55.451

التمويل
المقدم*
بآالف
الرياالت
السعودية

الحصة في
األرباح
بآالف
الرياالت
السعودية

شراء
حافالت
بآالف
الرياالت
السعودية

الخدمات
المقدمة
بآالف
الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

40.000
25.000

43,314
15.215
12.272

1.178

1.882
1.104
4.123

5.960
-

 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2016
 1يناير 2016

-

-

-

8.044
12.634
12.842

-

2,688
8,718
12,991

 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2016
 1يناير 2016

-

-

-

25.844
22.318
11.852

-

2,191
16,197
11,852

4.879
24.915
24.843

 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2016
 1يناير 2016

* قامت الشركة خالل عام  2014بتمويل العمليات التشغيلية للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سيتكو) بمبلغ 30
مليون لاير سعوديّ .
إن هذا المبلغ غير خاضع ألي فوائد وسيتم استرداد المبلغ خالل  4سنوات ابتدا ًءا من شهر يوليو ّ ،2015إال
أنه قد تم االتفاق بين الشركاء على إعادة جدولة السداد لتبدأ اعتبارا ً من شهر يناير .2017
خالل العام الحالي ،اتفق الشركاء على تأجيل دفعات السداد ابتداءا ً من شهر أبريل إلى نوفمبر من هذا العام .ال يزال الشركاء في
طور المناقشة لتأجيل دفعات السداد إلى عام .2019
وقد تم تسجيل هذا القرض بالقيمة العادلة على أساس أسعار العمولة السائدة في السوق .تم إدراج دخل التمويل على هذا القرض
في قائمة الدخل الموحدة.
باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة خالل الربع الثاني من العام  2016بتقديم تمويل إضافي بمبلغ  20مليون لاير سعودي وذلك
لتمويل عمليات التشغيل لتنفيذ عقود النقل المدرسي الحكومي .إن هذا المبلغ غير خاضع ألية فوائد وسيتم استرداد المبلغ فور
استالم مستحقات الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة.
قامت الشركة خالل الربع الثالث من العام  2016بتقديم تمويل إضافي بمبلغ  20مليون لاير للشركة السعودية اإلماراتية للنقل
المتكاملّ .
إن هذا المبلغ غير خاضع أليّة فوائد وسيتم استرداد المبلغ فور استالم مستحقات الشركة السعودية اإلماراتية للنقل
المتكامل المحدودة.

124

49

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
-30

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  -تتمة
تعويض كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة

المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة

مصاريف ومكافآت وبدالت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة (إيضاح )8
تعويضات كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة (*)

2017
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

4,982
13,147

3.136
13.035

(*) فيما يلي بيان بتعويضات كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة:

منافع موظفين قصيرة األجل
منافع ما بعد إنتهاء الخدمة
إجمالي التعويضات المدفوعة إلى كبار موظفي اإلدارة

2017
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

2016
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

12,695
452
──────────
13,147
══════════

12.606
429
──────────
13.035
══════════

تمثل المبالغ المفصح عنها في الجدول المبالغ المثبتة كمصروف خالل فترة إعداد القوائم المالية والمتعلقة بكبار موظفي اإلدارة.
-31

