
للنقل الجماعي والشركة التابعة لھاالسعودیةشركة ال
)شركة مساھمة سعودیة(

األولیة الموحدة الموجزة القوائم المالیة 
الصادر عن مراجع الحساباتوتقریر الفحص

٢٠١٧مارس٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

الموجزة الموحدة القوائم المالیة األولیة
٢٠١٧مارس٣١المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 

المحتویات
رقم الصفحة

١الفحصتقریر 

٢الموحدة الموجزةاألولیةقائمة الدخل 

٣الموحدة الموجزةاألولیةالشامل قائمة الدخل 

٤الموحدة الموجزةاألولیةقائمة المركز المالي 

٥الموحدة الموجزةاألولیةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة 

٦الموحدة الموجزةاألولیةقائمة التدفقات النقدیة 

٤٩-٧الموحدة الموجزةالمالیة األولیةإیضاحات حول القوائم 















الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٧

معلومات عن الشركة-١
ق سو، یتم تداول أسھمھا في شركھ مساھمة سعودیة،" أو "سابتكو" أو "الشركة األم")الشركة"الشركة السعودیة للنقل الجماعي (

ھـ (الموافق ١٣٩٩ربیع األول ٧بتاریخ ١١تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/و،مسجلة بمدینة الریاضاألسھم السعودیة، و
٩ھـ (الموافق ١٣٩٩شعبان ١٤بتاریخ ٢٥٤). وقد صدر إعالن التأسیس بموجب قرار معالي وزیر التجارة رقم ١٩٧٩فبرایر ٥

ـ (الموافق ١٣٩٩رمضان ٥الصادر بتاریخ ١٠١٠٠٢٤٣٣٥ھا بموجب السجل التجاري رقم ). تمارس الشركة نشاط١٩٧٩یولیو  ھ
).   ١٩٧٩یولیو ٢٩

تتمثل األنشطة األساسیة للشركة في نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفیما بینھا وخارج المملكة 
لبضائع والمھمات والنقل المدرسي ونقل المعلمات وتأجیر السیارات ونقل الرمل والبحص ونقل الطرود غیر البریدیة ونقل وترحیل ا

وتشغیل وصیانة القطارات والمترو والسیارات والشاحنات وتنظیم الرحالت السیاحیة ونقل المعتمرین والزوار داخل وخارج المملكة 
واستیراد قطع غیار المنظفات الكیمیائیة للمركبات.

) بمنح الشركة السعودیة للنقل ١٩٧٩نوفمبر ١٢ھـ (الموافق ١٣٩٩الحجة يذ٢٢) وتاریخ ٤٨الملكي رقم (م/صدر المرسوم
نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفیما بینھا لمدة خمس عشرة سنة ھجریة. عقد أمتیازالجماعي 

) بالموافقة على تجدید عقد٥٧)، صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٩٩٣نوفمبر ١٥ھـ (الموافق١٤١٤جمادى الثاني ١بتاریخ 
ًاالمتیاز من المدة خمسة عشر عاما )، تم ٢٠٠٨مایو ٢٦ھـ (الموافق ١٤٢٩جمادى األول ٢١ھـ . بتاریخ ١٤١٤رجب ١عتباراً

من المدة خمس سنوات أخرى قابلة للتمدید االمتیازتجدید عقد  .)٢٠٠٨یولیو ٤ھـ (الموافق ١٤٢٩رجب ١عتباراً

االمتیاز) بالموافقة على تمدید عقد ٢٥٤)، صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠١٣یونیو ٣ھـ (الموافق ١٤٣٤رجب ٢٤بتاریخ 
لطرق العامة ابنقل الركاب بالحافالت على شبكة تلتزم الشركة بموجبھالمبرم بین الحكومة والشركة السعودیة للنقل الجماعي والذي 

من  على أن ،)٢٠١٣مایو ١١ھـ (الموافق ١٤٣٤رجب ١بالمملكة داخل المدن وفیما بینھا، وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ اعتباراً
بحسب مراحل فتح باب المنافسة االمتیازیكون للجھات المختصة الحق خالل ھذه المدة في تقلیص النطاق المكاني لجزء من عقد 

قل العام بالحافالت بین المدن في المملكة العربیة السعودیة.لتقدیم خدمة الن

المبرماالمتیازعقدتمدیدعلىبالموافقةالوزراءمجلسقرارصدر،)٢٠١٥أكتوبر ١٢(الموافق ١٤٣٦الحجة يذ٢٩بتاریخ
) ھـ١٣٩٩الحجة يذ٢٣وتاریخ٤٨/ م( رقمالملكيالمرسومشأنھفيالصادرالجماعيللنقلالسعودیةوالشركةالحكومةبین

تنافسیةمیزةأيغیرھاأوالشركةمنح) وعدم٢٠١٦ابریل ٨(الموافق ھـ١٤٣٧رجب ١منإعتباراًسنواتخمسلمدةوذلك
.المملكةمدنبینبالحافالتالعامالنقلخدمةلتقدیمالمنافسةبابفتحعندتفضیلیة

ا مإصدار القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا (یشار إلیھتمت الموافقة على
بـ ("المجموعة") لفترة الثالثة أشھ ھـ ١٤٣٨شعبان ١٢لقرار مجلس اإلدارة بتاریخطبقا٢٠١٧ًمارس ٣١ر المنتھیة في جمیعاً

.)٢٠١٧مایو ٨(الموافق

التالیة والمدرجة في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة: شركة باالستثمار في الشركة التابعة قامت ال

نسبة الملكیة

التأسیسسنةالشركة التابعة
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

بلد التأسیسالنشاط األساسي٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١

شركة المواصالت 
تنفیذ مشروع الملك عبدالعزیز %٨٠%٨٠%٢٠١٤٨٠العامة

للنقل العام بمدینة الریاض
المملكة العربیة 

السعودیة

المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري الریاض بإن شركة المواصالت العامة ھي شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في 
). تزاول الشركة أنشطة استیراد وتشغیل وصیانة ٢٠١٤دیسمبر ٣١(الموافق ھـ ١٤٣٦بیع األول ر٨بتاریخ ١٠١٠٤٢٩٢٥٠رقم 

للترخیص الصادر من الھیئة العامة لالستثمار رقم  ھـ ١٤٣٥القعدة يذ٨بتاریخ ١٠٦٠٨٣٥١١٤٧٣٤٧الباصات في الریاض وفقاً
).٢٠١٤سبتمبر ٤(الموافق 

ع المشترك التالیین:كما قامت الشركة باالستثمار في الشركة الزمیلة والمشرو
نسبة الملكیة

االستثمار في الشركة 
الزمیلة والمشروع 

العالقةالمشترك
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

بلد التأسیسالنشاط األساسي٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١

شركة النقل السعودیة 
العربیة المملكة أنشطة النقل%٤٠%٤٠%٤٠شركة زمیلة البحرینیة*

السعودیة
الشركة اإلمارتیة 

للنقل المتكامل
مشروع 
المملكة العربیة خدمات النقل المدرسي%٥٠%٥٠%٥٠مشترك

السعودیة

. ٢٠١٥دیسمبر ٣١ذمن*   إن شركة النقل السعودیة البحرینیة في مرحلة التصفیة 



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١في لفترة الثالثة أشھر المنتھیة

٨

السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

أسس اإلعداد

لمعیار المحاسبة الدولي رقم (تم إعداد ھذه القوائم المالیة  ً ) المتعلق بـ "القوائم المالیة األولیة" ٣٤األولیة (الموحدة) الموجزة وفقا
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  ً المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. كما أن ھذه ھي أول قوائم مالیة أولیة (موحدة) موجزة وفقا

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة الفترة التي تغطیھا أولمنلجزء ً قوائم مالیة سنویة معدة وفقا
والمعاییر واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، وبالتالي تم تطبیق المعیار الدولي للتقریر 

) بخصوص المعلومات المتعلقة ٤ة للتقریر المالي ألول مره". یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (): "إتباع المعاییر الدولی١المالي رقم (
بإتباع المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة من قبل المجموعة. 

المطلوبة في القوائم المالیة السنویة للسنة ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات 
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر ٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في  المراد إعدادھا وفقاً

واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

ملكیة في أدوات حقوق الاالستثمار"باستثناء التاریخیة،على أساس التكلفة الموحدة الموجزةالمالیة األولیةالقوائم ھذه تم إعداد 
بقیمتھا العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى" حیث یتم قیاسھا بالقیمة العادلة، وباستثناء التزامات المنافع المحددة المخصصھ

. متوقعةاالئتمان القیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة والتي یتم إثباتھا بال

ًوالذي یعتبر یتم عرض القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزه باللایر السعودي تم تقریب یالعملة الوظیفیة للمجموعة. كما أیضا
.ذلكفكافة المبالغ ألقرب ألف (ألف لایر سعودي)، ما لم یرد خال

أسس توحید القوائم المالیة
. ٢٠١٧مارس٣١التابعة لھا كما في ةوالشركللشركةعلى القوائم المالیة المالیة األولیة الموحدة الموجزةتشتمل القوائم 

إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر فیما تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد 
لى ععلى السیطرة المجموعة حصول عند الحقائق والظروف إلى وجود تغیر في عناصر السیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة 

رة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ممارسة مثل ھذه السیطالقدرة علىالمجموعة ما تفقددالشركة التابعة ویتم التوقف عن
من تاریخ اعتباالمالیة األولیة الموحدة الموجزةفي القوائم فترةومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل ال راً

ممارسة مثل ھذه السیطرة.القدرة علىالمجموعةفقدانانتقال السیطرة إلى المجموعة ولحین 

المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون لدى المجموعة:وبشكل خاص، تقوم 

Éمنح المجموعة المقدرة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركة تكة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق السیطرة على الشر
المستثمر فیھا)

Éخالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا.التعرض لمخاطر، ولدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من
É استخدام سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھاالمقدرة على.

لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى المجموعة أقل  وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییداً
أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار كافة الحقائق والظروف من األغلبیة في حقوق التصویت 

المتعلقة بذلك عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:

É في الشركة المستثمر فیھاآلخرینامع أصحاب حقوق التصویت )ة(الترتیبات التعاقدیالتعاقدي الترتیب.
É.الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى
É.حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة

وعند الضرورة، یتم اجراء تسویات على .المساھمین في الشركة األمبوكل بند من بنود اإلیرادات الشاملة األخرى الدخلیتعلق
ة للشركات التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم حذف كافة الموجودات القوائم المالی

والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة 
بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

یتم اعتبار أي تغیر في حصص الملكیة في الشركة التابعة، بدون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٩

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة-٢
الھامةملخص بالسیاسات المحاسبیة

بالسیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد قوائمھا  ً لمالیة األولیة الموحدة الموجزة: افیما یلي بیانا
زمیلة ومشروع مشتركاالستثمار في شركة 

ھاماً. یمثل التأثیر الھام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السیاسات  الشركة الزمیلة عبارة عن منشأة تمارس علیھا المجموعة تأثیراً
، ولیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات.التشغیلیة للمنشآت المستثمر فیھاوالقرارات المالیة و

وبموجبھ یكون لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة في الترتیب حقوقاً،المشروع المشترك ھو شكل من أشكال الترتیبات المشتركة
للسیطرة في الترتیب والمتواجد فقط  ً في صافي موجودات المشروع المشترك. تمثل السیطرة المشتركة تقاسم متفق علیھ تعاقدیا

باألنشطة ذات العالقة الموافقة الجماعیة لألطراف المشاركة في السیطرة.عندما تتطلب القرارات المتعلقة 
االعتبارات الضروریة لتحدید السیطرة تماثل أو سیطرة مشتركة أثیر ھامإن االعتبارات الموضوعة للتأكد فیما إذا كان ھناك ت

على الشركات التابعة.

لطریقة حقوق الملكیة.تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزمی لة والمشروع المشترك وفقاً

اثبات االستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك بالتكلفة. تعدل القیمة ،وبموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم في األصل
وع زمیلة أو المشرالدفتریة لالستثمار وذلك إلثبات التغیرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة ال

تدرج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة أو المشروع المشترك في القیمة الدفتریة لالستثمار، وال . المشترك منذ تاریخ االستحواذ
وعة حصة المجمالموحدة الموجزةاألولیةقائمة الدخل تعكس یتم اختبارھا للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا بصورة مستقلة.

في نتائج عملیات الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. یتم إظھار أي تغیر في اإلیرادات الشاملة األخرى لتلك المنشآت المستثمر 
ضمن حقوق ملكیة الشركة  فیھا كجزء من اإلیرادات الشاملة األخرى للمجموعة. إضافة إلى ذلك، في حالة اثبات أي تغیر مباشرًة

قوق ائمة التغیرات في حأو المشروع المشترك، تقوم المجموعة بإثبات حصتھا في أي تغیرات، عندما ینطبق ذلك، في قالزمیلة 
.الملكیة

الموحدة األولیةقائمة الدخل یتم اظھار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك في 
بعد الضریبة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة أو الخسارة الدخلل خارج ربح العملیات، ویمثالموجزة

الزمیلة أو المشروع المشترك.

تعد القوائم المالیة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك لنفس الفترة المالیة للمجموعة. وعند الضرورة، یتم اجراء التسویات 
لمحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.الالزمة كي تتفق السیاسات ا

ثمارھا خسارة انخفاض في قیمة استأي وبعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بالتأكد فیما إذا كان من الضروري اثبات 
عة بالتأكد من وجود ، تقوم المجموأولیة موحدة موجزة. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیةأو المشروع المشتركفي شركتھا الزمیلة

دلیل موضوعي على وقوع انخفاض في قیمة االستثمار في أي شركة زمیلة او مشروع مشترك. وعند وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم 
المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك وقیمتھ الدفتریة، 

.الموحدة الموجزةاألولیةقائمة الدخل ات الخسارة كـ "حصة في ربح شركة زمیلة ومشروع مشترك" في وإثب

على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقیاس وإثبات ةوعند فقدان التأثیر الھام على الشركة الزمیلة أو السیطرة المشترك
یر ق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثاالستثمار المتحفظ بھ بالقیمة العادلة. یتم إثبات الفر

.دة الموجزةالموحاألولیةقائمة الدخل الستثمار المتحفظ بھ ومتحصالت االستبعاد في القیمة العادلة لالھام أو السیطرة المشتركة و
"غیر متداولةو ""متداولةكـ "تصنیف الموجودات والمطلوبات 

ر . تعتبة/ غیر متداولةمتداولكاألولیة الموحدة الموجزةتقوم المجموعة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي
الموجودات متداولة وذلك:

É استنفاذھا خالل دورة العملیات العادیة.یتم قھا أو ینوي بیعھا أو یتوقع تحقعندما
É المتاجرة.في حالة اقتناؤھا بشكل أساسي ألغراض
Éبعد الفترة المالیة، عندما یتوقع تحق قھا خالل اثني عشر شھراً

أو 
É عندما تكون نقدیة وشبھ نقدیة ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر

بعد الفترة المالیة. شھراً
. "اولة"غیر متدتصنف كافة الموجودات األخرى كـ

تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:
Éعندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة
É.في حالة اقتناؤھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة
Éبعد الفترة المالیة ، عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھراً

أو 
É بعد الفترة المالیة.عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً

تصنف كافة المطلوبات االخرى كـ "غیر متداولة".
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قیاس القیمة العادلة 
ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم موجوداتالقیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع 

بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم 
إما:
Éفي السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو
É أو المطلوبات.للموجوداتفي حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة

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

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

ق عاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن طریتیأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة الم
ون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدم

للظروف، وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت  ً تستخدم المجموعة طرق تقویم مالئمة وفقا
القابلة للمالحظة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.

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

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

.أو غیر مباشرة
É :قابلة للمالحظةغیر -الھامة لقیاس القیمة العادلة –طرق تقویم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنىالمستوى الثالث.

رر، تقوم بشكل متكبالقیمة العادلة الموحدة الموجزةالمالیة األولیةبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم 
دخالت مالمجموعة بالتأكد فیما إذا تم التحویل بین المستویات الھرمیة لقیاس القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس 

.مالیةلعادلة ككل) في نھایة كل فترة المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة ا

ولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر 
.لمذكورة أعالهس القیمة العادلة امستویات قیاالتسلسل الھرمي لالموجودات والمطلوبات و

اثبات االیرادات 
من ١٥(المعیار الدولي للتقریر الماليالمجموعة تطبیقإختارت اعتباراً طبقت ،. ونتیجة لتطبیقھا المبكر٢٠١٦ینایر ١) مبكراً

:األولیة الموحدة الموجزةإعداد قوائمھا المالیةعندة التالیة ألثبات االیرادات یالمجموعة السیاسة المحاسب
،ھـ)١٤٣٥(الموافق رجب ٢٠١٤في مایو ."االیراد من العقود مع العمالء"-)١٥(الدولي للتقریر المالي المعیار تم إصدار 

أثر رجعيھـ) وذلك ب١٤٣٩ربیع الثاني ١٤موافق (ال٢٠١٨ینایر ١لفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد على اویسري مفعولھ 
للمحاسبة عن اإلیرادات ) طریقة شاملة واحدة ١٥ر المالي (كامل أو معدل، ویسمح باإلتباع المبكر لھ. یوضح المعیار الدولي للتقری

بشأن إثبات اإلیرادات والموجو في معاییر متعدده وتفسیرات ه حادةمن العقود مع العمالء، ویلغي اإلرشادات المتبعة حالیاً لیاً
ود سیتم تطبیقھا بشأن اإلیرادات من العقطریقة تتكون من خمس خطوات جدیدةللتقریر المالي. لقد حدد المعیارلمعاییر الدولیة ا

مع العمالء. 

اإلیرادات من العقود مع العمالء
تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات من العقود مع العمالء بإتباع طریقة مكونة من خمس خطوات وكما ھي مذكورة في المعیار 

:)١٥لدولي للتقریر المالي (ا
واجبة النفاذوالتزاماتاًحقوقتنشئرف العقد بأنھ اتفاقیة بین طرفین أو أكثر ید العقود (العقود) مع العمیل. یعتحد):١الخطوة (

. الوفاء بھا لكل عقدوضح األسس والمعاییر التي یجب وت
أو لعةستحویل بینص علیھ العقد مع العمیل تعھدتحدید التزامات األداء في العقد. ان التزام األداء ھو عبارة عن ):٢الخطوة (

إلى العمیل. خدمھ
مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة أن یكون لھا حق فیھ مقابل تحویل : یمثل سعر المعاملة المعاملةتحدید سعر ):٣الخطوة (

.المتعھد بھا إلى العمیل باستثناء المبالغ التي یتم تحصیلھا بالنیابة عن أطراف ثالثةالسلع أو الخدمات 
ص سعر المعاملة على إلتزامات األداء المنصوص علیھا في العقد. بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر یتخص):٤الخطوة (

جموعة وقع المم أداء وذلك بالمبلغ الذي تتلتزامن التزام أداء، ستقوم المجموعة بتخصیص سعر المعاملة على كل ا
أن تكون لھا الحق فیھ مقابل الوفاء بكل التزام أداء. 
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تتمة -اثبات االیرادات 
.بالتزام األداءاإلیرادات عند وفاء المنشأة إثبات):٥الخطوة (

تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإلیرادات على مدى زمني، إذا ما تم الوفاء بأحد الضوابط التالیة: 
مقابل األداء المكتملةواجب النفاذ في دفعحق للمجموعة لھ استخدام بدیل للمجموعة، وأنأداء المجموعة أصالًال ینشئ)أ

حتى تاریخھ. 
في الوقت نفسھ الذي یتم فیھ تشیید األصل أو تحسینھ.العمیلیسیطر علیھ ئ أو یحسن األصل الذي ینشأداء المجموعة )ب
. ھ حالما قامت المجموعة باألداءسیتلقى العمیل المنافع المقدمة من أداء المنشأة ویستھلكھا في الوقت نف)ج

یتم التيالزمنمننقطةالعند بأي من الشروط أعاله، یتم إثبات اإلیرادات فانھ في حالة عدم الوفاء،بالنسبة اللتزامات األداء
الوفاء بالتزام األداء فیھا. 