المعلومات القطاعية
ألغراض اإلدارة ،تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقا ً لعملياتها ولديها القطاعات التالية التي ينبغي التقرير عنها:
 قطاع نقل الركاب – ويشمل خدمات النقل المجدولة وتتمثل في خدمات نقل الركاب بالحافالت بين مدن المملكة العربية
السعودية وداخلها ،باإلضافة إلى خدمة النقل الدولي .كما يتضمن عمليات الشحن .ويعتبر هذا القطاع من أكبر قطاعات
الشركة.
 قطاع العقود والتأجير – ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير سواء كانوا جهات حكومية
أو غير حكومية وذلك داخل المملكة أو خارجها .كما يتضمن أيضا عمليات الليمو.
 مشروع النقل العام – ويشمل النتائج المالية لشركة المواصالت العامة والتي تقوم بتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام
في الرياض ،كما هو مبين في اإليضاح (.)1
 اإلدارة العامة – وتشمل المركز الرئيسي للشركة والمعلومات المالية الخاصة بأنشطة وحدات الدعم.
يتم تحديد هذه القطاعات التشغيلية بناء على التقارير الداخلية التي تقوم المنشأة بمراجعتها بصورة منتظمة لتخصيص الموارد على
القطاعات وتقييم األداء الخاص بها "طريقة اإلدارة" .وتعتمد طريقة اإلدارة على الطريقة التي تقوم بها اإلدارة بتقسيم القطاعات
داخل المنشأة التخاذ القرارات التشغيلية وتقييم األداء .وتقوم إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي في نهاية كل فترة مالية بمراجعة
القطاعات أعاله لتحديد الحدود الكمية باإلضافة إلى معايير عرض اإليرادات والمصاريف لكل قطاع.
يتم مزاولة أنشطة المجموعة والشركات التابعة لها بصورة رئيسية في المملكة العربية السعودية.
يتم حذف اإليرادات المتداخلة بين القطاعات وبين وحدات األعمال عند توحيد القوائم المالية ويتم إظهارها في عمود "التسويات
والحذوفات".
تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عمليات قطاعات األعمال بصورة مستقلة لغرض إتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء.
يتم تقييم أداء القطاع بناء على قائمة الدخل الموحدة ويتم قياسه بصورة مماثلة مع قائمة الدخل الموحدة في القوائم المالية الموحدة.
خالل العام ،وافق مجلس اإلدارة على ضم أعمال قطاع الشحن مع قطاع نقل الركاب وضم أعمال الليمو مع قطاع العقود والتأجير.
تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لتتماشى مع تصنيف هذا العام.
ليس لدى المجموعة عميل مهم يساهم بنسبة  ٪10أو أكثر في إيرادات المجموعة في  2017و.2016
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
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المعلومات القطاعية  -تتمة
فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
إجمالي اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
إيرادات مالية
مصاريف تمويل
الحصة في نتائج أعمال مشروع مشترك
الربح (الخسارة) قبل الزكاة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
إجمالي اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
إيرادات مالية
مصاريف تمويل
الحصة في نتائج أعمال مشروع مشترك
الربح (الخسارة) قبل الزكاة

كما في  31ديسمبر 2017
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إفصاحات أخرى:
ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
استثمارات في شركة زميلة
ومشروع مشترك

كما في  31ديسمبر 2016
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إفصاحات أخرى:
ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
استثمارات في شركة زميلة
ومشروع مشترك
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نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية

العقود والتأجير
بآالف الرياالت
السعودية

اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
السعودية

مشروع النقل
العام
بآالف الرياالت
السعودية

إجمالي
القطاعات
بآالف الرياالت
السعودية

التسويات
والحذوفات
بآالف الرياالت
السعودية

الموحدة
بآالف الرياالت
السعودية

678,360
()594,910
83,450
81,314

372,440
()323,716
48,724
47,654

3,384
()15,507
43,314
()37,422

76,730
()57,004
19,726
5,889
()3,639
16,415

1,127,530
()975,630
151,900
9,273
()19,146
43,314
107,961

19,632
19,632
()14,051

1,127,530
()955,998
171,532
9,273
()19,146
43,314
93,910

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية

العقود والتأجير
بآالف الرياالت
السعودية

اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
السعودية

مشروع النقل
العام
بآالف الرياالت
السعودية

إجمالي
القطاعات
بآالف الرياالت
السعودية

التسويات
والحذوفات
بآالف الرياالت
السعودية

الموحدة
بآالف الرياالت
السعودية

745,224
()588,543
156,681
160,035

327,409
()283,496
43,913
47,076

2,590
()4,385
15,215
()68,536

79,008
()56,352
22,656
12,619
()3,821
()8,684

1,151,641
()928,391
223,250
15,209
()8,206
15,215
129,891

17,599
17,599
13,585

1,151,641
()910,792
240,849
15,209
()8,206
15,215
143,476

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية

العقود والتأجير
بآالف الرياالت
السعودية

اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
السعودية

مشروع النقل
العام
بآالف الرياالت
السعودية

إجمالي
القطاعات
بآالف الرياالت
السعودية

التسويات
والحذوفات
بآالف الرياالت
السعودية

الموحدة
بآالف الرياالت
السعودية

776,805
360,185

724,355
276,628

927,861
188,773

489,870
477,680

2,918,891
1,303,266

()10,229
()19,819

2,908,662
1,283,447

───────

712,252
-

═══════

───────

616,084
-

═══════

───────

66,204

───────

1,361

71,855

═══════

-

═══════

───────

───────

1,395,901
71,855

═══════

-

═══════

───────

1,395,901
71,855

═══════

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية

العقود والتأجير
بآالف الرياالت
السعودية

اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
السعودية

مشروع النقل
العام
بآالف الرياالت
السعودية

إجمالي
القطاعات
بآالف الرياالت
السعودية

التسويات
والحذوفات
بآالف الرياالت
السعودية

الموحدة
بآالف الرياالت
السعودية

711,984
301,194

644,233
236,012

931,641
164,042

514,278
500,532

2,802,136
1,201,780

()9,889
()15,267

2,792,247
1,186,513

───────

646,293
-

═══════

───────

529,580
-

═══════

───────

───────

22,902

22

═══════

═══════

28,541
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───────

1,198,797
-

28,541

═══════

───────

-

═══════

───────

1,198,797
28,541

═══════

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
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المعلومات القطاعية  -تتمة

كما في  1يناير 2016
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إفصاحات أخرى:
ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
استثمارات في شركة زميلة
ومشروع مشترك
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نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية

العقود والتأجير
بآالف الرياالت
السعودية

اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
السعودية

مشروع النقل
العام
بآالف الرياالت
السعودية

إجمالي
القطاعات
بآالف الرياالت
السعودية

التسويات
والحذوفات
بآالف الرياالت
السعودية

الموحدة
بآالف الرياالت
السعودية

640,151
235,786

587,371
191,560

895,403
189,585

532,776
508,966

2,655,701
1,125,897

()13,681
()13,014

2,642,020
1,112,883

───────

568,026
-

═══════

───────

474,429
-

═══════

───────

18,635

───────

28

13,326

═══════

-

═══════

───────

───────

1,061,118
13,326

═══════

1,061,118

-

───────

═══════

13,326

═══════

الحصص الغير مسيطرة في الشركة التابعة
فيما يلي بيان ملخص بالمعلومات المالية للشركة التابعة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة والموضحة في إيضاح (:)1
 31ديسمبر 2017
بآالف الريـــاالت
السعودية

 31ديسمبر 2016
بآالف الريـــاالت
السعودية

 1يناير 2016
بآالف الريـــاالت
السعودية

٪20

٪20

٪20

نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة
الموجودات
الموجودات المتداولة
الموجودات الغير متداولة
اجمالي الموجودات

480,748
9,122
489,870

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات الغير متداولة
اجمالي المطلوبات

28,259
449,421
477,680

49,295
459,506
508,801

76,730

79,008
()8,684
()8,684

()85,202
()219,878
()305,080

()57,433
()101,492
()158,925

5.522

2.695

2.827

()1,583

اإليرادات
صافي الدخل
اجمالي الدخل الشامل
التدفقات النقدية الناشئة من:
األنشطة التشغيلية
األنشطة التمويلية

حصة الحقوق الغير مسيطرة من صافي
الموجودات
حصة الحقوق الغير مسيطرة من صافي
الربح (الخسارة)

6,713
6,713

52

505,677
8,600
514,277

519.938
9.425
529.363

43.863
471.339
515.202
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
-33

األدوات المالية – القيمة العادلة
تتكون األدوات المالية للمجموعة من النقدية وشبه النقدية ،االستثمارات في ودائع مرابحة ،المدينون التجاريون ،المبالغ المستحقة من طرف
ذو عالقة ،استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،دائنون تجاريون وآخرون وتمويل
مرابحة.
ق ّدرت اإلدارة بأن القيمة العادلة للنقدية وشبه النقدية والمدينون التجاريون والدائنون التجاريون وااللتزامات المتداولة األخرى تقارب قيمتها
الدفترية بشكل كبير وذلك لالستحقاق قصير األجل لهذه األدوات.
ق ّد رت اإلدارة بأن القيمة الدفترية لتمويل المرابحات والقروض ألجل والمرتبطة بعموالت ثابتة ومتغيرة تقارب قيمتها العادلة وذلك ألنها
تحمل عموالت تعكس العموالت السائدة في السوق لتمويل وقروض مشابهة .نتيجة لذلك فإن قيمة النقدية المستقبلية المخصومة للتمويل
والقروض ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية الحالية.
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ،بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة .ال يتضمن ذلك بيانات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية
تقارب بصورة معقولة القيمة العادلة:
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 31ديسمبر 2017
تم قياسها بالقيمة العادلة:
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