، فإن ذلك یؤدي إلى إنشاء أصل مبني على عقد التي تم التعھد بھاق تقدیم الخدمات یفي حالة وفاء المجموعة بالتزام األداء عن طر
العمیل عن مبلغ اإلیرادات التي تم إثباتھا، فقد ینشأ عن ھالذي یستلمالعوضلة زیادة المكتسب من األداء. وفي حاالعوضمقابل 
. التزام عقدذلك 

وبعد لیھا،المتعاقد عالمستلم أو المستحق القبض، بعد األخذ بعین االعتبار شروط السدادللعوضتقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة 
بمراجعة ترتیبات اإلیرادات وفق معاییر محددة للتأكد فیما إذا كانت تعمل كأصیل أو استبعاد الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة

وكیل.

تدفق عنھ المنافع االقتصادیة للمجموعة، وأنھ یمكن قیاس اإلیرادات والتكالیف، إذ یتم إثبات اإلیرادات بالقدر الذي یحتمل أن ت
بشكل موثوق بھ. ،ینطبق ذلك

تقدیم الخدماتأ )
الخدمات المتعلقة بھا. وفي حالة تقدیم الخدمات كذلك داخل وخارج المملكة العربیة السعودیة والمجموعة بتقدیم خدمات النقلتقوم 

وفق ترتیب واحد خالل فترات مالیة مختلفة، عندئذ یتم توزیع المبلغ على أساس القیمة العادلة النسبیة بین مختلف الخدمات. 

بـ "ھااددإسترلسفر، وال یمكن ال یتم استخدام بعض تذاكر ا قع حاالت التي یتوال". وفي عدم ممارسة الحق. ویشار إلى ذلك عادًة
س یكون عكأن ال، یتم إثبات المبلغ المقدر كإیرادات وذلك بالقدر الذي یتوقع فیھ بممارسة الحقأن تستحق فیھا المجموعة 

ًاإلیرادات  .جوھریا

بأن عكس اإلیرادات لن یكون جوھریاً، عندئذ یتم إثبات ، بكل دقة، عدم ممارسة الحقحالة عدم إمكانیة المجموعة تقدیر وفي 
. یكون مستبعداإلیرادات المعنیة فقط عند احتمال ممارسة العمیل للحقوق المتبقیة

عنیة، طریقة القسط الثابت على مدى فترات االتفاقیات المیتم إثبات اإلیرادات عند تقدیم الخدمات للعمالء. یتم إثبات دخل التأجیر ب
بینما یتم إثبات اإلیرادات األخرى عند تحققھا. 

أو الرسوم اإلضافیة مثل الوزن الزائد، وخدمات االنترنت التذاكركجزء من الثانویةالخدمات كما تقوم المجموعة بتقدیم عدد من 
عن خدمات النقل وتقوم بالمحاسبة عن بذاتھا تتمیزال الثانویةأكد بأن ھذه الخدمات ، إلخ. تقوم المجموعة بالتوتقدیم األطعمة

خدمات النقل كالتزام أداء واحد. 

عن شركات أخرى من خالل كما تقوم المجموعة ببیع تذاكر  . وقد تبین للمجموعة بأنھا تعمل كوكیل بشأن ھذه محطاتھاسفر نیابًة
. المبیعاتإلیرادات فقط بقدر عمولة المجموعة على ھذه المبیعات، وبالتالي یتم إثبات ا

ن المجاالت التالیة: تتحقق إیرادات المجموعة م
نقل الركاب-
خدمات الشحن-
اإلیرادات مع شركات النقل الدولیةمترتیبات تقاس-
الحكومیة جھاتالمبیعات من خالل ال-
مع جھات أخرى العامة امتیاز الخدمة ترتیبات-

إثبات اإلیرادات على مدى زمني وذلك بقیاس التقدم نحو الوفاء بالتزام األداء. یتملكل التزام أداء یتم الوفاء بھ على مدى زمني، 
قیاس العوض غیر النقدي بالقیمة العادلة. وفي حالة عدم إمكانیة تقدیر القیمة العادلة للعوض غیر النقدي بشكل معقول، فإنھ تمی
للسلع أو الخدمات األخرى المتعھد بھا للعمیل مقبل العوض. ةبالرجوع إلى أسعار البیع المستقلقیاس العوض تمی

والتزا ً والتزامات یوجد تعدیل للعقد عندما یتفق أطراف العقد على تعدیل ینشئ إما حقوقا ً مات جدیدة واجبة النفاذ أو یعدل حقوقا
.ات اإلیرادات على العقد القائم إلى حین االتفاق على تعدیل العقدواجبة النفاذ ألطراف العقد. یجب االستمرار في إثب
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تتمة -اثبات االیرادات 

الركابنقلاإلیرادات من ب)
م التذاكر باتھا عند استالثتشتمل اإلیرادات من نقل الركاب بشكل أساسي على النقدیة المحصلة من الركاب عند شراء التذاكر ویتم إ
حتى تاریخ السفر أو إنتھاء  تذكرة. الصالحیةمن قبل المسافرین. یتم إثبات اإلیرادات المؤجلة بشأن التذاكر المشتراه مقدماً

إیرادات الشحنج )
، أي عند تسلیم الشحن وفاء المجموعة بالتزامات األداء تجاه العمالءعند نقطة معینة من الزمنیتم إثبات إیرادات الشحن عند

في األماكن المحددة بنجاح.  ةللمكان المحدد. وبالتالي یتم إثبات اإلیرادات عند استالم إقرار بتسلیم البضاعة المشحون

للعمالء بعین االعتبار عند إثبات اإلیرادات، وأنھ یتم إثبات اإلیرادات بعد خصم ةالممنوحالحسمیاتالتخفیضات و/أو تكلفةتؤخذ
غ المقدر . یتم إثبات المبلالمجموعةاتالمتغیر في سعر المعاملة وفق أفضل تقدیرالعوض. تقوم المجموعة بإدراج عوض المتغیرال

جوھریاً. غیر أن یكون فیھ عكس اإلیرادات لكإیرادات بالقدر الذي یحتم

یرادات مع الشركات الدولیة اإلترتیبات تقاسم )د 
أبرمت المجموعة اتفاقیات تقاسم إیرادات مع شركات نقل دولیة. بموجب ھذه العقود، یتم تقاسم اإلیرادات المشتركة للمجموعة 
لشروط العقود المعنیة. یتم تعدیل الزیادة أو النقص في  بین الطرفین طبقاً والشركات األخرى المتحققة خالل الشھر مناصفًة

بتا . التسویةریخ اإلیرادات المسجلة سابقاً

المبیعات من خالل الوكاالت )ھـ
میل مل على الععلى أساس إجمالي، أي المبلغ المحتعمل الشركة كأصیل بموجب ھذه الترتیبات وبالتالي یتم إثبات اإلیرادات 

النھائي. تقید العمولة المحملة من قبل الوكاالت كمصاریف. 

العامةامتیاز الخدمة اتترتیبو)
مع الھ)المشغل"أو "شركة المواصالت العامة "("الشركة التابعة أبرمت  )ةالمانحالجھة یئة العلیا لتطویر مدینة الریاض (عقداً
سنة. وبموجب العقد، ١٢مدة العقد إنالریاض.مدینةلتنفیذ مشروع الملك عبدالعزیز للنقل العام في٢٠١٤نوفمبر ٢٠بتاریخ 

سیقوم المشغل بشراء الحافالت وبناء المستودعات وإدارة العملیات (أي تشغیل الحافالت، ونقل الركاب في مختلف خطوط النقل) 
العمل، ء بكون العقد من مرحلتین وھما: مرحلة اإلعداد والتجھیز للبدتیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض. وإدارة خطوط النقل للھی

للمجموعة ، ولن یكونالمانحةاألخرى إلى الجھة ستؤول كافة البنى التحتیة والموجودات،ومرحلة التشغیل. وفي نھایة فترة االمتیاز
إنھاء االتفاقیة على األداء الضعیف من قبل المشغل بشأنالمانحة بالعملیات أو الصیانة. تشتمل حقوق الجھة إضافي ارتباطأي 

وھري لبنود العقد. جخرقوأي 

على  ، للمشغل الحق غیر المشروط الستالم النقدیة خالل مرحلة التجھیز الریاضمع الھیئة العلیا لتطویر مدینة الترتیبوبناًء
مجموعة النقدیة من عامة الناس. تقوم اللتحصیلأي حقوق في استالم البنیة التحتیة مل ومرحلة التشغیل، ولیس لھ واإلعداد لبدء الع

انحةمحق غیر مشروط الستالم النقدیة من الجھة الیكون لھاباثبات الموجودات المالیة الناتجة عن اتفاقیة امتیاز الخدمة عندما 
لقاء خدمات اإلنشاء أو تحسین الخدمات المقدمة. تقاس ھذه الموجودات المالیة بالقیمة العادلة عند اإلثبات األولي، وتصنف كقروض 

وذمم مدینة. 

ة بھ، ممتلكات وآالت ومعدات خاصالموجودات قید البنیة التحتیة) كلنقل العام (أي خدمات ایحق للمشغل إثبات البنیة التحتیة لال 
لبنیة أثناء فترة اإلعداد والتجھیز لبدء العمل في اة، وبالتالي تقید المصاریف المتكبداالستخدامألن للمشغل حق الوصول ولیس حق 

قید التطویر كمصاریف. التحتیة الحالیة أو 

خالل فترة اإلعداد والتجھیز لبدء العمل، یتم إثبات اإلیرادات بحسب الوفاء بالتزامات األداء المعنیة المذكورة بالعقد. یتم إثبات 
یف لمعقول على التكاربح اإلیرادات خالل مرحلة اإلعداد والتجھیز للبدء بالعمل باستخدام طریقة المدخالت وذلك بتطبیق ھامش 

المتكبدة ولغایة الوفاء بالتزام األداء المعني. 

.وخالل مرحلة التشغیل، یتم إثبات إیرادات خدمات النقل على أساس الكیلومترات المقطوعة وكما ھو مبین في الئحة األسعار
قد. ألداء المعنیة المذكورة بالعبالنسبة اللتزامات األداء األخرى أثناء مرحلة التشغیل، یتم قید اإلیرادات عند الوفاء بالتزامات ا

اإلیرادات التمویلیة ز)
باستخدام معدل العمولة الفعلیة والذي یمثل المعدل الذي یتم بموجبھ خصم المقبوضات النقدیة المستقبلیة اإلیرادات التمویلیة یتم إثبات

المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة او فترة أقل، أیھما أنسب، لصافي القیمة الدفتریة لألصل المالي. یدرج دخل العموالت 
.خل األولیة الموحدة الموجزةقائمة الدفي التمویلیةفي االیرادات 

توزیعات األرباحح)
یتم اثبات توزیعات األرباح عند االقرار بأحقیة المجموعة الستالمھا، ویكون ذلك عادة عند مصادقة المساھمین على توزیعات 

األرباح.
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العمالت األجنبیة
العملة الوظیفیة للشركة الموجزة الموحدة األولیةالمالیة تظھر القوائم  م. األللمجموعة باللایر سعودي والذي یعتبر أیضاً

األجنبیةوالمعامالتاألرصدة
المعنیة للعملة الوظیفیةأسعار التحویل السائدةبمن قبل منشآت المجموعة األجنبیةیتم، في األصل، تحویل المعامالت بالعمالت 

لإلثبات.  بالتاریخ الذي تصبح فیھ المعاملة مؤھلة أوالً

عداد القوائم للعملة الوظیفیة بتاریخ إبأسعار التحویل السائدة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة یتم تحویل
وحدة قائمة الدخل األولیة المنود النقدیة في الناتجة عن السداد أو تحویل البیتم اثبات الفروقات.األولیة الموحدة الموجزةالمالیة

الموجزة.

المعامالت بأسعار التحویل السائدة بتاریخ،المسجلة بعملة أجنبیة،تحول البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة
تحول البنود غیر النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة بأسعار التحویل السائدة بالتاریخ الذي .االولیة

بما ةیتم فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم معالجة االرباح أو الخسائر الناتجة عن تحویل البنود غیر النقدیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادل
الخسائر الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للبند (أي یتم اثبات فروقات التحویل على البنود التي یتم وأمع اثبات األرباح یتفق 

، على التوالي).قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزةقیاس أرباحھا أو خسائرھا بالقیمة العادلة في اإلیرادات الشاملة األخرى أو 

الزكاة
ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربیة السعودیة. یحمل المخصص على قائمة الدخل یجنب  مخصص للزكاة وفقاً

األولیة الموحدة الموجزة. تقید أیة فروقات بین المخصص والربط النھائي خالل السنة التي یتم فیھا الموافقة على الربط النھائي.

ضریبة االستقطاع
لنظام ضریبة تقوم المجم ً وعة باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع األطراف غیر المقیمة في المملكة العربیة السعودیة وفقا

الدخل بالمملكة العربیة السعودیة. 

الممتلكات واآلالت والمعدات
االستھالك المتراكم ت والمعدات بالتكلفةتظھر الممتلكات واآلال شتمل في القیمة، إن وجدت. تالمتراكم خسائر االنخفاض وناقصاً

لة األجل المتعلقة بالمشاریع االنشائیة طویاالقتراضمن الممتلكات واآلالت والمعدات وتكالیف جزءھذه التكلفة على تكلفة استبدال 
على مرا حل، تقوم المجموعة وذلك في حالة الوفاء بمعاییر االثبات. وإذا كان استبدال أجزاء ھامة من اآلالت والمعدات مطلوباً

. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئیسي، یتم اثبات تكلفتھ في بصورة مستقلة على مدى أعمارھا اإلنتاجیةھذه األجزاء بإستھالك
القیمة الدفتریة لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعاییر اثباتھ. یتم اثبات كافة تكالیف االصالح والصیانة األخرى 

عند تكبدھا. تدرج القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل ما بعد استخدامھ ضمن قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزةفي 
بإثبات المخصص.تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعاییر االثبات المتعلقة 

المقدرة للموجودات وكما یلي:یحسب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجیة

األعمار اإلنتاجیةفئات الموجودات
سنة٣٣المباني

سنة١٢–٦الحافالت والشاحنات والمقطورات
سنة٢٠–٢اآلالت والمعدات 

سنوات١٠-٣األثاث والتركیبات 
سنوات ٦–٣السیارات 

اد أو عند االستبعدوذلك عنوأي جزء ھام تم إثباتھ في البدایةوالمعداتیتم التوقف عن اثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت
تدرج أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي أصل .عدم وجود منافع مستقبلیة متوقعة من االستعمال أو االستبعاد

موجزةقائمة الدخل األولیة الموحدة الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في ال(التي یتم احتسابھا ك
التي یتم التوقف عن االثبات فیھا.فترةلل

إجراء تم ییتم مراجعة القیمة المتبقیة واالعمار االنتاجیة، وطرق استھالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نھایة كل فترة مالیة و
التعدیالت مستقبالً، إذا كان ذلك مالئماً.

لفة . وبعد ذلك یتم رسملة ھذه التكأجلھمن ئبالتكلفة المتكبدة لحین إعداد األصل للغرض الذي أنشالمشاریع تحت اإلنشاءتظھر 
. الیةالرأسموالدفعات المقدمة على الموجودات المعنیة. تشتمل التكلفة على تكلفة المقاولین والمواد والخدمات 
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االستثمارات العقاریة
یتم، في األصل، قیاس االستثمارات. ةتصنف االستثمارات المقتناة لتحقیق دخل إیجار أو إلنماء رأس المال كاستثمارات عقاری

االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم. بالتكلفة شاملة تكالیف المعامالتالعقاریة  ناقصاً

استھالك على األراضي. احتسابیحسب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة. ال یتم 

د عدم توقع أیة فوائمن االستخدام، وعندبصورة دائمة یتم التوقف عن إثبات االستثمارات العقاریة عند استبعادھا أو سحبھا 
مة الدخل األولیة قائاقتصادیة مستقبلیة من استبعادھا. یدرج الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل في 

للفترة التي یتم فیھا التوقف عن اإلثبات. الموحدة الموجزة

ة إلى یفي االستخدام. بالنسبة للتحویل من االستثمارات العقارعند وجود تغیرفقط یتم التحویل إلى (أو من) االستثمارات العقاریة 
العقارات المشغولة من قبل المالك، تعتبر التكلفة المفترضة بخصوص المحاسبة عن الفترة الالحقة بمثابة القیمة العادلة بتاریخ 

اًھذا العقار طبقبالمحاسبة عنجموعة تغیر االستخدام. وعندما یصبح العقار المشغول من المالك استثمارات عقاریة، تقوم الم
الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاریخ تغیر االستخدام.فيةللسیاسة المذكور

اإلیجارات
ن إیتوقف تصنیف العقد فیما إذا كانت الترتیبات تعتبر إیجار (أو تنطوي على إیجار) على جوھر الترتیبات عند نشأة العقد. 

حدد أو نقل م)أو موجودات(الترتیبات تعتبر إیجار (أو تنطوي على إیجار) إذا كان الوفاء بالترتیبات یتوقف على استخدام أصل 
.الترتیبات) غیر محددة صراحة في الموجوداتحق استخدام األصل (أو الموجودات) حتى لو كان ذلك األصل (أو تلك 

المجموعة كمستأجر
تشغیلیة. تصنف عقود اإلیجار التي تحول بموجبھا اتعند نشأتھا، كعقود إیجار تمویلي أو عقود إیجارتصنف عقود اإلیجارات،

المنافع المصاحبة للملكیة كعقود إیجار تمویلي.وكافة المخاطر 

حد األدنى یمة الحالیة للترسمل عقود االیجارات التمویلیة عند بدایة االیجار بالقیمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كانت أقل، بالق
لدفعات اإلیجار. یتم تجزئة دفعات اإلیجار بین تكالیف التمویل والنقص في التزامات االیجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على 

قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة.یتم إثبات األعباء المالیة ضمن تكالیف التمویل في الرصید المتبقي من االلتزام. 

ة معقول بأنھ سیتم نقل الملكیة إلى المجموعتأكید تھلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي لألصل. وفي حالة عدم وجود یس
في نھایة فترة االیجار، یستھلك األصل على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االیجار، أیھما أقصر.

عن عقد االیجار التمویلي. یتم اثبات دفعات االیجار بموجب عقود االیجار التشغیلیة إن عقد االیجار التشغیلي ھو ایجار یختلف 
كمصاریف تشغیلیة في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة االیجار.

المجموعة كمؤجر
ع الھامة المصاحبة لملكیة األصل كعقود ایجارات المنافوتصنف االیجارات التي ال تحول المجموعة بموجبھا كافة المخاطر 

تشغیلیة. تضاف التكالیف المباشرة األولیة التي یتم تكبدھا أثناء التفاوض والترتیب بشأن أي عقد ایجار تشغیلي إلى القیمة الدفتریة 
الل یجارات الشرطیة كإیرادات خلألصل المؤجر، ویتم إثباتھا على مدى فترة اإلیجار وفق نفس األسس كدخل إیجار. یتم إثبات اإل

الفترة التي تتحقق فیھا.

الموجودات غیر الملموسة
تقاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لھا بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غیر 

خ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لھا، تقید الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا في عملیة تجمیع منشآت القیمة العادلة بتاری
اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. ال یتم رسملة الموجودات غیر الملموسة المطورة داخلیاً،  الملموسة بالتكلفة ناقصاً

حدة الموجزة للسنة التي تكبدت فیھا.فیما عدا تكالیف التطویر المرسملة، وتحمل المصاریف على قائمة الدخل األولیة المو

تصنف األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة كـ "محددة" أو "غیر محددة" المدة.

تطفأ الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا، ویتم مراجعھا للتأكد من وجود 
جود دلیل یشیر إلى حدوث ھذا االنخفاض. یتم مراجعة فترة وطریقة إطفاء الموجودات غیر انخفاض في قیمتھا وذلك عند و

یتم معالجة التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو .فترة إعداد كل قوائم مالیةوسة التي لھا عمر محدد على األقل في نھایة ملمال
وذلك بتعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما ھ–تضمنھا األصل طریقة استنفاذ المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي  و محاسبیاً

مالئم، ویتم اعتبارھا كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. تدرج مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد في 
غیر الملموسة.قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة كمصروف وبما یتماشى مع وظیفة الموجودات
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تتمة -الموجودات غیر الملموسة

للتأكد من عدم وجود انخفاض في قیمتھا  ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لیس لھا عمر محدد بل یتم اختبارھا سنویاً
وذلك للتأكد فیما إذا كان التقویم ً وذلك لوحدھا أو على مستوى وحدة تولید النقد. یتم مراجعة تقویم العمر اإلنتاجي غیر المحدد سنویا

على "عمر محدد"إلى "عمر غیر محدد"ه للعمر اإلنتاجي غیر المحدد ال یزال ھناك ما یؤیده، وإال یتم التغییر من الذي تم إجراؤ
أساس مستقبلي.

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة 
دراجھا في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة عند التوقف عن إثبات األصل.الدفتریة لألصل، ویتم إ

برامج الحاسب اآللي
اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم. تشتمل التكلفة التاریخیة على  ً تقید برامج الحاسب اآللي بالتكلفة التابعة ناقصا

بشراء البنود.فالمصاری المتعلقة مباشرًة

القیمة المتبقیة على مدى  یحمل اإلطفاء على قائمة الدخل بطریقة القسط الثابت وذلك لتوزیع التكالیف على الموجودات المعنیة ناقصاً
األعمار اإلنتاجیة المقدرة التالیة: 

واتسن٦٫٥-٤برنامج الحاسب اآللي

تكالیف التمویل
وتكالیف تمویل المرابحة المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة تتم رسملة تكالیف القروض العامة والمحددة 

خالل الفترة الزمنیة الالزمة إلتمام وإعداد األصل لالستخدام أو البیع. یتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت 
تكالیف القروض المؤھلة للرسملة. یتم قید تكالیف القروض األخرى لقروض محددة لحین یتم صرفھا على الموجودات المؤھلة، من

كمصروف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة.

مالیةالدوات األ
ینایر ١في األولي یق المالیة مع تاریخ التطباألدوات-) ٩(رقم للتقریر المالي المبكر للمعیار الدولي تطبیقبالقامت المجموعة 

لفة الموجودات المالیة المثبتة بالتككافة قیاس . یقدم المعیار متطلبات تصنیف وقیاس الموجودات المالیة. یتطلب المعیار٢٠١٦
.اإلثبات األوليالمطفأة أو القیمة العادلة في فترات محاسبیة الحقة بعد 

اإلثبات
المالیة.األداةالمركز المالي عندما تصبح المجموعة طرفا في قائمة الموجودات والمطلوبات المالیة في إثبات یتم 

تصنیفال
تلك التي یتم قیاسھا ) ١فئات القیاس التالیة: ضمن ، تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة ومطلوباتھا المالیة ٢٠١٦ینایر ١من 

تلك التي یتم قیاسھا بالتكلفة ) ٢الربح أو الخسارة، و خاللأو من ة األخرىالشاملاإلیرادات خاللبالقیمة العادلة إما منالحقا 
المطفأة.

الخاص بإدارة الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة. یتم األعمالیعتمد تصنیف الموجودات المالیة على نموذج 
بالقیمة الحقا ا كمطلوبات یتم قیاسھتخصیصھا ما لم یتم ،لك التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأةتصنیف المطلوبات المالیة على أنھا ت

إما في والخسائراألرباح. بالنسبة للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقیمة العادلة، یتم تسجیل الربح أو الخسارةخاللالعادلة من 
.األخرىالشاملة اإلیراداتفي أو الربح أو الخسارة

یتم إعادة تصنیف ال تقوم المجموعة بإعادة تصنیف الموجودات المالیة فقط عندما یتغیر نموذج أعمالھا إلدارة تلك الموجودات. 
المطلوبات المالیة.

التصنیفات التالیة:بتنفیذ المجموعة قامت 

)٩التصنیف وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (بند القوائم المالیة

أداة -ة األخرى الشاملاإلیرادات خاللالقیمة العادلة من األخرىالشاملة اإلیراداتخاللاستثمارات بالقیمة العادلة من 
حقوق الملكیة

التكلفة المطفأةمدینون تجاریون
التكلفة المطفأةنقدیة وشبھ نقدیة

التكلفة المطفأةاستثمارات في ودائع مرابحة
التكلفة المطفأةمرابحةتمویل 

مطلوبات مالیة أخرىدائنون تجاریون وآخرون
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قیاسال
، في حالة الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة غیر زائدا، اإلثبات األوليالمالیة بالقیمة العادلة عند كافة األدواتیجب قیاس 

المتعلقة مباشرة بشراء أو إصدار الموجودات أو المطلوبات المعامالت، تكالیف الربح أو الخسارةخاللالمدرجة بالقیمة العادلة من 
مصروف كالربح أو الخسارةخالللعادلة من للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة االمعامالتالمالیة. یتم تسجیل تكالیف 

.األولیة الموحدة الموجزةالدخل قائمة في 

قات نقدیة والتي لدیھا تدف،الموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج أعمال والتي تھدف إلى تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیةإن 
لفترات المحاسبیة ابالتكلفة المطفأة في نھایة ھایتم قیاس،القائماألصلي بلغ وأرباح على المللمبلغ األصلي فقط مدفوعات تمثل تعاقدیة 
ت بقیمتھا العادلة في نھایة الفتراحقوق الملكیةفي االستثماراتبما في ذلك األخرىالموجودات المالیة كافة. یتم قیاسالالحقة

قت في ولإللغاءغیر قابل قائمة اإلیرادات الشاملة األخرى (اختیار الدخل أو ضمن قائمة أي تغیرات إدراج مع الالحقةالمحاسبیة 
.اإلثبات)

التوقف عن اإلثبات
ویل أو عندما تقوم المجموعة بتحاألصلالتدفقات النقدیة من استالمفي الحقوق نتھي تالمالي عندما التوقف عن إثبات األصلیتم 

رف طتتحمل التزام بدفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر جوھري إلى أو األصلالتدفقات النقدیة من استالمحقوقھا في 
الحتفاظابتحویل أو المجموعةتقم لم أو مخاطر ومنافع األصل، بتحویل كافة المجموعة"؛ وإما أن تقوم فوریة"اتبموجب ترتیبآخر 

.األصلقامت بتحویل السیطرة علىھاولكنمخاطر ومنافع األصل،بكافة 

ةمالیات مطلوبأو إلغاؤه أو انتھاء مدتھ. عندما یتم استبدال االلتزاممن اإلعفاءالمطلوبات المالیة عندما یتم التوقف عن إثبات یتم 
أو یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل جوھري، یتم معاملة ھذا ،من نفس المقرض بشروط مختلفة جوھریابأخرى ةحالی

العالقة ات الفرق في القیمة الدفتریة ذإثبات ، ویتم ةجدیدإثبات مطلوبات وةاألصلیتوقف عن إثبات المطلوبات التعدیل كالتبدیل أو 
الدخل.قائمةفي 

االنخفاض في القیمة
ة المرتبطة المتوقعاالئتمانخسائر بشأن ، مستقبليأساس القائمة على المعلومات المتاحة، بما في ذلك بتقویم كافة تقوم المجموعة 

القیمة ي فنخفاض منھجیة اال. تعتمد طریقة األخرىةالشاملاإلیرادات خاللبموجوداتھا المدرجة بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من 
، ناإلئتمافي مخاطرجوھریةما إذا كانت ھناك زیادة لتقویم. واالئتمانفي مخاطر جوھریةالمطبقة على ما إذا كانت ھناك زیادة 

خ تاریفي السداد كما مخاطر اإلخفاق في مع إعداد القوائم المالیة تاریخ في السداد كما مخاطر اإلخفاق في تقارن المجموعةفإن 
.والمعلومات المستقبلیة المعقولة الداعمة، المتاحةالمعلوماتبناء على كافة اإلثبات األولي 

ي القیمةفاالنخفاضخسائر إظھار یتم ال ، ة األخرىالشاملاإلیرادات خاللادلة من حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العألدواتبالنسبة 
ن المقاسة الدیوبالنسبة ألدوات،في القیمة العادلةاألخرىبشكل منفصل عن التغیرات ) في القیمةاالنخفاضخسائر قید وعكس (

في القیمة في الربح أو الخسارة.االنخفاضأرباح أو خسائر إثبات ، یتم ة األخرىالشاملاإلیرادات خاللبالقیمة العادلة من 

ةالمبسطلمنھجیة االمتوقعة للذمم المدینة التجاریة بناء على االئتمانبالنسبة للذمم المدینة التجاریة فقط، تقوم المجموعة بإدراج خسائر 
تطلب من المجموعة تتبع التغیرات ال تالخسائر المتوقعة ت إلثباةالمبسطالمنھجیة . إن )٩(المالي رقم للتقریر بموجب المعیار الدولي 

إعداد یخ تارالدائمة بالمتوقعة االئتمانخسائر بناء على مخصص خسارة بإثبات من ذلك، تقوم المجموعة وبدال االئتمان،في مخاطر 
من تاریخ الذمم المدینة التجاریة.قوائم مالیة كل 

أو ھامة، أن المدین أو مجموعة من المدینین یواجھون صعوبات مالیة تدل على في القیمة مؤشرات االنخفاضقد یتضمن دلیل 
لة وحیث تشیر البیانات القاب،فالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرىاإلیةأو احتمالالمبلغ األصلي، أو سداد األرباحأو تأخیر في إخفاق 

القتصادیةاالنقدیة المستقبلیة المقدرة، مثل التغیرات في المتأخرات أو الظروف قابل للقیاس في التدفقاتنقص إلى وجود للمالحظة
على أساس كل حالة على حدة لتحدید ما إذا كانت بشكل نوعي التجاریة المدینةالسداد. تتم مراجعة الذمم اإلخفاق في التي ترتبط ب

ھناك حاجة إلى شطبھا.

من السداد خالل فترة العقد وتتضاإلخفاق في مخاطر األخذ بعین االعتبار وقعة من خالل المتاالئتمانخسائر بقیاس تقوم المجموعة 
.قیاسھافي مستقبلیةمعلومات 
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مالیةالمطلوبات ال
دة، ، بعد خصم تكالیف المعاملة المؤھلة المتكب)مستلمة(كمتحصالتالقروض وتمویل المرابحة بالقیمة العادلةفي األصل إثبات یتم 

لعمولة اوتمویل المرابحة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل األجل، یتم قیاس القروض طویلة إلثبات األولياوبعدإن وجدت. 
دة الموجزة األولیة الموحخل الدقائمة تكالیف المعاملة) ومبلغ االسترداد في بعد خصم المتحصالت (بین أي فرق یتم إثبات الفعلي. 

الفعلي.العمولة معدل طریقةباستخدام القروض مدى فترة على 

یتم حذف القروض وتمویل المرابحة من قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة عندما یتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد 
لعوض االقیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة التي تم إطفاؤھا أو تحویلھا إلى طرف آخر وأو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. یتم إثبات الفرق بین 

المدفوع، بما في ذلك الموجودات غیر النقدیة المحولة أو المطلوبات المفترضة، في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة كإیرادات 
أو تكالیف تمویل أخرى.

كمطلوبات متداولة إال إذا كان لدى المجموعة حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لمدة یتم تصنیف القروض وتمویل المرابحة
شھرا على األقل بعد فترة إعداد القوائم المالیة.١٢

الدائنون التجاریون والمبالغ المستحقة الدفع
ر غیر ة الفترة المالیة والتي لم یتم دفعھا، وتعتبتمثل ھذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نھای

شھرا ١٢مضمونة. یتم عرض الذمم الدائنة التجاریة والمبالغ المستحقة الدفع كمطلوبات متداولة إال إذا لم یكن السداد مستحقا خالل 
ولة الفعلیة.كلفة المطفأة باستخدام طریقة العم، ویتم إثباتھا في األصل بقیمتھا العادلة وتقاس الحقا بالتفترة إعداد القوائم المالیةبعد 

االلتزامات المحتملة
ال یتم إثبات االلتزامات المحتملة في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة، ولكن یتم اإلفصاح عنھا إال إذا كانت إمكانیة تدفق 

الموجودات المحتملة في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة، . ال یتم إثبات مستبعدصادر للموارد التي تتضمن مزایا اقتصادیة 
ولكن یفصح عنھا عندما یكون من المحتمل تحقیق منافع اقتصادیة.

مقاصة األدوات المالیة
ط عند فقتتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة

وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نیة للتسویة على أساس الصافي، أو بیع الموجودات وسداد المطلوبات 
في آن واحد.

ةالمالیاتعقود الضمان
قبل المجموعة تخصقدمت المجموعة ضمانات لمدیونیة الشركة التابعة والمشروع المشترك. وبما أن الضمانات المالیة المقدمة من

ھذه الضمانات. بموجب المعیار الدولي بشأن / عمولة ال تقوم باحتساب عالوةالشركة التابعة والمشروع المشترك، فإن المجموعة 
لى بیانات عالعادلة بناء القیمة تحدیدبالقیمة العادلة. تم في البدایة ، یتعین على المجموعة قیاس ھذه الضمانات )٩(رقم للتقریر المالي 

في وقعةالمتاالئتماناإلثبات األولي خسائرعند المالیةمماثلة. تعكس القیمة العادلة للضمانات ذات طبیعة اتالسوق لعقود ضمان
ذلك الوقت.

شركة الا في اتھفیما یتعلق باستثمارالمفترضة ، اختارت المجموعة إعفاء التكلفة للتقریر الماليإلى المعاییر الدولیة التحول وبتاریخ
العادل للضمانات الصادرة نیابة عن شركات التقویم ناتجة عن الخسائر الرباح / األ، تم تعدیل علیھمشترك. المشروع الزمیلة وال

الضمانات.ھذه لمجموعة على مدى فترة ا. یتم إطفاء دخل العمولة على ضمانات األرباح المبقاةالمجموعة من 

لشركات المجموعةغیر المرتبطة بعمولة قروض ال
صم القیمة العادلة. یتم خالمرتبطة بعمولة منخفضة أو غیر مرتبطة بعمولة في البدایة بالقیمة قیاس القروض لشركات المجموعةیتم 

معدل فقا لطریقة وإثبات دخل العمولة الحقا ویتم -في السوق العمولة السائدة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لھذه القروض بسعر 
ما لم یكن كأرباح أو خسائراإلثبات األولي عند لألداةوالقیمة العادلة الذي تم إقراضھ أي فرق بین المبلغ إثبات الفعلي. یتم العمولة 
.مطلوباتأو موجودات كلإلثبات مؤھال 
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مخزونال
. یتم لحركةاألي بنود متقادمة أو بطیئة مخصصات مالئمة أیھما أقل مع ، القابلة للتحققالقیمة صافي بالتكلفة أو مخزونالیتم قیاس 

تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح.

ند إلى موقعھا ووضعھا الحالي. یستھا والتكالیف المتكبدة بشأن إحضارمخزونالالمصاریف المتكبدة لشراء على التكلفة تشتمل 
إلى سعر البیع التقدیري ناقصا أي تكالیف إضافیة یتوقع تكبدھا عند االستبعاد.القابلة للتحققصافي القیمة 

الموجودات غیر المالیةاإلنخفاض في 
تقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة موحدة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود أي دلیل على وجود انخفاض في قیمة أصل ما. 

إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود  عة في القیمة، تقوم المجمواالنخفاضوفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل أو عندما یكون مطلوباً
قابلة لالسترداد لذلك األصل. تمثل القیمة القابلة لالسترداد القیمة األعلى للقیمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة، بتقدیر القیمة ال

والقیمة الحالیة، ویتم تحدیدھا لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ینتج فیھا عن األصل تدفقات نقدیة وارده تكالیف االستبعاد ناقصاً
كبیر عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزید فیھا القیمة الدفتریة مستقلة بشكل 

ترداد.منخفض القیمة، ویخفض إلى القیمة القابلة لالسیعتبر األصل فأن لألصل أو الوحدة المدره للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، 

، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم لما قبل الضریبة وعند تقدیر القیمة الحالیة
تكالیف البیع، ف نھ إوالذي یعكس تقدیرات السوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصاً

بالسوق عند توفرھا. وفي حالة عدم إمكانیة تحدید مثل ھذه المعامالت، یتم استخدام طرق تقویم یؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت 
مالئمة.

في القیمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصیلیة والتوقعات والتي االنخفاضتقوم المجموعة باحتساب 
یة في المجموعة التي یخصص إلیھا األصل. إن المعلومات المستخدمة في احتساب للنقدةیتم إعدادھا بصورة مستقلة لكل وحده مدر

یة وتطبیقھ على التدفقات النقدیة المستقبلاألجلالموازنات والتوقعات تغطي عادة فترة خمس سنوات. یتم احتساب معدل نمو طویل 
المتوقعة بعد السنة الخامسة.

تمشى ضمن المصاریف وبما یالموجزة األولیة الموحدةلعملیات المستمرة في قائمة الدخل في القیمة من ااالنخفاضثبات خسائر إیتم 
مع وظیفة األصل منخفض القیمة.

بالنسبة للموجودات، فیما عدا الشھرة، یتم إجراء تقویم بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة موحدة، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم 
أو نقصانھا. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد المثبتةوجود خسائر االنخفاض  ً سابقا

فقط في حالة وجود تغییر في االفتراضات المستالمثبتةلألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة. یتم عكس قید خسائر االنخفاض  خدمة سابقاً
بحیث ال تزید القیمة الدفتریة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ إثبا ت آخر خسارة انخفاض في القیمة. إن عكس القید یعتبر محدوداً

فیما لو لم –بعد خصم االستھالك –لألصل عن القیمة القابلة لالسترداد لھ وال عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا 
.الموحدةابقة. یتم إثبات عكس القید ھذا في قائمة الدخل یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة في السنوات الس

٣١یتم اختبار الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا سنویا كما في 
د ظروف إلى أن القیمة الدفتریة قعلى مستوى الوحدة المدرة للنقدیة، حسب االقتضاء، وعندما تشیر الأو بشكل فردي إما دیسمبر 

تنخفض قیمتھا.

النقدیة وشبھ النقدیة
ق لدى البنوك والنقد في الصندوالنقد تشتمل النقدیة وشبھ النقدیة الظاھرة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة على 

لمخاطر غیر جوھریة بشأن التغیرات في القیمة.وتخضعأو أقل والودائع قصیرة األجل وفترة استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر 

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة الموجزة، تشتمل النقدیة وشبھ النقدیة على النقد في الصندوق والودائع قصیرة 
ال یتجزأ من إدارة النقدیة حیث أنھا تعتبر جزء) إن وجدت(األجل كما ھو موضح أعاله بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك اً

للمجموعة.
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توزیعات األرباح
حت تتقوم المجموعة بإثبات توزیعات نقدیة أو غیر نقدیة للمساھمین كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزیع وأن التوزیع لم یعد 

.المجموعةتصرف 

لنظام الشركات في  المملكة العربیة السعودیة، یتم إثبات توزیعات األرباح النھائیة عند المصادقة علیھا من قبل الجمعیة وطبقاً
یتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق و،. تقید توزیعات األرباح المرحلیة عند الصادقة علیھا من مجلس اإلدارةعمومیةال

الملكیة.