 31ديسمبر 2016
تم قياسها بالقيمة العادلة:
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

 1يناير 2016
تم قياسها بالقيمة العادلة:
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

القيمة الدفترية
بآالف الرياالت
السعودية
───────

المستوى 1
بآالف الرياالت
السعودية
───────

117,943

117,943

القيمة الدفترية
بآالف الرياالت
السعودية
───────

المستوى 1
بآالف الرياالت
السعودية
───────

114.552

114.552

القيمة الدفترية
بآالف الرياالت
السعودية
───────

المستوى 1
بآالف الرياالت
السعودية
───────

107.837

107.837

المستوى 2
بآالف الرياالت
السعودية
───────
المستوى 2
بآالف الرياالت
السعودية
───────
المستوى 2
بآالف الرياالت
السعودية
───────
-

المستوى 3
بآالف الرياالت
السعودية
───────
المستوى 3
بآالف الرياالت
السعودية
───────
المستوى 3
بآالف الرياالت
السعودية
───────
-

إجمالي القيمة
العادلة
بآالف الرياالت
السعودية
───────
117,943
إجمالي القيمة
العادلة
بآالف الرياالت
السعودية
───────
114.552
إجمالي القيمة
العادلة
بآالف الرياالت
السعودية
───────
107.837

لم تكن هناك تحويالت بين مستويات قياس القيمة العادلة في  2017و .2016لم تحدث أي تحويالت بين أي مستويات من التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة في فترة المقارنة.
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية
ّ
إن الغرض الرئيسي من األدوات المالية للمجموعة هو تمويل نشاط المجموعة.
ّ
إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة ،من ضمنها مخاطر السيولة ،مخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي تشتمل على
مخاطر العمالت ،مخاطر القيمة العادلة ومخاطر االئتمان .تتركز إدارة المخاطر للمجموعة علـى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية
ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة.

مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية .إن سياسة المجموعة
في إدارة مخاطر السيولة هو التأكد من توفر سيولة نقدية وتمويل كافي للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

128

53

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2017
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  -تتمة

مخاطر السيولة  -تتمة

يلخص الجدول أدناه محفظة استحقاقات المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة بناء على الدفعات التعاقدية غير المخصومة:
مطلوبات مالية

دائنون تجاريون وآخرون
تمويل المرابحة

مطلوبات مالية

دائنون تجاريون وآخرون
تمويل المرابحة

مطلوبات مالية

دائنون تجاريون وآخرون
تمويل المرابحة

 31ديسمبر 2017
من سنة إلى سنتين

على الطلب

أقل من سنة

144,085
144,085

14,941
186,574
201,515

142,985
142,985

على الطلب

أقل من سنة

 31ديسمبر 2016
من سنة إلى سنتين

77,047
137,981
215,028

99,369
109,392
208,761

على الطلب

أقل من سنة

 1يناير 2016
من سنة إلى سنتين

74,726
74,726

92,586
69,415
162,001

50,161
50,161

أكثر من سنتين

المجموع

28,590
28,590

159,026
358,149
517,175

أكثر من سنتين

المجموع

-

-

أكثر من سنتين
-

176,416
247,373
423,789
المجموع
167,312
119,576
286,888

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة في األرباح المستقبلية أو للقيم العادلة أو للتدفقات النقدية المستقبلية التي قد تنتج عن التغيرات في أسعار
األدوات المالية .قد تتغير قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية.

مخاطر أسعار األسهم

إن أسهم المجموعة المدرجة وغير المدرجة عرضة لمخاطر أسعار السوق عن عدم اليقين بشأن القيم المستقبلية لألوراق المالية االستثمارية.
تدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع حدود ألدوات حقوق الملكية الفردية والشاملة .يتم تقديم تقارير حول محفظة
األسهم إلى إدارة المجموعة على أساس منتظم .تقوم لجنة االستثمار في المجموعة بمراجعة واعتماد جميع قرارات االستثمار في األسهم.
تخضع استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لمخاطر األسعار بسبب التغيرات في
القيمة السوقية لألدوات الناشئة إما من العوامل الخاصة باألدوات الفردية أو جهات اإلصدار الخاصة بها أو العوامل التي تؤثر على جميع
األدوات المالية المتداولة في السوق .تتطلب سياسة مخاطر السوق للمجموعة من إدارة مثل هذه المخاطر من خالل تحديد ومراقبة األهداف
والقيود على االستثمارات وخطة التنويع وحدود االستثمار في كل صناعة أو قطاع.

يتم إجراء التحليل أدناه لتحركات محتملة بشكل معقول في مؤشر السوق مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،مما يظهر التأثير
على حقوق المساهمين.
 31ديسمبر 2017
التأثير على
حقوق الملكية
التغير في
بآالف الرياالت
المتغيرات
السعودية
٪10 +
٪10 -

تداول

18.301
()14.973

تعتمد نسبة الزيادة والنقصان في سعر السوق على الحركة في سوق األسهم السعودية ("تداول") .تستند تحليالت الحساسية المبينة أعاله
على افتراض أن الحركة في مؤشر تداول المركب ستقتصر على األرجح على تذبذب صعودي أو هبوطي قدره  ٪10في عام .2017
إن تأثير حساسية أسعار األسهم على حقوق الملكية للمجموعة يستثني التأثير الفعلي على المعامالت التي تؤثر على قائمة الدخل الشامل
الموحدة.
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية – تتمة

مخاطر العمالت األجنبية

مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .الشركة عرضة لتقلبات أسعار
صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادية .تستخدم المجموعة العمالت األجنبية ،وبشكل أساسي الدوالر األمريكي واليورو .ال
تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت الهامة فيما يتعلق بالدوالر األمريكي حيث أن اللاير السعودي مربوط بالدوالر األمريكي ،وال تعتبر
المعامالت المقومة بعمالت أخرى تمثل مخاطر عمالت كبيرة .ومع ذلك ،فإن اليورو عرضة لتقلبات سعر الصرف أعلى من الدوالر
األمريكي.
ال يتم عرض مخاطر العمالت األجنبية الخاصة بالحساسية بسبب تأثيرها البسيط علﯽ القوائم المالية.

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر فشل أحد األطراف في الوفاء بالتزامه ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .يتأثر تعرض المجموعة
لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل والتي تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها فيما يتعلق بالعمالء
من خالل وضع حدود ائتمان للعمالء األفراد ومراقبة المستحقات القائمة .ومع ذلك ،تراعي اإلدارة أيضًا العوامل التي قد تؤثر على مخاطر
نظرا لطبيعة أعمال المجموعة،
االئتمان لقاعدة عمالئها ،بما في ذلك المخاطر االفتراضية المرتبطة بالصناعة والدولة التي يعمل فيها العمالءً .
نظرا لعدم تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل كبير.
يتم تحصيل جزء كبير من اإليرادات نقدًا ً

تنشأ التركيزات عندما يشارك عدد من األطراف في أنشطة تجارية مماثلة ،أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية ،أو أن تكون
لها سمات اقتصادية مشابهة قد تتسبب في تأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية على نحو مماثل بالتغيرات في الظروف
االقتصادية أو السياسية أو غيرها .في تاريخ الميزانية العمومية الموحد ،لم تحدد اإلدارة أي تركيزات كبيرة من مخاطر االئتمان،
باستثناء المعامالت مع المؤسسات الحكومية.
فيما يلي تحليل األصول المالية التي مضى موعد استحقاقها ولكنها لم تنخفض قيمتها:

 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2016
 1يناير 2016

اإلجمالي
بآالف الرياالت
السعودية
────────
116,853
133.050
108.227

أقل من  90يوم
بآالف الرياالت
السعودية
────────
43,900
35,882
54.093

 91يوم إلى سنة
بآالف الرياالت
السعودية
────────
60,661
83.486
44.576

من سنة إلى سنتين
بآالف الرياالت
السعودية
────────
5,605
8.432
3.345

أكثر من سنتين
بآالف الرياالت
السعودية
────────
6,687
5.250
6.213

تم تحديد جودة االئتمان للمدينين التجاريين وآخرين كالتالي:
درجة االئتمان العالية تتمثل في عدم التخلف في السداد؛ كما يتمثل المستوى المتوسط بالمدينين التجاريين مع ما يصل إلى  3حاالت تخلف
سداد والدرجة المنخفضة تتعلق بالتخلف عن السداد بأكثر من  3حاالت .جميع الذمم المدينة المصنفة كمتأخرة السداد أو منخفضة القيمة في
الجدول أعاله مصنفة تصنيف "مرتفع".
ّ
إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل صنف من األصول المالية.