المخصصات
عام

یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونیة حالیة أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن تدفق 
كون ضروري لتسویة االلتزام ویمكن إجراء تقدیر موثوق بھ لمبلغ االلتزام. عندما یخارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادیة سوف 

أو كل المخصصات سیتم استردادھا، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، یتم إثبات المبالغ المستردة تتوقع المجموعة أن بعض 
كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون ھذه المبالغ المستردة مؤكدة تقریبا. یتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل 

األولیة الموحدة الموجزة بعد خصم أي مبالغ مستردة.

ا یكون ما كان أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھریا، یتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضریبة الحالي الذي یعكس، عندإذ
ً الزیادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمویل.إثبات ، المخاطر الخاصة بااللتزام. عند استخدام الخصم، یتم ذلك مالئما

ظفینمكافأة نھایة الخدمة للمو
.والمؤھلة كبرنامج منافع محددةتقوم المجموعة بتقدیم مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

ة. تحدد ئتمان المتوقعوحدة االالمحددة بشكل دوري من قبل اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة المنافع اتیتم إعادة قیاس التزام
الشركات عالیة لسنداتالعموالت المحددة بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار المنافع اتالقیمة الحالیة اللتزام

ي ال یوجد . وفي البلدان التذات العالقةاتبھا، والتي لھا شروط تقارب شروط االلتزامسیتم دفع المنافع بالعملة التي المسجلة الجودة 
لخصم على بتطبیق معدل االعمولة ھذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومیة. یتم احتساب تكلفة لةفیھا سوق عمیق

فین في منافع الموظمصاریف . یتم إدراج ھذه التكلفة في لموجودات البرنامجالمحددة والقیمة العادلة المنافع اتصافي رصید التزام
.الموحدةالدخل قائمة 

على أساس سنوي باستخدام معدل تكلفة المعاشات التقاعدیة المحددة األولیة المحددة للفترات المنافع اتالیف التزامیتم احتساب تك
تعدیالت لمرة واحدة، مثلتقع وأیة أحداث ھامة بعد تعدیلھا بالتقلبات الھامھ التي تطرأ على السوق اكتواریا في نھایة السنة السابقة، 

في السوق واألحداث التي تتم مرة واحدة، ترحل الھامة . وفي غیاب مثل ھذه التقلبات سدادالوالعاملةاألیديأو تقلیص البرامج 
خاللیبات أو الترتاالفتراضاتاالكتواریة استنادا إلى االفتراضات في بدایة السنة. إذا كانت ھناك تغیرات جوھریة على المطلوبات 

قیاس تلك المطلوبات.إعادة یؤخذ بعین االعتبار ، األولیةالفترة 

اإلیرادات ي ففیھا في الفترة التي تحدث االكتواریةفي االفتراضات التغیراتالناتجة عن القیاسأرباح وخسائر إعادة یتم إثبات 
مباشرة في ج تقلیص البرنامأو تسویات المحددة الناتجة عن المنافع اتالتغیرات في القیمة الحالیة اللتزامإثبات . یتم الشاملة األخرى

سابقة.خدمةكتكالیف ةالدخل الموحدقائمة 

یتم إثبات تكالیف الخدمات الحالیة والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد إنتھاء الخدمة مباشرة في قائمة الدخل األولیة الموجزة الموحدة 
یجة أي تغیرات في صافي المطلوبات نتبینما یتم تسجیل الزیادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكالیف تمویلیة. إن 

لعملیات التقویم االكتواریة والتغیرات في االفتراضات یتم إعادة قیاسھا في اإلیرادات الشاملة األخرى.

وفیما یتعلق بالتزام مكافأة نھایة الخدمة للموظفین، تأخذ عملیة التقویم االكتواري بعین االعتبار نظام العمل السعودي وكذلك سیاسة 
المجموعة. 
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المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد
حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموحدة ،تم اإلفصاح أدناه عن المعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد

الموجزة للمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع ھذه المعاییر، إذا ینطبق ذلك، عند سریانھا.

بیع أو المساھمة بالموجودات بین -) ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٠التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشتركالمستثم

) في التعامل مع فقدان ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٠تعرض التعدیالت االختالف بین المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
م إثبات كافة أنھ یتالسیطرة على الشركة التابعة التي تم بیعھا أو المساھمة بھا في شركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح التعدیالت 

لما ھو محدد بموجب المعیار الدولي للتقریر  األرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات، التي تشكل أعمال، وفقاً
مة ومع ذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بیع أو المساھ)، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك.٣المالي رقم (

بالموجودات التي ال تشكل أعمال، یتم إثباتھا فقط بقدر حصص المستثمرین غیر المعنیین في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. 
قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ سریان ھذه التعدیالت إلى أجل غیر مسمى، ولكن یجب على المنشأة التي تتبع 

قھا مستقبال.التعدیالت مبكرا تطبی

التعدیالت على المعیار المحاسبي -إثبات الموجودات الضریبیة المؤجلة للخسائر غیر المحققة -) ١٢معیار المحاسبة الدولي رقم (
)١٢الدولي رقم (

عة للضریبة خاضتوضح التعدیالت أنھ یجب على المنشأة أن تأخذ بعین االعتبار ما إذا كانت األنظمة الضریبیة تقید مصادر األرباح ال
والتي یمكن أن تجري علیھا خصومات على عكس تلك الفروقات المؤقتة القابل للخصم. إضافة إلى ذلك، تقدم التعدیالت توجیھات 
حول كیفیة تحدید المنشأة لألرباح الخاضعة للضریبة في المستقبل، وتشرح الظروف التي قد یشمل فیھا الربح الخاضع للضریبة 

جودات بأكثر من قیمتھا الدفتریة.استرداد بعض المو

یجب على المنشآت تطبیق التعدیالت بأثر رجعي. ومع ذلك، عند التطبیق األولي للتعدیالت، یمكن إثبات التغیر في حقوق الملكیة 
خصیص التغیر ن تاالفتتاحیة ألول فترة مقارنة في األرباح المبقاة االفتتاحیة (أو في بند آخر من حقوق الملكیة، حسب االقتضاء)، دو

بین األرباح المبقاة االفتتاحیة والبنود األخرى لحقوق الملكیة. یجب على المنشآت التي تطبق ھذا اإلعفاء، اإلفصاح عن ذلك.

تعدیالت على المعیار -: تصنیف وقیاس معامالت الدفعات المحسوبة على أساس األسھم )٢للتقریر المالي رقم (المعیار الدولي
)٢قاریر المالیة رقم (الدولي للت

): الدفعات المحسوبة على اساس األسھم، ٢رقم (للتقریر المالي أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي 
تصنیف ووالتي تتناول ثالثة نقاط رئیسیة ھي: أثار شروط االستحقاق عند قیاس الدفعات المحسوبة على أساس األسھم المسددة نقداً، 

معاملة الدفعات المحسوبة على أساس األسھم مع صافي خصائص السداد المتعلقة بالتزامات ضریبة االستقطاع، والمحاسبة عندما 
تؤدي التعدیالت في شروط وأحكام معامالت الدفعات المحسوبة على أساس األسھم إلى تغییر تصنیفھا من "مسددة نقداً" إلى "مسددة 

على شكل أسھم".

د إتباع التعدیالت، یتعین على المنشآت تطبیق التعدیالت بدون تعدیل الفترات السابقة، لكن یسمح التطبیق بأثر رجعي إذا ما وعن
تقرر تطبیقھا على التعدیالت الثالث وأنھ تم الوفاء بالمعاییر األخرى. تسري ھذه التعدیالت على الفترات السابقة التي تبدأ في أو 

تباع المبكر لھا.، ویسمح باال٢٠١٨بعد 
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عقود اإلیجار-) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
(٢٠١٦) في ینایر ١٦صدر المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ) عقود اإلیجار، ١٧ویحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم 

تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار، والتفسیر الصادر عن لجنة ٤والتفسیر رقم 
الصادر عن لجنة التفسیرات ٢٧الحوافز، والتفسیر رقم -الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة عقود اإلیجارات التشغیلیة ١٥رقم 

) مبادئ إثبات ١٦ل القانوني لعقد اإلیجار. یحدد المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (الدائمة تقییم جوھر المعامالت التي تتضمن الشك
وقیاس وعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار، ویتطلب من المستأجرین المحاسبة عن كافة عقود اإلیجار كبنود مدرجة داخل قائمة 

). یتضمن المعیار إعفاءین ١٧معیار المحاسبة الدولي رقم (المركز المالي والمماثلة للمحاسبة عن عقود اإلیجار التمویلي بموجب 
عقود اإلیجار لموجودات "منخفضة القیمة"(على سبیل المثال، أجھزة الحاسب اآللي الشخصیة) وعقود اإلیجار -إلثبات عقد اإلیجار 

المستأجر بإثبات التزام إلجراء دفعات شھرا أو أقل). وفي تاریخ بدء عقد اإلیجار، سیقوم ١٢قصیرة األجل (أي عقود اإلیجار لمدة 
اإلیجار (أي التزام اإلیجار)، وإثبات أصل الذي یمثل الحق في استخدام الموجودات المعنیة خالل فترة اإلیجار (أي حق استخدام 

خدام تاألصل). یتطلب من المستأجرین إثبات مصروف العمولة بشكل منفصل على التزام اإلیجار ومصرف االستھالك على حق اس
األصل.

كما یتطلب من المستأجرین إعادة قیاس التزام اإلیجار عند وقوع أحداث معینة (على سبیل المثال، تغییر في مدة اإلیجار، أو تغییر 
في دفعات اإلیجار المستقبلیة الناتجة عن التغییر في مؤشر أو معدل مستخدم لتحدید تلك الدفعات). سیقوم المستأجر بشكل عام بإثبات 

مبلغ إعادة قیاس التزام اإلیجار كتعدیل لحق استخدام األصل.

) لم تتغیر كثیرا عن طریقة المحاسبة الیوم بموجب معیار ١٦إن طریقة محاسبة المؤجر بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
فس مبدأ التصنیف كما ھو الحال في ). سیستمر المؤجرون في تصنیف كافة عقود اإلیجار باستخدام ن١٧المحاسبة الدولي رقم (

) وسوف یمیزون بین نوعین من عقود اإلیجار: عقود اإلیجارات التشغیلیة وعقود اإلیجار التمویلي.١٧معیار المحاسبة الدولي رقم (

یار المحاسبة ) من المستأجرین والمؤجرین إجراء إفصاحات أكثر شمولیة من مع١٦كما یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
).١٧الدولي رقم (

. ویسمح باالتباع ٢٠١٩ینایر ١) على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ١٦یسري مفعول المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
معیار إما بأثر ). یمكن أن یختار المستأجر تطبیق ال١٥المبكر لھ، ولكن لیس قبل منشأة تتبع المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالیة للمعیار ببعض اإلعفاءات.

تعتزم المجموعة تطبیق المعیار الجدید في تاریخ السریان المطلوب. تقوم المجموعة حالیا بتقویم أثر تطبیق ھذا المعیار على القوائم 
المالیة الموحدة.

واالفتراضات المحاسبیة الھامةاألحكام والتقدیرات -٣

یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على 
تأكد من ھذه االیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات واإلیضاحات المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن عدم ال

االفتراضات والتقدیرات یترتب علیھ إجراء تسویات جوھریة على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات في الفترات المستقبلیة.

عدم التأكد من التقدیرات واالفتراضات:
ة ھا أثر جوھري على المبالغ المدرجأثناء عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالیة التي ل

يفي القوائم المالیة الموحدة، إن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات بتاریخ التقریر، والت
قادمة، موضحة أدناه.لھا أثر كبیر یؤدي إلى تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة ال

اإلنخفاض في قیمة الذمم المدینة
لمعدومة التحدید ما إذا كان یجب تسجیل مخصص للدیون قوائم مالیة كل إعداد تاریخ بتقوم المجموعة بمراجعة الذمم التجاریة المدینة 

بشأن اإلدارةمن إصدار حكم ، یتطلبالخصوص. وعلى وجھ الموحدة الموجزةاألولیةالدخل قائمة المشكوك في تحصیلھا في و
ضات حول . تستند ھذه التقدیرات إلى افتراالمطلوبالمخصصمستوى تحدیدعند المستقبلیةتقدیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة 

عدد من العوامل وقد تختلف النتائج الفعلیة مما ینتج عنھ تغیرات مستقبلیة في المخصص.

مخزوناالنخفاض في قیمة ال
افي قدیم أو متقادم، یتم إجراء تقدیر لصمخزونصبح الی، أیھما أقل. وعندما القابلة للتحققبالتكلفة أو صافي القیمة مخزونظھر الی

لھ. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الھامة، یتم إجراء تقدیر لكل مبلغ على حده. بالنسبة للمبالغ غیر الھامة بمفردھا القابلة للتحققالقیمة 
وعمره أو درجة تقادمھ على مخزونبر قدیمة أو متقادمة، فإنھ یتم تقدیرھا بشكل جماعي ویجنب مخصص حسب نوع الولكنھا تعت

أساس أسعار البیع التاریخیة.
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اإلیراداتإثبات

التالیة:األحكاماتخاذ اإلدارةمن ) ١٥لتقریر المالي رقم (یتطلب تطبیق المعیار الدولي 

التزامات األداءالوفاء ب
نقطة أو في على مدى زمني التزامات األداء مستوفاة كانت ما إذا لتحدیدمع العمالء عقودھامن تقویم كل المجموعة یجب على 

ال ، لعمالءاالمبرمة مع االتفاقیاتأنھ بناء على بتقویم . قامت المجموعة إلثبات اإلیراداتالمناسبة الطریقةلتحدیدمن الزمن محددة 
المنجز حتى األداءذات استخدام بدیل للمجموعة وعادة ما یكون لھا حق إلزامي في الدفع مقابل موجوداتتقوم المجموعة بإنشاء 

اإلیرادات إثبات عندما ال یكون ھذا ھو الحال، یتم . ومع مرور الوقتاإلیراداتتاریخھ. في ھذه الظروف، تقوم المجموعة بإثبات 
في وقت معین.

عملیة التقدیر التالیة:) ١٥(رقم للتقریر المالي تطبیق المعیار الدولي نتج عن إلى ذلك، باإلضافة

مع العمالءالمبرمة إلى التزام األداء في العقود المعاملة سعر تخصیص
ر مع مروإثبات اإلیراداتحیث یتم األداءإلى التزاماتفي تخصیص سعر المعاملة المدخالت اختارت المجموعة تطبیق طریقة 

على أساس جھود المجموعة بما یفي بالتزامات إثبات اإلیراداتالتي تتطلب المدخالتالوقت. ترى المجموعة أن استخدام طریقة 
بما مدخالتال، تقوم المجموعة بتقدیر الجھود أو المدخالتطریقة عند تطبیقوالمكتسبة فعلیا. لإلیرادات، یوفر أفضل مرجع األداء

المنصرم لوقت اھذه التقدیرات بشكل رئیسي، تتضمن مع العمالءةتعاقدیبااللتزامات الوفاء إلى تكلفة . باإلضافة األداءیفي بالتزامات 
عقود الخدمات.في 

التقدیرات واالفتراضات
تتفق مع التقدیرات التي تم إعدادھا لنفس التواریخ وفقا ٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٦مارس ٣١و٢٠١٦ینایر ١إن التقدیرات في 

في (بعد التسویات لتعكس أي فروقاتالصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا 
قدیرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض ھذه المبالغ وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، السیاسات المحاسبیة). تعكس الت

دیسمبر ٣١و٢٠١٦مارس ٣١كما في وتاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، وھو ،٢٠١٦ینایر ١الشروط في 
٢٠١٦.

الرئیسیة األخرى للتقدیرات بتاریخ التقریر، والتي لھا أثر كبیر یؤدي إلىإن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر 
تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة، موضحة أدناه.

الیة الموحدة. ومع ذلك، فإن قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقدیرات على أساس معاییر متاحة عندما تم إعداد القوائم الم
الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلیة قد تتغیر نتیجة للتغیرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سیطرة 

المجموعة. تنعكس ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القیمة یحدث االنخفاض في القیمة

األعلى للقیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد والقیمة الحالیة. تستند القیمة العادلة ناقصا تكالیف احتساب االستبعاد إلى البیانات
الملزمة التي تتم وفقا لشروط تعامل عادل بالنسبة لموجودات مماثلة أو أسعار سوق قابلة للمالحظة ناقصا المتاحة من معامالت البیع

التكالیف اإلضافیة الستبعاد األصل.

ة ییتم احتساب القیمة الحالیة على أساس نموذج التدفقات النقدیة المخصومة، حیثما ینطبق ذلك. یتم اشتقاق التدفقات النقدیة من المیزان
للسنوات الخمس القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو االستثمارات الھامة في المستقبل 
والتي من شأنھا أن تحسن أداء موجودات الوحدة المدرة للنقدیة التي یتم اختبارھا. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي أكثر حساسیة لمعدل

المستخدم لطریقة التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض الخصم 
االستقراء.
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برامج مكافأة نھایة الخدمة
لتقویم اكتواریة. یتضمن اوفق عملیات تقویماألخرى إنتھاء الخدمةومنافع ما بعد المحددة للموظفین المنافع تحدد تكلفة التزامات 

االكتواري إجراء العدید من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وتشتمل ھذه االفتراضات على تحدید 
تھا نظرا للطبیعة المعقدة للتقویم واالفتراضات األساسیة وطبیعمعدل الخصم، والزیادات المستقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیات. و

تاریخ باتكافة االفتراضطویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر بصورة كبیرة بالتغیرات في ھذه االفتراضات. تتم مراجعة 
.قوائم مالیةكل إعداد 

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة
شتقاق القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة من األسواق النشطة، یتم تحدید عند عدم إمكانیة ا

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

تشتمل األحكام على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. یمكن أن تؤثر التغیرات في 
دلة لألدوات المالیة.االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل على القیمة العا

االلتزامات المحتملة
تتعرض اللتزامات محتملة مختلفة المجموعة، فإن األولیة الموحدة الموجزة) حول ھذه القوائم المالیة٣٣كما ھو مبین في اإلیضاح (

لوبات بتحمل المطالمجموعةخالل دورة األعمال العادیة. تقوم اإلدارة بتقویم حالة ھذه التعرضات بصورة منتظمة لتقویم احتمال قیام 
ال عند یم اإلدارة، إ، بناء على تقواألولیة الموحدة الموجزةذات الصلة. ومع ذلك، فإنھ ال یتم تجنیب المخصصات في القوائم المالیة

التزام حالي.نشوء

األعمار اإلنتاجیة االقتصادیة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة
تقوم إدارة المجموعة بتحدید األعمار االنتاجیة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة ألغراض حساب 

یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ بعین االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستھالك العادي. تقوم المجموعة االستھالك / اإلطفاء. 
بصورة دوریة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة االستھالك / اإلطفاء للتأكد من أن طریقة وفترة االستھالك / اإلطفاء 

االقتصادیة من ھذه الموجودات.متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع 

تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة-٤

، كانت المجموعة تقوم بإعداد وإصدار قوائمھا ٢٠١٦دیسمبر ٣١بالنسبة لكافة الفترات السابقة بما في ذلك السنة المنتھیة في 
لمعاییر المحاسبة المتعار ف علیھا في المملكة العربیة السعودیة. إن ھذه ھي أول قوائم مالیة المالیة الموحدة المراجعة فقط وفقاً

لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( ) المتعلق بـ "القوائم المالیة األولیة" والمعیار الدولي للتقریر ٣٤أولیة موحدة موجزة للمجموعة وفقاً
عتمدة في المملكة العربیة السعودیة.) "إتباع المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة" الم١المالي رقم (

والتي تتماشى مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة –وعلیھ، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالیة الموحدة 
وعند إعداد القوائم المالیة ، مع بیانات فترة المقارنة.٢٠١٧ینایر ١العربیة السعودیة التي تنطبق على الفترات التي تبدأ في أو بعد 

بعد إجراء ٢٠١٦ینایر ١األولیة الموحدة الموجزة المرفقة، تم إعداد قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحیة للمجموعة كما في 
دیة.وبعض التسویات المطلوبة نتیجة إتباع المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة والمعتمدة في المملكة العربیة السع

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة ٢٠١٦ینایر ١وعند إعداد قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحیة كما في  ً ، وفقا
ترة ، والقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة لف٢٠١٦دیسمبر ٣١العربیة السعودیة، والقوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

، قامت المجموعة بدراسة األثر، وتبین بأنھ یجب إجراء التسویات التالیة على المبالغ ٢٠١٦مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة. في القوائم المالیة الموحدة المعدة وفقاً ً المسجلة سابقا



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٤

تتمة-یر الدولیة للتقریر المالي ألول مرةتطبیق المعای-٤

اإلعفاءات المطبقة
) لمتبعي المعاییر الدولیة ألول مرة بعض اإلعفاءات من تطبیق بعض المتطلبات ١رقم (للتقریر المالي یتیح المعیار الدولي 

إلعفاءات التالیة:قامت المجموعة بتطبیق االمنصوص علیھا في المعاییر الدولیة للتقریر المالي بأثر رجعي.

بشأن عملیات االستحواذ على الشركات التابعة التي -) عملیات تجمیع األعمال ٣رقم (للتقریر المالي لم یتم تطبیق المعیار الدولي 
تعتبر أعمال بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي، أو عملیات االستحواذ على حصص في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة والتي 

المحاسبیة المتعارف علیھا الصادرة معاییر الطلوبات بموجب ، فإن المبالغ الدفتریة للموجودات والمعلیھ. ٢٠١٦ینایر ١تمت قبل 
المفترضة التكلفة مثل تبموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، إثباتھا الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، والتي یجب أن یتم عن 

تاریخ االستحواذ.ب

المحاسبیة المتعارفللمعاییر وفقا المعدة الموجزة الموحدة تم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة المركز المالي األولیة 
٣١لألعمار اإلنتاجیة التي تم إجراؤھا في المعدلة الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین على أساس التقدیرات عن الصادرةعلیھا 

یر الدولیة إلى المعایالتحول تاریخ العالقة كتكلفة مفترضة بذات ةتلك التقدیرات والقیمإدراج وقد اختارت المجموعة .٢٠١٥دیسمبر 
.للتقریر المالي

وفقا للمعاییر مع تلك التي تم إجراؤھا لنفس التواریخ ٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٦مارس ٣١و٢٠١٦ینایر ١تتفق التقدیرات في 
ي السیاسات ففروقات لتعكس أي التسویات الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (بعد عن الصادرةف علیھا المحاسبیة المتعار

المحاسبیة) بخالف البنود التالیة التي لم یتطلب فیھا تطبیق معاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إجراء تقدیر:

الموظفین المحددةمنافع التزامات ·

، ٢٠١٦ینایر ١تعكس التقدیرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض ھذه المبالغ وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي الشروط في 
.٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في وتاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، 



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٥

تتمة-تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة-٤

(تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي)٢٠١٦ینایر ١ویة المجموعة لحقوق الملكیة كما في تس

إیضاح

المعاییر المحاسبیة 
التسویاتالسعودیة

المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

────────────────────────────
الموجودات

١٫٠٦١٫١١٨)٣٢٧٫١٧٠(١٫٣٨٨٫٢٨٨أ، ب، جممتلكات وآالت ومعدات
٢٢٫١٢٥٢٢٫١٢٥-جغیر ملموسةموجودات

٣٠٧٫١٢٢٣٠٧٫١٢٢-أاستثمارات عقاریة
٢٨٫٨٩٩)١٫١٠١(٣٠٫٠٠٠دجزء غیر متداول-جھة ذات عالقة من مبالغ مستحقة 

-)١٢٤٫١١٩(١٢٤٫١١٩ھـ، واستثمارات
١٣٫٣٢٦١٣٫٣٢٦-س،ھـاستثمارات في شركة زمیلة ومشروع مشترك

لعادلة اتھاقیمبأدوات حقوق الملكیة المصنفةاستثمارات في 
١٠٧٫٨٣٧١٠٧٫٨٣٧-وة األخرىالشاملاإلیرادات خاللمن 

٩٫٣٩٧)٨٫٢٥٩(١٧٫٦٥٦زموجودات غیر متداولة أخرى
─────────────────────────

١٫٥٤٩٫٨٢٤)١٠٫٢٣٩(١٫٥٦٠٫٠٦٣الموجودات غیر المتداولة
─────────────────────────

٥٣٫٥١١-٥٣٫٥١١مخزون
١٠٨٫٢٢٨٤٦٫٦٥٣١٥٤٫٨٨١حمدینون تجاریون وآخرون

٢٦٫٥٥٢-٢٦٫٥٥٢جزء متداول-جھة ذات عالقة من مبالغ مستحقة 
٢٣٫٧٦٧)١٥٫٤٤١(٣٩٫٢٠٨ب، ومتداولة أخرىموجودات ومصاریف مدفوعة مقدما 

٨٣٣٫٤٨٥-٨٣٣٫٤٨٥نقدیة وشبھ نقدیة
─────────────────────────

١٫٠٦٠٫٩٨٤٣١٫٢١٢١٫٠٩٢٫١٩٦المتداولةالموجودات
─────────────────────────

٢٫٦٢١٫٠٤٧٢٠٫٩٧٣٢٫٦٤٢٫٠٢٠الموجوداتإجمالي 
═════════════════════════

حقوق الملكیة والمطلوبات
١٫٢٥٠٫٠٠٠-١٫٢٥٠٫٠٠٠مصدرالمال الرأس

١٥٧٫٢٤٨-١٥٧٫٢٤٨نظامياحتیاطي 
٣٦٫٣٥١-٣٦٫٣٥١اتفاقياحتیاطي 

)٣٨٫٣٥٤(-)٣٨٫٣٥٤(تتقویم استثمارااحتیاطي إعادة 
١١٧٫٠٧٥٢٫٥٣٩١١٩٫٦١٤مبقاةأرباح 

─────────────────────────
١٫٥٢٢٫٣٢٠٢٫٥٣٩١٫٥٢٤٫٨٥٩األمساھمي الشركة ملعائدةالالملكیةحقوق 

٤٫٣٥٩٤٫٢٧٨)٨١(المسیطرةغیر حقوق الملكیة 
─────────────────────────

١٫٥٢٢٫٢٣٩٦٫٨٩٨١٫٥٢٩٫١٣٧إجمالي حقوق الملكیة
─────────────────────────

المطلوبات
٥٠٫١٦١-٥٠٫١٦١جزء غیر متداول-تمویل مرابحة 

١٢٧٫٧٦٧٧٫٨٦٨١٣٥٫٦٣٥كالمحددة للموظفینمنافع الالتزامات 
٤٥٤٫٧٩٦-٤٥٤٫٧٩٦جزء غیر متداول-عمیل دفعة مقدمة من 

٩٧١٣٫٦٧٥٤٫٦٤٦لجزء غیر متداول-مؤجلة إیرادات
─────────────────────────

٦٣٣٫٦٩٥١١٫٥٤٣٦٤٥٫٢٣٨متداولةالمطلوبات غیر ال
─────────────────────────

٦٩٫٤١٥-٦٩٫٤١٥جزء متداول-تمویل مرابحة 
١٢٫٩٦٢١٥٤٫٣٥٠١٦٧٫٣١٢طدائنون تجاریون وآخرون

٢٤٫٦٩٤١٤٩٢٤٫٨٤٣ةلشركة تابعمبالغ مستحقة إلى حقوق ملكیة غیر مسیطرة 
١٣٣٫٧٧٨)٨٤٫٤١٣(٢١٨٫١٩١طومطلوبات أخرىمصاریف مستحقة الدفع 

١٧٫٧٦٣١٧٫٧٦٣-يل، جزء متداول-مؤجلة إیرادات
١٦٫٥٤٤-١٦٫٥٤٤جزء متداول-عمیل دفعة مقدمة من 

-)٨٥٫٣١٧(٨٥٫٣١٧طأرباح مستحقةتوزیعات 
٣٧٫٩٩٠-٣٧٫٩٩٠زكاة مستحقة

─────────────────────────
٤٦٥٫١١٣٢٫٥٣٢٤٦٧٫٦٤٥متداولةالمطلوبات ال

─────────────────────────
١٫٠٩٨٫٨٠٨١٤٫٠٧٥١٫١١٢٫٨٨٣اجمالي المطلوبات

─────────────────────────
٢٫٦٢١٫٠٤٧٢٠٫٩٧٣٢٫٦٤٢٫٠٢٠والمطلوباتالملكیةإجمالي حقوق 

═════════════════════════



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٦

تتمة-تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة-٤

٢٠١٦دیسمبر ٣١المجموعة لحقوق الملكیة كما في تسویة 

إیضاح

المعاییر المحاسبیة 
التسویاتالسعودیة

المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

────────────────────────────
الموجودات

١٫١٩٨٫٧٩٧)٣٢٦٫٩٢٦(١٫٥٢٥٫٧٢٣أ، ب، جوآالت ومعداتممتلكات 
١٨٫٠٥٩١٨٫٠٥٩-جغیر ملموسةموجودات

٣٠٧٫١٢٢٣٠٧٫١٢٢-أاستثمارات عقاریة
٢١٫٨٣٣)٦٦٧(٢٢٫٥٠٠دجزء غیر متداول-جھة ذات عالقة من مبالغ مستحقة 

-)١٤٨٫١٤٣(١٤٨٫١٤٣ھـ، واستثمارات
٢٨٫٥٤١٢٨٫٥٤١-سھـ،شركة زمیلة ومشروع مشتركاستثمارات في 
لعادلة ابقیمتھا أدوات حقوق الملكیة المصنفةاستثمارات في 

١١٤٫٥٥٢١١٤٫٥٥٢-وة األخرىالشاملاإلیرادات خاللمن 
٨٫٥٧٨)١٥٫٠٨٨(٢٣٫٦٦٦زموجودات غیر متداولة أخرى

─────────────────────────
١٫٦٩٧٫٤٨٢)٢٢٫٥٥٠(١٫٧٢٠٫٠٣٢غیر المتداولةالموجودات

─────────────────────────
٤٩٫٨٨٥-٤٩٫٨٨٥مخزون

١٣٣٫٠٥٠٥٧٫٩٧٠١٩١٫٠٢٠حمدینون تجاریون وآخرون
٥٠٫١١٩-٥٠٫١١٩جزء متداول-جھة ذات عالقة من مبالغ مستحقة 

٣٤٫٩٦٢)٨٫٦٤٦(٤٣٫٦٠٨ب، وأخرىمتداولة موجودات ومصاریف مدفوعة مقدما 
١٠١٫٤٩٢-١٠١٫٤٩٢استثمارات في ودائع مرابحة

٦٦٧٫٢٨٧-٦٦٧٫٢٨٧نقدیة وشبھ نقدیة
─────────────────────────

١٫٠٤٥٫٤٤١٤٩٫٣٢٤١٫٠٩٤٫٧٦٥المتداولةالموجودات
─────────────────────────

٢٫٧٦٥٫٤٧٣٢٦٫٧٧٤٢٫٧٩٢٫٢٤٧الموجوداتإجمالي 
═════════════════════════

حقوق الملكیة والمطلوبات
١٫٢٥٠٫٠٠٠-١٫٢٥٠٫٠٠٠مصدرالمال الرأس

١٧٠٫٠٠٦-١٧٠٫٠٠٦نظامياحتیاطي 
٤٢٫٧٣٠-٤٢٫٧٣٠اتفاقياحتیاطي 

)٣٠٫١٥٩(-)٣٠٫١٥٩(تتقویم استثمارااحتیاطي إعادة 
١٦١٫٢٢٢٩٫٢٤٠١٧٠٫٤٦٢مبقاةأرباح 

─────────────────────────
١٫٥٩٣٫٧٩٩٩٫٢٤٠١٫٦٠٣٫٠٣٩األمساھمي الشركة ملعائدةالالملكیةحقوق 

٥٫٤٧٨٢٫٦٩٥)٢٫٧٨٣(غیر المسیطرةحقوق الملكیة 
─────────────────────────

١٫٥٩١٫٠١٦١٤٫٧١٨١٫٦٠٥٫٧٣٤إجمالي حقوق الملكیة
─────────────────────────

المطلوبات
١٣٧٫٩٨١)٢١٩(١٣٨٫٢٠٠يجزء غیر متداول-تمویل مرابحة 

١٣٧٫٥١٧٧٫٨٦٨١٤٥٫٣٨٥كالمحددة للموظفینمنافع الالتزامات 
٤٤٩٫٤٢١-٤٤٩٫٤٢١جزء غیر متداول-عمیل دفعة مقدمة من 

٢٫٨٠٢١٫٨٩٩٤٫٧٠١حجزء غیر متداول-مؤجلة إیرادات
─────────────────────────

٧٢٧٫٩٤٠٩٫٥٤٨٧٣٧٫٤٨٨متداولةالمطلوبات غیر ال
─────────────────────────

١٠٩٫٠٣٣٣٥٩١٠٩٫٣٩٢يجزء متداول-تمویل مرابحة 
١٣٫١٠١١٦٣٫٣١٥١٧٦٫٤١٦طدائنون تجاریون وآخرون

٢٤٫٩١٥-٢٤٫٩١٥ةلشركة تابعمبالغ مستحقة إلى حقوق ملكیة غیر مسیطرة 
١٠٠٫٨٢٥)٨٢٫٩٧٦(١٨٣٫٨٠١طومطلوبات أخرىمصاریف مستحقة الدفع 

١٠٫٠٩٧١٠٫٠٩٧-لجزء متداول-مؤجلة إیرادات
١٠٫٠٨٥-١٠٫٠٨٥جزء متداول-عمیل دفعة مقدمة من 

-)٨٨٫٢٨٧(٨٨٫٢٨٧طأرباح مستحقةتوزیعات 
١٧٫٢٩٥-١٧٫٢٩٥زكاة مستحقة

─────────────────────────
٤٤٦٫٥١٧٢٫٥٠٨٤٤٩٫٠٢٥المطلوبات المتداولة

─────────────────────────
١٫١٧٤٫٤٥٧١٢٫٠٥٦١٫١٨٦٫٥١٣اجمالي المطلوبات

─────────────────────────
٢٫٧٦٥٫٤٧٣٢٦٫٧٧٤٢٫٧٩٢٫٢٤٧والمطلوباتالملكیةإجمالي حقوق 

═════════════════════════



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٧

تتمة-تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة-٤

٢٠١٦مارس ٣١تسویة المجموعة لحقوق الملكیة كما في 
المعاییر المحاسبیة 

التسویاتالسعودیة
الدولیة المعاییر 

للتقریر المالي

إیضاح
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────────

الموجودات
١٫٠٣٨٫٧٦٥)٣٢٦٫٠٠٢(١٫٣٦٤٫٧٦٧أ، ب، جممتلكات وآالت ومعدات

٢١٫١٠٩٢١٫١٠٩-جغیر ملموسةموجودات
٣٠٧٫١٢٢٣٠٧٫١٢٢-أاستثمارات عقاریة

٢٧٫١٣٢)٩٩٣(٢٨٫١٢٥دجزء غیر متداول-جھة ذات عالقة من مبالغ مستحقة 
-)١١٨٫٧٤١(١١٨٫٧٤١ھـ، واستثمارات

١٧٫٩٩٤١٧٫٩٩٤-سھـ،استثمارات في شركة زمیلة ومشروع مشترك
في أدوات حقوق الملكیة المصنفة بقیمتھا العادلة استثمارات 

ومن خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
-٩٦٫٤٧٥٩٦٫٤٧٥

٩٫١٩٢)١١٫٠١٢(٢٠٫٢٠٤زموجودات غیر متداولة أخرى
─────────────────────────

١٫٥١٧٫٧٨٩)١٤٫٠٤٨(١٫٥٣١٫٨٣٧الموجودات غیر المتداولة
─────────────────────────

٥٨٫٦٩٠-٥٨٫٦٩٠مخزون
٩٦٫٨٨٧٤٤٫٢٤٢١٤١٫١٢٩حمدینون تجاریون وآخرون

٣٫٦٥٥-٣٫٦٥٥جزء متداول-جھة ذات عالقة من مبالغ مستحقة 
٥٣٫٥٩٥٦٤٥٥٤٫٢٤٠ب، ومتداولة أخرىموجودات ومصاریف مدفوعة مقدما 

٨٠١٫٤١٢١٧٨٠١٫٤٢٩وشبھ نقدیةنقدیة
─────────────────────────

١٫٠١٤٫٢٣٩٤٤٫٩٠٤١٫٠٥٩٫١٤٣الموجودات المتداولة
─────────────────────────

٢٫٥٤٦٫٠٧٦٣٠٫٨٥٦٢٫٥٧٦٫٩٣٢إجمالي الموجودات
═════════════════════════

والمطلوباتحقوق الملكیة 
١٫٢٥٠٫٠٠٠-١٫٢٥٠٫٠٠٠مصدرالمال الرأس

١٥٧٫٢٤٨-١٥٧٫٢٤٨نظامياحتیاطي 
٣٦٫٣٥١-٣٦٫٣٥١اتفاقياحتیاطي 

)٤٨٫٥٤٦(-)٤٨٫٥٤٦(تتقویم استثمارااحتیاطي إعادة 
١٤١٫٤٩٨١٠٫٨٨٣١٥٢٫٣٨١مبقاةأرباح 

─────────────────────────
١٫٥٣٦٫٥٥١١٠٫٨٨٣١٫٥٤٧٫٤٣٤األمساھمي الشركة ملعائدةالالملكیةحقوق 

٦٫٤٣٤٤٫٨١٦)١٫٦١٨(غیر المسیطرةحقوق الملكیة 
─────────────────────────

١٫٥٣٤٫٩٣٣١٧٫٣١٧١٫٥٥٢٫٢٥٠إجمالي حقوق الملكیة
─────────────────────────

المطلوبات
٣٩٫٧٥٩-٣٩٫٧٥٩جزء غیر متداول-تمویل مرابحة 

١٢٨٫٦٥٢٧٫٨٦٨١٣٦٫٥٢٠كالمحددة للموظفینمنافع الالتزامات 
٤٥٧٫٣٧٢-٤٥٧٫٣٧٢جزء غیر متداول-عمیل دفعة مقدمة من 

١٫٠٥٠٢٫٤٦٩٣٫٥١٩حجزء غیر متداول-مؤجلة إیرادات
─────────────────────────

٦٢٦٫٨٣٣١٠٫٣٣٧٦٣٧٫١٧٠متداولةالمطلوبات غیر ال
─────────────────────────

٥٦٫٨٥٤-٥٦٫٨٥٤جزء متداول-تمویل مرابحة 
٤٩٫٤٦٣٥١٫١٥٦١٠٠٫٦١٩طدائنون تجاریون وآخرون

١٤٫٥١٢١٤٫٥١٢-طةلشركة تابعمبالغ مستحقة إلى حقوق ملكیة غیر مسیطرة 
١٧٢٫٠٤٦٩٫٧١٢١٨١٫٧٥٨طومطلوبات أخرىمصاریف مستحقة الدفع 