ادارة رأس المال

تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ودعم التطور
المستقبلي ألعمال المجموعة .تراقب اإلدارة عائد رأس المال ،وكذلك مستوى األرباح الموزعة على المساهمين العاديين.
لم يتم إجراء تغييرات على أهداف المجموعة أو سياساتها أو عملياتها للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017و.2016
ال يوجد لدى المجموعة أي متطلبات رأسمالية مفروضة من الخارج في  31ديسمبر  2017و.2016
-35

االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة
أ) االلتزامات المحتملة
كما في  31ديسمبر  ،2017أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابةً عنها خالل دورة األعمال العادية ،ضمانات وقبوالت
واعتمادات مستندية يبلغ حدها األقصى  821,781مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  800 :2016مليون لاير سعودي 1 ،يناير :2016
 805.9مليون لاير سعودي).
ب) االرتباطات الرأسمالية
يوجد لدى المجموعة أيضا ً ارتباطات رأسمالية قدرها  112مليون لاير سعودي لشراء  197حافلة جديدة ومن المتوقع استالمها خالل .2018
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االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة  -تتمة
ج) عقود اإليجار التشغيلية

المجموعة كمستأجر

تتراوح فترة عقود اإليجار األولية عادة بين سنة و 5سنوات ،مع وجود خيار تجديد عقد اإليجار بعد تلك الفترة.
( )1الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية
فيما يلي تحليالً للحد األدنى لإليجارات المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء:

اقل من سنة واحدة
بين سنتين إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
─────────
11,637
13,707
7,350
─────────
32,694
═════════

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
─────────
12,000
20,100
12,600
─────────
44,700
═════════

 1يناير 2016
بآالف الرياالت
السعودية
─────────
7,488
14,075
8,400
─────────
29,963
═════════

( )2المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الموحدة

مصاريف إيجار
-36

 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
─────────
22,189
═════════

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
─────────
21,651
═════════

توزيعات األرباح
بتاريخ  12جمادى األولى 1439هـ (الموافق  29يناير  ،)2018أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  62.5مليون لاير سعودي
(بواقع  0.50لاير سعودي للسهم) للسنة المالية  ،2017على أن تعرض هذه التوصية على الجمعية العمومية للشركة للموافقة.
وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  28جمادى الثاني 1438هـ (الموافق  27مارس  )2017على توصية مجلس
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها  62.5مليون لاير سعودي (بواقع  0.50لاير سعودي للسهم) للسنة المالية  2016ودفع مكافأة إلى أعضاء
مجلس اإلدارة قدرها  1.8مليون لاير سعودي.
وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  4رجب 1437هـ (الموافق  11إبريل  )2016على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
أرباح نقدية قدرها  62.5مليون لاير سعودي (بواقع  0.50لاير سعودي للسهم) للسنة المالية  2015ودفع مكافأة إلى أعضاء مجلس اإلدارة
قدرها  1.8مليون لاير سعودي.

-37

اعتماد القوائم المالية الموحدة
اعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالية الموحدة خالل اجتماعه المنعقد في  9رجب 1439هـ (الموافق  26مارس .)2018

-38

األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية
تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة جوهرية بعد نهاية السنة ،والتي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة كما في 31
ديسمبر .2017
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نتائج أعمال الشركة

٢٠١٧ - ٢٠١٣م

بيان مقارن بقائمة المركز المالي كما في  ٣١ديسمبر للسنوات الخمس األخيرة (بآالف الرياالت السعودية)
2013م
201٤م
201٥م
201٦م
201٧م
الموجودات المتداولة
نقدية وشبه نقدية
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة  -الجزء المتداول
استثمارات في عقود مرابحة
مدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا
مخزون قطع الغيار
إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
استثمارات
استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك
استثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة قيمتها
العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة  -الجزء غير المتداول
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
استثمارات عقارية
مصاريف مؤجلة
موجودات غير متداولة أخرى
إجمالي الموجودات غير المتداولة
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
قرض مرابحة  -الجزء المتداول
دفعة مقدمة من عميل  -الجزء المتداول
توزيعات أرباح مستحقة
إيرادات مؤجلة  -الجزء المتداول
مبالغ مستحقة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة تابعة
مخصص الزكاة والضريبة
إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
قرض مرابحة ألجل
التزام المنافع المحددة للموظفين
إيرادات مؤجلة  -الجزء غير المتداول
دفعة مقدمة من عميل  -الجزء غير المتداول
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطي اتفاقي
األرباح المبقاة
احتياطي إعادة تقويم االستثمارات
إجمالي حقوق المساهمين
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