١٢٫٨٥٨١٢٫٨٥٨-لجزء متداول-مؤجلة إیرادات
١١٫٠٠٠-١١٫٠٠٠جزء متداول-عمیل دفعة مقدمة من 

-)٨٥٫٠٣٦(٨٥٫٠٣٦طأرباح مستحقةتوزیعات 
٩٫٩١١-٩٫٩١١زكاة مستحقة

─────────────────────────
٣٨٤٫٣١٠٣٫٢٠٢٣٨٧٫٥١٢المطلوبات المتداولة

─────────────────────────
١٫٠١١٫١٤٣١٣٫٥٣٩١٫٠٢٤٫٦٨٢اجمالي المطلوبات

─────────────────────────
٢٫٥٤٦٫٠٧٦٣٠٫٨٥٦٢٫٥٧٦٫٩٣٢والمطلوباتحقوق الملكیةإجمالي

═════════════════════════



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٨

تتمة-تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة-٤

٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة تسویة المجموعة إلجمالي الدخل الشامل 

المعاییر 
المحاسبیة 
التسویاتالسعودیة

المعاییر 
الدولیة للتقریر 

المالي

إیضاح

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

١٫١٣٨٫٣٥٩١٣٫٢٨٢١٫١٥١٫٦٤١حیراداتاإل
)٩١٠٫٧٩٢()٩٫١٣٣()٩٠١٫٦٥٩(متكلفة اإلیرادات

٢٣٦٫٧٠٠٤٫١٤٩٢٤٠٫٨٤٩جمالي الربحإ

)٤٣٫٥٤١(-)٤٣٫٥٤١(مصاریف بیع وتوزیع
)٩٩٫٧٤٩(٣٤)٩٩٫٧٨٣(إداریةمصاریف 

٩٣٫٣٧٦٤٫١٨٣٩٧٫٥٥٩یةرباح التشغیلاأل

)٨٫٢٠٦()١٣٩()٨٫٠٦٧(يتكالیف تمویل
٢٫٥٩٠٢٫٥٩٠-دتمویلدخل

٣٦٫٣١٨-٣٦٫٣١٨إیرادات أخرى
١٥٫٢١٥)٦١٤(١٥٫٨٢٩سمشروع مشتركحاربأحصة في ال

١٣٧٫٤٥٦٦٫٠٢٠١٤٣٫٤٧٦

١٣٧٫٤٥٦٦٫٠٢٠١٤٣٫٤٧٦غیر المسیطرةحقوق الملكیة الربح قبل الزكاة و
حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في صافي خسارة شركة 

١٫٥٨٣)١٫١١٩(٢٫٧٠٢تابعة
)١٢٫٥٧٤(-)١٢٫٥٧٤(زكاة

١٢٧٫٥٨٤٤٫٩٠١١٣٢٫٤٨٥ربح الفترة

اإلیرادات الشاملة األخرى

الدخل فيقائمة یعاد تصنیفھا إلى لن إیرادات شاملة أخرى 
:الالحقةفترات ال

اتالستثمارالقیمة العادلة في التغیرات في صافي الحركة 
٨٫١٩٢٨٫١٩٢-األخرىةالشاملاإلیرادات خاللمصنفة بالقیمة العادلة من 

إلى ایعاد تصنیفھالتي لن األخرىةالشاملاإلیرادات صافي 
٨٫١٩٢٨٫١٩٢-الالحقةالدخل في الفترات قائمة 

٨٫١٩٢٨٫١٩٢-الدخل الشامل للفترة

١٢٧٫٥٨٤١٣٫٠٩٣١٤٠٫٦٧٧إجمالي الدخل الشامل للفترة



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٩

تتمة-للتقریر المالي ألول مرةتطبیق المعاییر الدولیة -٤

٢٠١٦مارس ٣١المنتھیة في للفترةتسویة المجموعة إلجمالي الدخل الشامل 

المعاییر 
المحاسبیة 
التسویاتالسعودیة

المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي

إیضاح
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٤٢٫٥٨٣١٤٫٤١٧٢٥٧٫٠٠٠حیراداتاإل
)٢١٢٫٦٦٩()٤٫٤٩٨()٢٠٨٫١٧١(متكلفة اإلیرادات
٣٤٫٤١٢٩٫٩١٩٤٤٫٣٣١اجمالي الربح

)١٠٫٣٦٦(-)١٠٫٣٦٦(مصاریف بیع وتوزیع
)١٧٫١٥٣(-)١٧٫١٥٣(إداریةمصاریف 

٦٫٨٩٣٩٫٩١٩١٦٫٨١٢یةرباح التشغیلاأل

)١٫٦٦١(-)١٫٦٦١(تكالیف تمویل
٦٤٤٦٤٤-دتمویلدخل

١٣٫٩٩٢-١٣٫٩٩٢إیرادات أخرى
٤٫٦٦٨)١٤٥(٤٫٨١٣سمشروع مشتركحاربأحصة في 

٢٤٫٠٣٧١٠٫٤١٨٣٤٫٤٥٥

٢٤٫٠٣٧١٠٫٤١٨٣٤٫٤٥٥غیر المسیطرةحقوق الملكیة الربح قبل الزكاة و
حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في صافي خسارة 

)٥٣٨()٢٫٠٧٥(١٫٥٣٧شركة تابعة
)١٫١٥٠(-)١٫١٥٠(زكاة

٢٤٫٤٢٤٨٫٣٤٣٣٢٫٧٦٧ربح الفترة

اإلیرادات الشاملة األخرى

الدخل قائمة یعاد تصنیفھا إلى لن إیرادات شاملة أخرى 
:الالحقةفترات الفي 

ماراتالستثالقیمة العادلة في التغیرات في صافي الحركة 
)١٠٫١٩٢()١٠٫١٩٢(-ىاألخرةالشاملاإلیرادات خاللمصنفة بالقیمة العادلة من 

یعاد تصنیفھا لن التي األخرىصافي الخسارة الشاملة 
)١٠٫١٩٢()١٠٫١٩٢(-الالحقةالدخل في الفترات قائمة إلى 

)١٠٫١٩٢()١٠٫١٩٢(-الدخل الشامل للفترة

٢٢٫٥٧٥)١٫٨٤٩(٢٤٫٤٢٤إجمالي الدخل الشامل للفترة



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٣٠

تتمة-تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة-٤

بشأن التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر الماليالموحدة الموجزة المالیة األولیة القوائم على اآلثار الرئیسیةحول إیضاحات

االستثمارات العقاریة)أ
العقاریة، االستثمارات-) ٤٠(لغرض زیادة رأس المال. وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم بعض األراضي المقتناة لدى المجموعة 

لممتلكات ا، تصنف ھذه علیھ. كاستثمارات عقاریةلغرض التأجیر أو زیادة رأس المال ) المقتناة أو مبانيإثبات الممتلكات (أراضيیتم 
.كاستثمارات عقاریة

الرأسمالیةالدفعات المقدمة )ب
من ضللموردین مقابل شراء الحافالت والشاحنات والسیارات الدفعات المقدمة یتم عرض للمعاییر المحاسبیة السعودیة، وفقا

مشاریع تم إعادة تصنیفھا إلى الی، للتقریر الماليوفقا للمعاییر الدولیة و. بند المصاریف المدفوعة مقدماالمتداولة تحت الموجودات 
التنفیذ.تحتالحافالت و

غیر الملموسةالموجودات )ج
ضمن ضھا عرو،واآلالت والمعداتالممتلكات من األجھزة،جزءا من تشكل التي ال البرمجیاتتصنیف تراخیصتم إعادة 

الملموسة.الموجودات غیر 

المشروع المشتركإلى خصم القروض )د
ھایتم خصمال ،لمشروع المشترك بقیمة منخفضة/صفرإلى اقروض المجموعة التي تم تقدیمھا فإن ، للمعاییر المحاسبیة السعودیةوفقا

، یتم تسجیل ھذه القروض بالقیمة العادلة على أساس سعر )٩(رقم للتقریر المالي وفقا لمتطلبات المعیار الدولي و. حالیةبالقیمة ال
م إدراج أثر . وقد تةالمركز المالي االفتتاحیقائمة في المبقاة إلى األرباح التحول تاریخ باآلثار تم قید في السوق. العمولة السائدة 

.٢٠١٦مارس ٣١و٢٠١٧مارس ٣١في الموحدة للفترة المنتھیةاألولیة في الدخل على ھذه القروض في قائمة الدخل الزیادة 

مشتركالمشروع الزمیلة والشركة الفي االستثماراتھـ)
تتطلب ارات. االستثمبند مشتركة تحت المشاریع الزمیلة والشركة ال، تم عرض االستثمارات في للمعاییر المحاسبیة السعودیةوفقا

ن االستثمارات منفصل عالمشاریع المشتركة بشكل والشركات الزمیلة عرض االستثمارات في یتم أن للتقریر المالي ةالدولیالمعاییر 
.األولیة الموحدة الموجزةالمالي قائمة المركزاألخرى في 

األخرىةالشاملاإلیرادات خاللبالقیمة العادلة من مصنفةالستثمارات اال)و
. االستثماراتند بضمن ، تم تصنیف أدوات حقوق الملكیة كاستثمارات في أوراق مالیة متاحة للبیع للمعاییر المحاسبیة السعودیةوفقا

كاستثمارات في أدوات حقوق الملكیة االستثماراتبتصنیف ھذه لإللغاء ، قامت المجموعة باختیار خیار غیر قابل التحولعند 
.ىاألخرةالشاملاإلیرادات خاللبالقیمة العادلة من مصنفةال

المعاییر الدولیة للتقریر لجنة تفسیرات ) الصادر عن ١٢رقم (لتفسیر لالبنیة التحتیة وفقا التوقف عن إثبات موجودات )ز
المالي

بات كافة یتم إث، العامةامتیاز الخدمةترتیبات-المعاییر الدولیة للتقریر الماليلجنة تفسیرات ) الصادر عن ١٢وفقا للتفسیر رقم (
بموجب )اإلعداد والتجھیز للمشروعتحت مرحلة المصاریف مستودعات (أي إنشاء بشراء حافالت / المصاریف المتكبدة فیما یتعلق 

، فإن ھعلی. الموجوداتھذه استخدامالحق في كلتأن المجموعة ال تمتطویر الریاض كمصاریف حیث لالھیئة العلیامع الترتیبات
. تم تحمیل المبقاةاألرباح تدرج ضمن ٢٠١٦ینایر ١حتى عداد والتجھیز للمشروع العامةتكبدة خالل مرحلة اإلالمالمصاریف 
.الموحدةالدخل قائمة على ٢٠١٦دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في خاللالمتكبدة المصاریف 

إیرادات ترتیبات امتیازات الخدمةإثبات )ح
ما ھو محدد الرئیسیة كاألعمالعلى أساس تحقیق العالقة والذمم المدینة ذات اإلیرادات، یتم إثبات للمعاییر المحاسبیة السعودیةوفقا

على المحاسبة عن اإلیراداتتم ت، )١٥(رقم للتقریر المالي . وفقا للمعیار الدولي تطویر الریاضالھیئة العلیا لفي العقد المبرم مع 
باستخدام طریقة اإلعداد والتجھیز للمشروعضمن مرحلة إثبات اإلیرادات، یتم لیھعفي العقد. األداءأساس الوفاء بالتزامات 

.العالقةذاتاألداءمعقول على التكلفة المتكبدة عند الوفاء بالتزامات ربح بتطبیق ھامش المدخالت

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة)ط
یتم عرض الموجودات والمطلوبات المالیة بشكل منفصل ویتم إدراجھا في الموجودات ال ، للمعاییر المحاسبیة السعودیةوفقا

عنھا بشكل منفصل.اإلفصاح، یتم للتقریر الماليوفقا للمعاییر الدولیة ووالمطلوبات غیر المالیة. 

إطفاء تكالیف التمویل المؤجلة على القروض طویلة األجل)ي
دى على أساس طریقة القسط الثابت على ماألجلعلى القروض طویلة العموالت إطفاء رسوم ، یتمللمعاییر المحاسبیة السعودیةوفقا

لعمولة ا، یتم إطفاؤھا على أساس معدل العائد الداخلي باستخدام طریقة معدل للتقریر الماليوفقا للمعاییر الدولیة وفترة القروض. 
٣١و٢٠١٧مارس ٣١في تینالمنتھیللفترتین الموحدة األولیة في إطفاء ھذه القروض في قائمة الدخل اتالفروقراجالفعلي. تم إد

.٢٠١٦مارس 



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٣١

تتمة-تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة-٤

-المعاییر الدولیة للتقریر الماليبشأن التحول إلى الموحدة الموجزة المالیة األولیة القوائم على اآلثار الرئیسیةحول إیضاحات
تتمة

التزامات المنافع المحددة)ك
العمل نظام وفقا لمتطلباتانتھاء الخدمةما بعد منافع ، قامت المجموعة بإدراج التكالیف المتعلقة بللمعاییر المحاسبیة السعودیةوفقا

السعودي.

مزایا المحددة، البرنامج تعریف الخاصة بالمجموعة الخدمة للموظفین مكافأة نھایة ، تستوفي للتقریر الماليوفقا للمعاییر الدولیة و
منافع الموظفین، والذي یتطلب تحدید ) ١٩(مع معیار المحاسبة الدولي رقم متوافقة وبالتالي فإن الممارسة الحالیة للمجموعة غیر 

المتوقعة. وعلیھ، قامت وحدة االئتمانطریقة بموجب اكتواریة افتراضات باستخداممكافأة نھایة الخدمة اللتزام القیمة الحالیة 
ي للمجموعة . تم إثبات التأثیر الكلالمبقاةفي األرباح العالقة االكتواري ھذه في التزاماتھا والتكالیف ذات التقویم المجموعة بإدراج آثار 

إعادة القیاس.ضمن المبقاةاألرباحمقابل 

نیابة عن شركات المجموعةى أخرالضمانات المقدمة ألطراف )ل
عمولة. دون أيبالتمویلیة تسھیالتھاللمساعدة في المشتركروعقامت المجموعة بإصدار ضمانات نیابة عن الشركة التابعة والمش

دخل العموالت سجیل تم تو، في السوقالعمولة السائدة بالقیمة العادلة باستخدام سعر تقویمھا ، یتم للتقریر الماليوفقا للمعاییر الدولیة و
٢٠١٧مارس ٣١خالل الفترتین المنتھیتین في ةالموحداألولیة الدخل قائمة في السوق في العمولة السائدة على ھذه الضمانات بسعر 

.٢٠١٦مارس ٣١و

مجانیةالتذاكر الخصومات وال)م
لتقریر الماليلالمعاییر الدولیة تتطلب الخصومات المقدمة للعمالء كتكلفة إیرادات. عرض ، یتم للمعاییر المحاسبیة السعودیةوفقا

األولیة الدخل تصنیف في قائمة إعادة إجراء عملیة تم علیھالخصومات التجاریة والحسومات كخصم مقابل اإلیرادات. عرض 
.الموحدة الموجزة

مشروع مشتركربححصة في س)   
التحول للمعاییر الدولیة للتقریر المالي في المشروع المشترك.یمثل ھذا البند أثر 

بیان التدفقات النقدیة)ن
األولیة نقدیة التدفقات القائمة جوھري على أثر للتقریر الماليإلى المعاییر الدولیة المعاییر المحاسبیة السعودیةیكن للتحول من لم

.الموحدة الموجزة

والمعداتالممتلكات واآلالت -٥
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١مارس ٣١

بأالف الریاالت 
السعودیة

بأالف الریاالت 
السعودیة

بأالف الریاالت 
السعودیة

١٫٢٥٠٫١٥٧١٫١٦٩٫٨٩٧١٫٠٠٣٫٢٠٦ممتلكات وآالت ومعدات
٣٢٫٦٤٤٢٨٫٩٠٠٥٧٫٩١٢تحت التنفیذمشاریع وحافالت 

١٫٢٨٢٫٨٠١١٫١٩٨٫٧٩٧١٫٠٦١٫١١٨



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-المالیة األولیة الموحدة الموجزةیضاحات حول القوائم إ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٣٢

تتمة-الممتلكات واآلالت والمعدات -٥

مبانيالراضياأل

الحافالت 
والشاحنات 
والمقطورات

األثاث 
السیاراتوالتركیبات 

الت اآل
اإلجماليمعداتالو

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

الریاالت بآالف 
السعودیة

بآالف 
الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

────────────────────────────────────────────────────────
التكلفة 

٢٠١٦٣٦٫٢٦٤٤٥٧٫٩٩٧٢٫٤٩٩٫١٧١١٥٫٢٥٩٧٧٫٥٩٣٦٩٫٠٩٩٣٫١٥٥٫٣٨٣ینایر ١في الرصید كما 
٣٫١٠٩٢٥٥٫٨٩١١٫٢٣٧٩٫٦٣٧٦٫٧٦٤٢٧٦٫٦٣٨-خالل السنةإضافات
٤٫٥٤٥٤٨٫٨٢٥-٢٠١-٤٤٫٠٧٩-خالل السنةتتحویال

)١٩٦٫٢٨٨(-)١٩٫٤٠٤(-)١٧٦٫٨٨٤(--خالل السنةاستبعادات
────────────────────────────────────────────────────────

٢٠١٦٣٦٫٢٦٤٥٠٥٫١٨٥٢٫٥٧٨٫١٧٨١٦٫٦٩٧٦٧٫٨٢٦٨٠٫٤٠٨٣٫٢٨٤٫٥٥٨دیسمبر ٣١في الرصید كما 
٦٤٣١١٩٫٣٤٠١٩٤٥٫٦٠٧٤٦١١٢٦٫٢٤٥-خالل الفترةإضافات
--١٫٦٣٥-)١٫٦٣٥(--خالل الفترةتتحویال

)٢٦٤٫٥٠٧(-)٤٠٩(-)٢٦٤٫٠٩٨(--خالل الفترةاستبعادات
────────────────────────────────────────────────────────

٢٠١٧٣٦٫٢٦٤٥٠٥٫٨٢٨٢٫٤٣١٫٧٨٥١٦٫٨٩١٧٤٫٦٥٩٨٠٫٨٦٩٣٫١٤٦٫٢٩٦مارس٣١في الرصید كما 
════════════════════════════════════════════════════════



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-المالیة األولیة الموحدة الموجزةیضاحات حول القوائم إ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٣٣

تتمة-الممتلكات واآلالت والمعدات -٥

مبانيالراضياأل

حافالت ال
شاحنات الو
مقطوراتالو

األثاث 
اإلجماليمعداتالالت واآلالسیاراتوالتركیبات

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

────────────────────────────────────────────────────────
المتراكماالستھالك 

٣٢٤٫٨٥٩١٫٧٢٩٫٧٨٥٧٫٦٥٠٥٣٫٣٤٧٣٦٫٥٣٦٢٫١٥٢٫١٧٧-٢٠١٦ینایر ١الرصید كما في 
١٠٫٣٠٨١٢٦٫٣٢٤١٫٤٥٣١٠٫٣٤٠٦٫٢٧٠١٥٤٫٦٩٥-االستھالك خالل السنة

)١٩٢٫٢١١(-)١٥٫٥٦٥(-)١٧٦٫٦٤٦(--خالل السنةاستبعادات
────────────────────────────────────────────────────────