574,285
52,497
0
289,200
48,213
964,195

667,287
50,119
101,492
225,982
49,885
1,094,765

833,485
26,552
0
147,436
53,511
1,060,984

379,379
0
116,059
56,221
551,659

468,693
100,705
98,559
59,715
727,672

71,855

28,541

124,119
-

102,010
-

7,310
-

117,729

114,552

-

-

-

20,040
1,395,901
24,060
307,122
7,760
1,944,467
2,908,662

21,833
1,198,797
18,059
307,122
8,578
1,697,482
2,792,247

30,000
1,388,288
17,656
1,560,063
2,621,047

30,153
1,405,375
1,537,538
2,089,197

1,406,598
1,413,908
2,141,580

183,041
186,574
10,085
90,287
12,589
4,879
17,555
505,010

186,804
109,392
0
88,287
12,247
24,915
17,295
438,940

255,847
69,415
16,544
85,317
37,990
465,113

229,567
101,833
80,241
7,877
419,518

236,299
142,679
78,214
7,470
464,662

171,575
152,417
5,024
449,421
778,437
1,283,447

137,981
145,385
4,701
459,506
747,573
1,186,513

50,161
127,767
971
454,796
633,695
1,098,808

63,499
112,093
728
176,320
595,838

107,683
98,079
1,048
206,810
671,472

1,250,000
177,897
42,730
176,048
)(26,982
1,619,693
5,522
2,908,662

1,250,000
170,006
42,730
170,462
)(30,159
1,603,039
2,695
2,792,247

1,250,000
157,248
36,351
117,075
)(38,354
1,522,320
)(٨١
2,621,047

1,250,000
136,162
33,308
88,392
)(14,503
1,493,359

1,250,000
125,957
28,205
65,946
0
1,470,108

2,089,197

2,141,580

مالحظة :بيانات العام المالي 2015م و ٢٠١٦م و ٢٠١٧م متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها (شركة
المواصالت العامة)
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بيان مقارن بقائمة الدخل كما في  ٣١ديسمبر للخمس سنوات األخيرة
(بآالف الرياالت السعودية)
البيان

201٧م

201٦م

201٥م

201٤م

2013م

اإليرادات

1,127,530

1,151,641

1,102,309

1,019,203

967,853

التكاليف المباشرة

955,998

910,792

871,222

831,612

793,507

مجمل ربح النشاط

171,532

240,849

231,087

187,591

174,346

يخصم مصاريف األعمال الرئيسية
مصاريف عمومية وإدارية

100,925

99,749

87,146

80,887

82,824

مصاريف تسويقية
إجمالي مصاريف األعمال الرئيسية

32,258
133,183

43,541

45,045

33,132

34,940

143,290

132,191

114,019

117,764

صافي ربح النشاط الرئيسي

38,349

97,559

98,896

73,572

56,582

أعباء مالية

19,146

8,206

6,836

5,420

4,448

حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة

-

-

-

148

()284

حصة الشركة في أرباح مشروع مشترك

٤٣,٣١٤
22,120

15,215

11,419

1,004

-

23,699

29,895

36,514

29,653

أرباح نزع ملكية أرض

-

-

118,807

-

-

خسارة انخفاض في قيمة استثمار في الشركة
الزميلة

-

-

()7,459

-

-

دخل تمويل

9,273

15,209

-

-

-

صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

٩٣,٩١٠

143,476

244,722

105,818

81,503

الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

12,173

12,574

33,860

3,764

3,921

صافي ربح العام

٨١,٧٣٧

130,902

210,862

102,054

77,582

إيرادات أخرى

ملحوظة :بيانات العام المالي 2015م و ٢٠١٦م و ٢٠١٧م تشمل بيانات الشركة السعودية للنقل الجماعي متضمنة بيانات شركتها التابعة (شركة
										
المواصالت العامة).

135