٣٣٥٫١٦٧١٫٦٧٩٫٤٦٣٩٫١٠٣٤٨٫١٢٢٤٢٫٨٠٦٢٫١١٤٫٦٦١-٢٠١٦دیسمبر ٣١في الرصید كما 
٢٫٦٠١٣٦٫٣٩١٣٧٤٢٫٣٦٨١٫٦٠٩٤٣٫٣٤٣-لفترةاالستھالك خالل ا

)٢٦١٫٨٦٥(-)٢٨٠(-)٢٦١٫٥٨٥(--خالل للفترةاستبعادات
--٧٨٤-)٧٨٤(--خالل للفترةتتحویال

────────────────────────────────────────────────────────
٣٣٧٫٧٦٨١٫٤٥٣٫٤٨٥٩٫٤٧٧٥٠٫٩٩٤٤٤٫٤١٥١٫٨٩٦٫١٣٩-٢٠١٧مارس٣١في الرصید كما 

════════════════════════════════════════════════════════
القیمة الدفتریةصافي 

────────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٧٣٦٫٢٦٤١٦٨٫٠٦٠٩٧٨٫٣٠٠٧٫٤١٤٢٣٫٦٦٥٣٦٫٤٥٤١٫٢٥٠٫١٥٧مارس ٣١في كما 

════════════════════════════════════════════════════════

────────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٦٣٦٫٢٦٤١٧٠٫٠١٨٨٩٨٫٧١٥٧٫٥٩٤١٩٫٧٠٤٣٧٫٦٠٢١٫١٦٩٫٨٩٧دیسمبر ٣١في كما 

════════════════════════════════════════════════════════

────────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٦٣٦٫٢٦٤١٣٣٫١٣٨٧٦٩٫٣٨٦٧٫٦٠٩٢٤٫٢٤٦٣٢٫٥٦٣١٫٠٠٣٫٢٠٦ینایر ١في كما 

════════════════════════════════════════════════════════



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 

٣٤

تتمة-الممتلكات واآلالت والمعدات -٥

المشاریع والحافالت تحت التنفیذ
ي واألثاث المبانأعمال اإلنشاء/ التحسینات المتعلقة بالدفعات المقدمة للموردین بشأن المشاریع والحافالت تحت التنفیذتمثل 

السنة كما یلي:الفترة/ ل النشاء خإلوالحافالت والمعدات المكتبیة األخرى. كانت الحركة في المشاریع قید ا

مارس ٣١
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

٢٠١٦ینایر ١
(*)

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

الریاالت بآالف 
السعودیة

────────────────────────
٢٨٫٩٠٠٥٧٫٩١١٤٢٫٤١٠في بدایة الفترة/ السنة

٣٫٠٠٠٢٠٫٠٠١٢٢٫٥٩٤/ السنةإضافات خالل الفترة
٥٫٠٧٣)١٨٧(٧٤٤الحركة في الدفعات المقدمة الرأسمالیة خالل الفترة/ السنة 

)١٢٫١٦٥()٤٨٫٨٢٥(-/ السنةخالل الفترةتحویالت
────────────────────────

٣٢٫٦٤٤٢٨٫٩٠٠٥٧٫٩١٢في نھایة الفترة/ السنة 
════════════════════════

.٢٠١٦ینایر ١حتى ٢٠١٥ینایر ١(*)   تغطي الفترة من 

ملموسةالموجودات غیر ال-٦
البرامج والتراخیص

بآالف الریاالت 
السعودیة

───────
التكلفة

٢٠١٦٣٩٫٣٥٢ینایر ١الرصید كما في 
-إضافات

-استبعادات
٢٠١٦٣٩٫٣٥٢دیسمبر٣١في كما الرصید 
-إضافات

-استبعادات
───────

٢٠١٧٣٩٫٣٥٢مارس٣١في كما الرصید 
───────

المتراكماإلطفاء
٢٠١٦١٧٫٢٢٧ینایر ١في كما الرصید 
٤٫٠٦٦إضافات

-استبعادات
───────

٢٠١٦٢١٫٢٩٣دیسمبر٣١في كما الرصید 
───────

١٫٠١٦إضافات
-استبعادات

───────
٢٠١٧٢٢٫٣٠٩مارس٣١في كما الرصید 

───────
الدفتریةالقیمةصافي 

───────
٢٠١٦٢٢٫١٢٥ینایر ١في كما 

═══════

───────
٢٠١٦١٨٫٠٥٩دیسمبر٣١في كما 

═══════

───────
٢٠١٧١٧٫٠٤٣مارس٣١في كما 

═══════



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 

٣٥

االستثمارات العقاریة-٧
اإلجمالي

بآالف الریاالت 
السعودیة

───────
التكلفة

٢٠١٧٣٠٧٫١٢٢مارس ٣١و، ٢٠١٦دیسمبر ٣١، و٢٠١٦ینایر ١كما في الرصید 

ملیون لایر ٣٠٧٫١٢قیمتھا تبلغ.المملكة العربیة السعودیةمن خمس قطع أراضي فيارات العقاریة للمجموعة تتكون االستثم
اضنخفاالخسائر ناقصاًبالتكلفة األراضيتدرج ھذه .رأس المالغراض زیادة ألاألراضيحتفاظ بھذه الاإلدارة اوتنويسعودي.

.القیمةفي

، ولدیھم لعقاراتإلدارة اشركة بصمة–مستقلین خارجیین عقارات من قبل مقیمین لالستثمارات العقاریةالعادلةحدید القیمةتم ت
تحدیدبت المھنیة المناسبة المعترف بھا والخبرة الحدیثة في موقع وفئة العقار الذي یتم تقییمھ. یقوم المقیمون المستقلون الالمؤھ

لقیمة آخر تقییم لدارة. تم إجراء إلمن قبل االطلباس سنوي أو عند العقاریة للمجموعة على أسستثمارات الالقیمة العادلة لمحفظة ا
سعودي.لایرونیمل٤٦٧٫٣العادلة بمبلغ مةی، وقد حددت الق٢٠١٦ویولی٣١في اکمالعادلة

ر شراء أو إنشاء أو تطویبشأنالتزامات تعاقدیة وال یوجد لدیھااستثماراتھا العقاریةبشأن بیعالمجموعة أي قیود علىال یوجد
صالح وصیانة وتحسینات.عملیات إجراء إلتزامات إلاستثمارات عقاریة أو 

ات العقاریةستثماراللدلة االقیمة الع
المجموعة:بلالستثمارات العقاریة الخاصةلقیمة العادلة قیاس االتسلسل الھرمي لیبین الجدول التالي

:القیمة العادلة باستخدامقیاس 
─────────────────────────────────────────

في المتداولةاألسعار 
األسواق النشطة 

القابلة دخالت مال
الھامةللمالحظة

القابلة دخالت غیر مال
الھامةللمالحظة

یمیتاریخ التق

بآالف الریاالت 
السعودیة

)١(المستوى 

بآالف الریاالت 
السعودیة

)٢(المستوى 

بآالف الریاالت 
السعودیة

)٣(المستوى 
─────────────────────────────

االستثمارات العقاریة
٤٦٧٫٣٠٤--٢٠١٦یولیو٣١األراضي

ستثمار في شركة زمیلة ومشروع مشتركاال-٨
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────

٣٩٫٨٠٢٢٨،٥٤١١٣،٣٢٦مشترك (أ)مشروع في حصة 
---في شركة زمیلة (ب)

────────────────────────
٣٩٫٨٠٢٢٨،٥٤١١٣،٣٢٦

════════════════════════

:على النحو التالي/ السنةخالل الفترةمشروع مشتركستثمار في االحركة كانت )أ(

مارس ٣١
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

────────────────────────

٢٨٫٥٤١١٣٫٣٢٦١٫٠٥٤في بدایة الفترة/ السنة
١١٫٢٦١١٥٫٢١٥١٢٫٢٧٢األرباحالحصة في 

─────────────────────
٣٩٫٨٠٢٢٨٫٥٤١١٣٫٣٢٦في نھایة الفترة/ السنة 

═════════════════════



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 

٣٦

تتمة-ستثمار في شركة زمیلة ومشروع مشتركاال-٨
المجموعة فیھ سیطرة مشتركة وحصة ملكیة ھي مشروع مشترك تملك ") سیتكو("الشركھ السعودیھ االماراتیھ للنقل المتكامل إن 

نشاط تقدیم خدمات النقل المدرسي وتملك المركبات من حافالت وإدارة أساطیل الشركات وتقدیم تعمل سیتكو في.٪٥٠بنسبة 
ن عام الثالث ما خالل الربع خدمات النقل بالسیارات. بدأت الشركة السعودیة اإلماراتیة للنقل المتكامل المحدودة (سیتكو) نشاطھ

م رباح بعد خصألفي المشروع المشترك على توزیع اخر آلكو، وافقت المجموعة والمستثمر اسیتلعقد تأسیس وفقا و. ٢٠١٤
على التوالي.لكل منھم، ٪٥٠الذي یبلغ حالیا الخاص بھم وھیكل رأس المال لوفقا النظاميحتیاطي الا

ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة بناء على لطریقة حقوق الملكیة في یتكو وفقاًیتم المحاسبة عن حصة المجموعة في س
القوائم المالیة الخاصة بشركة سیتكو. 

:على النحو التالي/ السنةشركة زمیلة خالل الفترةستثمار في االحركة كانت )ب(
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────

٧٫٤٥٩٧٫٤٥٩٧٫٤٥٩في بدایة الفترة/ السنة 
)٧٫٤٥٩()٧٫٤٥٩()٧٫٤٥٩(ناقصاً: مخصص اإلنخفاض في قیمة االستثمار

─────────────────────
---في نھایة الفترة/ السنة 

═════════════════════

لمملكة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في اشركة، وھي البحرینیةالسعودیة النقل شركةفي ٪٤٠قدرھاالمجموعة حصة تمتلك
ة األولیة القوائم المالیلكیة في ملة الزمیلة باستخدام طریقة حقوق اجموعة في الشركملسبة عن حصة اامحلالعربیة السعودیة. یتم ا

البحرینیة علىالسعودیة للشركاء في شركة النقل لعادیة اریمعیة العامة غجلاأتفقت، ٢٠١٥ر بدیسم٣١يفو.الموحدة الموجزة
د كامل قیمة االستثمار لعدم قدرة المجموعة على تحدیلتصفیتھا. علیھ، تم تكوین مخصص بحل وتصفیة الشركة وتعیین مصفي

لھذا االستثمار. لالستردادالقیمة القابلة 

اإلیرادات الشاملة األخرى بالقیمة العادلة من خالل مصنفةالستثمارات اال-٩
موجودات مالیة تم على اإلیرادات الشاملة األخرىل البالقیمة العادلة من خصنفةماستثمارات كدرجةستثمارات المالتتضمن ا

اق العادلة لھذه األورةاستراتیجي. یتم تحدید القیمستثمارات ذات طابع الشركات. تعتبر المجموعة أن ھذه ااستثمارھا في أسھم 
بالرجوع إلى عروض األسعار المنشورة في سوق نشط.المتداولةالمالیة 

مارس ٣١
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

────────────────────────

١١٤٫٥٥٢١٠٧٫٨٣٧٨٥٫٤٩٧في بدایة الفترة/ السنة 
٥٠٫٠٠٠-٢٢٧إضافات

)٣٫٨٠٩()١٫٤٨٠(-استبعادات
)٢٣٫٨٥١(٨٫١٩٥)٦٧٢(التغیرات في القیمة العادلة 

─────────────────────
١١٤٫١٠٧١١٤٫٥٥٢١٠٧٫٨٣٧في نھایة الفترة/ السنة 

═════════════════════

الحركة في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────

)١٤٫٥٠٣()٣٨٫٣٥٤()٣٠٫١٥٩(/ السنةلفترةافي بدایة
)٢٣٫٨٥١(٨٫١٩٥)٦٧٢(في القیمة العادلة التغیر

─────────────────────
)٣٨٫٣٥٤()٣٠٫١٥٩()٣٠٫٨٣١(في نھایة الفترة/ السنة

═════════════════════



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 

٣٧

المخزون-١٠
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
الریاالت بآالف

السعودیة
────────────────────────

٨٣٫٥٠٣٧٦٫٥١٨٧٩٫٥٠٢غیارمخزون قطع 
)٢٥٫٩٩١()٢٦٫٦٣٣()٢٦٫٦٣٣(مخصص مخزون بطيء الحركة: ناقصاً

─────────────────────
٥٦٫٨٧٠٤٩٫٨٨٥٥٣٫٥١١

═════════════════════

المدینون التجاریون واآلخرون -١١
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────

١٢١٫٢٩٠١٢١٫٩٣٩٧٢٫١٩٦مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة –مدینون 
٣٦٫٩٠١٤٣٫٩١٢٦٣٫٣٨٦قطاع خاص –مدینون 

─────────────────────
١٥٨٫١٩١١٦٥٫٨٥١١٣٥٫٥٨٢إجمالي المدینین التجاریین 

─────────────────────
٦٨٫٤٥٨٤٨٫٩٢١٣٦٫٢٨٢مفوترةذمم مدینة غیر 

١٫٠٧٠٩٫٠٤٩١٠٫٣٧٢ذمم موظفین 
)٢٧٫٣٥٥()٣٢٫٨٠١()٣٣٫٧٢٥(الذمم المدینةاالنخفاض في قیمةمخصص : ناقصاً

─────────────────────
١٩٣٫٩٩٤١٩١٫٠٢٠١٥٤٫٨٨١المدینون التجاریون واآلخرون، صافي 

═════════════════════

، ٢٠١٧مارس ٣١في ویوما. ٩٠ل الخ، في العادة، أي عمولة ویتم تحصیلھا ملحتالالخاصة بالمجموعةدینة ملن الذمم اإ
ملیون لایر ٣٢٫٨: ٢٠١٦دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي ٣٣٫٧انخفضت قیمة ذمم مدینة تجاریة بقیمة دفتریة أولیة قدرھا 

بالكامل.وتم تجنیب مخصص لھا) ملیون لایر سعودي٢٧٫٤: ٢٠١٦ایر ین١سعودي، 

:مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینةحركة 
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────

٣٢٫٨٠١٢٧٫٣٥٥١٧٫٣٩١في بدایة الفترة/ السنة 
٩٢٤٨٫٠٨٣٩٫٩٦٤المحمل للفترة/ للسنة

-)٢٫٦٣٧(-المبلغ المشطوب خالل الفترة/ السنة 
─────────────────────

٣٣٫٧٢٥٣٢٫٨٠١٢٧٫٣٥٥في نھایة الفترة/ السنة
═════════════════════



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 

٣٨

تتمة-المدینون التجاریون واآلخرون -١١

:المدینة التجاریة التي لم تنخفض قیمتھاأعمار الذمم بفیما یلي بیان

اإلجمالي
٩٠أقل من 

یوم
یوم الى ٩١

سنة 
سنة الى من

أكثر من سنتینسنتین
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────────────────────

٢٠١٧١٢٤٫٤٦٦٣٨٫٧٧٠٦٥٫٥٧٠١٣٫١٨٧٦٫٩٣٩مارس ٣١
٢٠١٦١٣٣٫٠٥٠٣٥٫٨٨٢٨٣٫٤٨٦٨٫٤٣٢٥٫٢٥٠دیسمبر ٣١
٢٠١٦١٠٨٫٢٢٧٥٤٫٠٩٣٤٤٫٥٧٦٣٫٣٤٥٦٫٢١٣ینایر ١

خرىالمتداولة األوجودات والممدفوعة مقدماًالمصاریف ال-١٢
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
الریاالت بآالف 

السعودیة
────────────────────────

١٢٫٤٣٨١٢٫٣٥٧٩٫٩٨٨للموردیندفعات مقدمة
ًیجار إ ٧٫٧٧٢٦٫٠٠٢١٠٫١٨٨مدفوع مقدما

٦٣٨٩٨٧٦٠٨وخطابات اعتمادتأمینات نقدیة
٢٦٫٩٩٧٢٠٫٣٥٩٧٫٦٢٣مدینون آخرون 

─────────────────────
٤٧٫٨٤٥٣٩٫٧٠٥٢٨٫٤٠٧

)٤٫٦٤٠()٤٫٧٤٣()٣٫٨١٩(االنخفاض في القیمة: مخصص ناقصاً
─────────────────────

٤٤٫٠٢٦٣٤٫٩٦٢٢٣٫٧٦٧
═════════════════════

واالستثمارات في ودائع المرابحةنقدیةھوشبنقدیةال-١٣
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────

٣٫٧٩٧٢٫٦٦٢١٫١٥٢الصندوقنقد في 
١٧٥٫١٣٠٢٠٧٫٥٠٧٦٨٢٫٠٨٣البنكلدىنقد

٢٥٢٫٩٧٨٤٥٧٫١١٨١٥٠٫٢٥٠مرابحةودائعاستثمارات في 
─────────────────────
٤٣١٫٩٠٥٦٦٧٫٢٨٧٨٣٣٫٤٨٥
═════════════════════

-
-٣١٠٫٠٠٠١٠١٫٤٩٢مرابحة*ودائعاستثمارات في 

═════════════════════

تزید عن ثالثة أشھر.لفترة استحقاقتم إیداع ھذه الودائع لدى البنوك * 

رأس المال المصدر-١٤
:٢٠١٦دیسمبر٣١(ملیون لایر سعودي ٢٠١٧:١٫٢٥٠مارس ٣١في المصدر والمدفوع بالكمال كما بلغ رأسمال المجموعة ی

: ٢٠١٦دیسمبر ٣١(سھمملیون١٢٥یتكون من و)ملیون لایر سعودي١٫٢٥٠: ٢٠١٦ینایر ١ملیون لایر سعودي، ١٫٢٥٠
.لایر سعودي١٠قیمة كل سھم )سھمملیون١٢٥: ٢٠١٦ینایر ١، سھمملیون١٢٥



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 

٣٩

النظامياالحتیاطي -١٥
لنظام الشركات السعودي  حتیاطي الإلى االسنويمن صافي دخلھا ٪١٠، یجب على المجموعة تحویل لشركةلوالنظام األساسيوفقاً

من رأس ٪٣٠اطي حتیالھذا التحویل عندما یبلغ االتوقف عن إجراءة ساسي للشركة، یجوز للشركألوفقا للنظام او. النظامي
للتوزیع.حتیاطي غیر قابلالالمال. إن ھذا ا

تفاقياالاالحتیاطي -١٦
حتیاطي الحتى یبلغ ھذا ااالتفاقيحتیاطي المن صافي دخل السنة إلى ا٪٥ویل ساسي للشركة، تقوم الشركة بتحألوفقا للنظام ا

دارة.إلمجلس ایعتمدھاغراض ألحتیاطي الرأس المال. ویجوز استخدام ھذا امن ٪٢٥

تمویل المرابحة-١٧

مارس ٣١
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

────────────────────────
٣٣٠٫٦٣٢٢٤٧٫٣٧٣١١٩٫٥٧٦مرابحةتمویل 

)٦٩٫٤١٥()١٠٩٫٣٩٢()١٤٣٫٩٩١(المتداولالجزء ناقصاً: 
─────────────────────

١٨٦٫٦٤١١٣٧٫٩٨١٥٠٫١٦١المتداولغیرالجزء
═════════════════════

ن القروض خالل الفترة مھذه ىلعمرابحة. وقد تم الحصول تسھیالتلحصول على لاقتراض مع بنوك اتفاقیاتالشركة أبرمت
. مرألالقرض وھي مضمونة بسندات ةیإتفاقخیخمس سنوات من تارإلى ثالث نیاستحقاق تتراوح بمع فترة٢٠١٧حتى٢٠١٣

حافالت.شراءلیالقروض لتموىحصلت المجموعة عل

المنافع المحددةبرنامج –منافع الموظفین -١٨
لنظام العمل المحلي وسوق التوظیف وأنظمة التأمینات االجتماعیة المعمول  تقوم المجموعة بمنح مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً

ول.مالبلدان التي تعمل فیھا الشركة. إن ھذه المنافع عبارة عن برنامج منافع محددة غیر مبھا في 

ھذا بناء على عدد سنوات خدمة الموظف والراتب الذي یتقاضاه. إن نھایة الخدمةیتم احتساب المنافع المقدمة بموجب برنامج 
وموجودات البرنامج المستخدمة لتمول االلتزامات إلى المخاطر . تخضع االلتزاماتالمحلیةتمویل البرنامج یتماشى مع المتطلبات 

الدیموغرافیة والقانونیة واالقتصادیة. تنشأ المخاطر االقتصادیة بصورة رئیسة نتیجة التطورات غیر المتوقعة في البضائع وأسواق 
. رأس المال والتغیرات في معدل الخصم المستخدم الحتساب التزام المنافع المحددة

القیمة السنویة (٪)

االفتراضات االكتواریة الرئیسیة 

:االفتراضات المالیة

٪٢صافي معدل الخصم-
٪٢٫٥اتبالرزیادةمعدل -

:الدیموغرافیةاالفتراضات 

٦٠سن التقاعد-
٪١٦٫١مجموعة أ: 

٪١١مجموعة ب: الخدمةمعدالت ترك-
٪١٥٫٧مجموعة ج: 

أي إم٨٠جدولمن %٨٠الوفیاتتمعدال-
معدل الوفیات× %٢٥االعاقة تمعدال-



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 

٤٠

تتمة -المنافع المحددةبرنامج –منافع الموظفین -١٨

المنافع المحددةالتزام
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────

١٨٤٫٤٦٨١٨٤٫٣٢١١٧٨٫٨٠٣المنافع المحددةصافي التزام
─────────────────────

١٨٤٫٤٦٨١٨٤٫٣٢١١٧٨٫٨٠٣المنافع المحددةتزامالإجمالي
═════════════════════

١٤٥٫٨٠٥١٤٥٫٣٨٥١٣٥٫٦٣٥دمةخلنھایة امكافأة-غیر متداولة 
٣٨٫٦٦٣٣٨٫٩٣٦٤٣٫١٦٨موظفین أخرىمنافع -متداولة 

─────────────────────
١٨٤٫٤٦٨١٨٤٫٣٢١١٧٨٫٨٠٣
═════════════════════

الموظفینمنافعمصروفات
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────

٣٫٤٦٧٢٣٫٥٠٠٢٤٫٣٢١تكلفة الخدمة الحالیة
١٫٨١٣--فعالمناعلى التزامالعمولةكلفة ت

عن التغیرات في االفتراضات الناتجةلتغیرات االكتواریة ا
٣٫٦١٠--الدیموغرافیة

١٠٫٧٧٦--عن التغیرات في االفتراضات المالیةالناتجةالتغیرات االكتواریة 
---الخبرةالتسویات المبنیة على أساس

)١٥٫٢١٧()١٣٫٧٥٠()٣٫٠٤٧(المنافع المدفوعة 

─────────────────────
٤٢٠٩٫٧٥٠٢٥٫٣٠٣مزایاالمصروفات إجمالي

═════════════════════

المنافع المحددةتزاملالحالیة الالحركة في القیمة 
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────

١٤٥٫٣٨٥١٣٥٫٦٣٥١١٠٫٣٣٢المحددةالمنافعالقیمة الحالیة اللتزام-تتاحي الرصید االف
٣٫٤٦٧٢٣٫٥٠٠٢٤٫٣٢١تكلفة الخدمة الحالیة

)١٥٫٢١٧()١٣٫٧٥٠()٣٫٠٤٧(المنافع المدفوعة 
١٫٨١٣--العمولةتكلفة 

١٤٫٣٨٦--الناتجة عن االلتزام لخسائر االكتواریة ا
─────────────────────

١٤٥٫٨٠٥١٤٥٫٣٨٥١٣٥٫٦٣٥المنافع المحددةالقیمة الحالیة اللتزام-ختامي الرصید ال
═════════════════════

دیسمبر ٣١التقییم إلى السنة المنتھیة في وقامت بترحیل٢٠١٦ینایر ١قامت المجموعة بإجراء تقییم اكتواري مفصل كما في 
.خرىألاحداثألت الجوھریة واالالمعامالتقییملیرحتعملیةعكست. ٢٠١٧مارس ٣١والفترة المنتھیة في ٢٠١٦



الشركة السعودیة للنقل الجماعي والشركة التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 

٤١

مقدمة من عمیلالالدفعة-١٩

ملیون لایر سعودي كدفعة مقدمة لتنفیذ مشروع الملك عبد ٤٧١، استلمت شركة المواصالت العامة مبلغ قدره ل السنة السابقةالخ
العقد.من إجمالي قیمة٪٦العزیز للنقل العام في الریاض. تمثل الدفعة المقدمة 

اإلیرادات المؤجلة-٢٠

مارس ٣١
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

────────────────────────
١٫٣٦٩١٫٨٩٩٤٫٠٥٥عمولة ضمان مؤجلة

٨٫٠٧٣١٠٫٠٩٧٩٧١إیرادات دعایة وإعالن مؤجلة 
٣٫٦١٢٢٫٨٠٢١٧٫٣٨٣إیرادات مؤجلة أخرى

─────────────────────
١٣٫٠٥٤١٤٫٧٩٨٢٢٫٤٠٩

═════════════════════

٨٫٨٨٣١٠٫٠٩٧١٧٫٧٦٣متداولالجزء ال
٤٫١٧١٤٫٧٠١٤٫٦٤٦متداولالغیر الجزء 

─────────────────────
١٣٫٠٥٤١٤٫٧٩٨٢٢٫٤٠٩

═════════════════════

الدائنون التجاریون واآلخرون -٢١
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────

١٥٠٫٤٥٣٨٨٫٢٨٧٨٥٫٣١٨أرباح مستحقة الدفعتوزیعات 
٦١٫٣٤٣٦٤٫١٩٢٦٥٫٥٨٤تكالیف تأمین حوادث

١١٫٠١٧١٠٫٨٣٦٩٫٨٨١ضمانات أداء موردین محتجزة
١٠٫٤٠١١٣٫١٠١٦٫٥٢٩دائنون تجاریون 

─────────────────────
٢٣٣٫٢١٤١٧٦٫٤١٦١٦٧٫٣١٢
═════════════════════

خرىاألمطلوبات الوالدفع مستحقة المصاریف ال-٢٢
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────

٣٩٫٦٣٨٤١٫٦٢٧٧١٫٢٦١الدفع مصاریف مستحقة
٣٨٫٦٦٣٣٨٫٩٣٦٤٣٫١٦٨)١٨حاإیض(موظفینمستحقات
ًمقبوضةإیرادات  ٢٫١٥٠٢٫١٥٠٢٫١٥٠مقدما

١٨٫٣٣٢١٨٫١١٢١٧٫١٩٩دائنون آخرون 
─────────────────────

٩٨٫٧٨٣١٠٠٫٨٢٥١٣٣٫٧٧٨
═════════════════════



نقل الجماعي والشركة التابعة لھاالشركة السعودیة لل
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٤٢

الزكاة-٢٣

لفترةلالمحملة

.)ملیون لایر سعودي١٫٢: ٢٠١٦س مار٣١(ملیون لایر سعودي٣٫٢للفترة المحملةكاةالزتبلغ

ةاالزكحركة مخصص 

:حركة مخصص الزكاة كما یليكانت
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────

١٧٫٢٩٥٣٧٫٩٩٠٧٫٨٧٧في بدایة الفترة/ السنة
٣٫٢٢٠١٢٫٥٧٤٣٣٫٨٦٠مجنب خالل الفترة/ السنة

)٣٫٧٤٧()٣٣٫٢٦٩(-المدفوع خالل الفترة/ السنة
─────────────────────

٢٠٫٥١٥١٧٫٢٩٥٣٧٫٩٩٠في نھایة الفترة/ السنة
═════════════════════

من عوامألبتقدیم اإلقرارات الزكویة لشركةقامت ال.والشركة التابعة لھا كل على حدهلشركةالزكاة على أساس الوعاء الزكوي لبتم احتسا
ل٢٠١٥حتى ٢٠٠٥ ً حیث . ٢٠١٢. أنھت المجموعة وضعھا الزكوي عن كافة السنوات حتى ھذه االقراراتوسددت الزكاة المستحقة وفقا
ملیون لایر سعودي لألعوام من ٣٩٫٤الشركة بزكاة إضافیة قدرھا ("الھیئة") ، طالبت الھیئة العامة للزكاة والدخل ٢٠١٥ینایر ١١بتاریخ 
على بعض بنود ةشرك. وقد قدمت ال٢٠١٢حتى ٢٠٠٥ دیسمبر ٢٢بتاریخ ھذا و. التي استبعدتھا الھیئة في مطالبتھازكاةاحتساب الاعتراضاً
ملیون لایر سعودي. وافقت ٢٩٫٢فروقات زكویة قدرھا ب٢٠١٢حتى ٢٠٠٥ط الزكوي النھائي لألعوام من بالرشركة، استلمت ال٢٠١٥

. لم یتم إصدار ٢٠١٦. تم سداد ھذا المبلغ بالكامل في ینایر ٢٠١٥الزكاة لعام مخصصوتم إضافة المبلغ على الربط اعلى ھذشركةال
.بعدمن قبل الھیئة ٢٠١٥حتى ٢٠١٣الربوط النھائیة لألعوام من 



نقل الجماعي والشركة التابعة لھاالشركة السعودیة لل
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٤٣

معامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقةال-٢٤
الشركة التابعة والشركة الزمیلة والمشروع المشترك 

حول ھذه )١(یضاح رقم إلللمجموعة مذكورة في ابین الشركة التابعة والشركة الزمیلة والمشروع المشتركالعالقةإن تفاصیل وطبیعة 
.الموجزةالموحدةالقوائم المالیة األولیة

فينخفاضاالمخصص 
إیضاح (ستثمارالقیمة ا

بالشركة المتعلق)٨
الزمیلة

تمویل ال
مقدم*ال

الحصة في 
حافالتءشرااألرباح

خدمات ال
مقدمةال

المبالغ 
/منالمستحقة 

األطرافإلى 
ذات العالقة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

الشركة الزمیلة:
شركة النقل

السعودیة 
------٢٠١٧مارس ٣١ةالبحرینی

------٢٠١٦دیسمبر ٣١
-----)٧٫٤٥٩(٢٠١٦ینایر ١

المشروع 
المشترك:

الشركة السعودیة 
للنقل اإلماراتیة 

٨٣٧٧٢٫٣٣١-١١٫٢٦١--٢٠١٧مارس ٣١المتكامل
١٫١٠٤٧١٫٩٥٢-٤٠٫٠٠٠١٥٫٢١٥-٢٠١٦دیسمبر ٣١

٢٥٫٠٠٠١٢٫٢٧٢١٫١٧٨٤٫١٢٣٥٥٫٤٥١-٢٠١٦ینایر ١
المبالغ المسحقة 

إلى حقوق الملكیة
غیر المسیطرة 
:للشركة التابعة

آر إیھ تي بي
دیفیلوبمنت

٩٥٥١١٫٤٦٧----٢٠١٧مارس ٣١(شركة فرنسیة) 
١٢٫٦٣٤٨٫٧١٨----٢٠١٦دیسمبر ٣١

١٢٫٨٤٢١٢٫٩٩١----٢٠١٦ینایر ١

دیفتي بيآر إیھ
السعودیة ال سي 

٩٥٢١٩٫٣١٨----٢٠١٧مارس ٣١سي
٢٢٫٣١٨١٦٫١٩٧----٢٠١٦دیسمبر ٣١

١١٫٨٥٢١١٫٨٥٢----٢٠١٦ینایر ١

إجمالي المبالغ 
إلى المستحقة 

حقوق الملكیة
غیر المسیطرة 
٢٠١٧٣٠٫٧٨٥مارس ٣١:للشركة التابعة

٢٠١٦٢٤٫٩١٥دیسمبر ٣١
٢٠١٦٢٤٫٨٤٣ینایر ١

٣٠بتمویل العملیات التشغیلیة للشركة السعودیة اإلماراتیة للنقل المتكامل المحدودة (سیتكو) بمبلغ ٢٠١٤قامت الشركة خالل عام * 
، إال أنھ ٢٠١٥شھر یولیو سنوات ابتداء من٤ملیون لایر سعودي. إن ھذا المبلغ غیر خاضع ألي فوائد وسیتم استرداد المبلغ خالل 

من شھر ینایر  .٢٠١٧قد تم االتفاق بین الشركاء على إعادة جدولة السداد لتبدأ اعتباراً

بتقدیم تمویل إضافي للشركة السعودیة اإلماراتیة للنقل المتكامل المحدودة (سیتكو) بمبلغ ٢٠١٥كما قامت الشركة خالل شھر دیسمبر 
سداد كامل المبلغ من قبل الشركة السعودیة اإلماراتیة للنقل المتكامل المحدودة ٢٠١٦خالل شھر ینایر ملیون لایر سعودي، وتم ٢٥

(سیتكو).



نقل الجماعي والشركة التابعة لھاالشركة السعودیة لل
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٤٤

تتمة -معامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ال-٢٤

یون لایر سعودي وذلك لتمویل عملیات مل٢٠بتقدیم تمویل إضافي بمبلغ ٢٠١٦باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة خالل الربع الثاني من العام 
تم یالتشغیل لتنفیذ عقود النقل للمدارس الحكومیة مع شركة تطویر خدمات النقل التعلیمي ("تطویر"). إن ھذا المبلغ غیر خاضع ألیة فوائد وس

تطویر.استرداد المبلغ فور استالم مستحقات الشركة السعودیة اإلماراتیة للنقل المتكامل المحدودة من شركة 

ملیون لایر للشركة السعودیة اإلماراتیة للنقل المتكامل. إن ٢٠بتقدیم تمویل إضافي بمبلغ ٢٠١٦قامت الشركة خالل الربع الثالث من العام 
دودة من شركة المحھذا المبلغ غیر خاضع ألیة فوائد وسیتم استرداد المبلغ فور استالم مستحقات الشركة السعودیة اإلماراتیة للنقل المتكامل 

تطویر.

بالمجموعةتعویض كبار موظفي اإلدارة
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────────────

موظفي اإلدارة كبارالمعامالت مع
١٫٨٣٨٣٫١٣٦٣٫١٩٥واللجان المنبثقھمجلس اإلدارةبدالتمصاریف و
٢٫٧٠٦١٣٫٠٣٥١٣٫١٦٨(*)لمجموعةبادارة إلموظفي اكبار تعویضات 

فیما یلي بیان بتعویضات كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة: (*)

مارس ٣١
٢٠١٧

دیسمبر ٣١
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١

بآالف الریاالت 
السعودیة

الریاالت بآالف 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

────────────────────────

٢٫٦٠٥١٢٫٦٠٦١٢٫٧٣٢موظفین قصیرة األجلمنافع
١٠١٤٢٩٤٣٦إنتھاء الخدمةمنافع ما بعد 

٢٫٧٠٦١٣٫٠٣٥١٣٫١٦٨إلى كبار موظفي اإلدارة جمالي التعویضات المدفوعة إ

.إعداد القوائم المالیة والمتعلقة بكبار موظفي اإلدارةل فترة الكمصروف خالمثبتةبالغ ملدول اجلعنھا في افصح ملبالغ املاتمثل 

االیرادات-٢٥
مارس ٣١

٢٠١٧
مارس٣١

٢٠١٦
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────

١٣٩٫٧٦٨١٧٠٫٥٤٧نقل الركاب
٥١٫٥١٩٥١٫٤٤٢العقود والتأجیرإیرادات 
١٩٫٥٣٧١٤٫٤١٧العامةامتیاز الخدمةترتیباتإیرادات 

١٠٫٣٤٥١٠٫٨٦٤إیرادات نقل البضائع
٧٫٨٢١٩٫٧٣٠إیرادات سیارات لیموزین

──────────────
٢٢٨٫٩٩٠٢٥٧٫٠٠٠
══════════════

ملیون لایر سعودي) ١٤٫٤١٧: ٢٠١٦مارس ٣١ملیون لایر سعودي (١٩٫٥٣٧، قامت المجموعة بإثبات إیرادات قدرھا ٢٠١٧خالل 
.العامةبموجب ترتیب امتیاز الخدمةللمشروع التجھیز اإلعداد ووتمثل مرحلة 



نقل الجماعي والشركة التابعة لھاالشركة السعودیة لل
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٤٥

االیراداتتكلفة -٢٦
مارس ٣١

٢٠١٧
مارس٣١

٢٠١٦
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────

٨٢٫٣٨٩٨٥٫١٠٤رواتب وما في حكمھا 
٤٣٫٦٣٩٣٥٫٩٨٣مصروف االستھالك

٣٢٫٤٣١٤١٫٥٧٣إصالح وصیانة حافالت
١٢٫٠٨٤٨٫٢٥٥مصاریف استشاریة

١١٫٧٨٢١١٫١٩٢خدمات تعاقدیة
٦٫٣٣٠٥٫٩٤٢رسوم تأشیرات

٥٫٨٢٣٦٫٦١٦إیجار
٥٫٠٥٣٤٫٣١٢وأتعاب عامةةصیان

٤٫٩٨٢٢٫٦١٠خدمات الركاب 
٤٫٧٧٤٥٫١١٢مصاریف تأمین مملكات 

٤٫٠٠٥٥٫٩٧٠مصاریف أخرى 
──────────────
٢١٣٫٢٩٢٢١٢٫٦٦٩
══════════════

االیرادات األخرى -٢٧
مارس ٣١

٢٠١٧
مارس٣١

٢٠١٦
الریاالت بآالف 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────

٢٫٧٢٠٢٫١٨٠أرباح استثمارات في ودائع مرابحة 
٢٫٠٨٠٨٦٠أرباح بیع ممتلكات وآالت ومعدات 

٩٩١١٫٠٤٥دخل إیجار
٤٥٠٦٣٤إیراد إعالن على حافالت النقل الداخلي

٤٫٦٥٩٩٫٢٧٣إیرادات أخرى 
──────────────

١٠٫٩٠٠١٣٫٩٩٢
══════════════

مصاریف البیع والتوزیع-٢٨
مارس ٣١

٢٠١٧
مارس٣١

٢٠١٦
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────

٤٫٩٠١٦٫٣٤٢عموالت وكالء محلیین 
٦١٧١٫٢٤٦إعالنات

٦٠٣٤١٣عموالت وكالء دولیین 
٢٫٣٠٩-في قیمة الذمم المدینةانخفاضمخصص 

٢٨٧٥٦دعایة وترویج
──────────────

٦٫٤٠٨١٠٫٣٦٦
══════════════



نقل الجماعي والشركة التابعة لھاالشركة السعودیة لل
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٤٦

المصاریف اإلداریة -٢٩
مارس ٣١

٢٠١٧
مارس٣١

٢٠١٦
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────

١١٫٠٤٩١٠٫٣٤٩رواتب وما في حكمھا 
٤٫٩٦٧٢٫٨٦٤استشاریة مصاریف

-١٫٨٠٠مكافأة مجلس اإلدارة 
١٫٠٢٧١٫٠٥٣إیجار وصیانة ونظافة

٧٢١٦٧٩استھالك 
١٫٥٤٥٢٫٢٠٨مصاریف أخرى 

──────────────
٢١٫١٠٩١٧٫١٥٣

══════════════

المعلومات القطاعیة -٣٠

لعملیاتھا ولدیھا القطاعات التالیة التي ینبغي التقریر عنھا:  ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقاً

ویشمل خدمات النقل المجدولة وتتمثل في خدمات نقل الركاب بالحافالت بین مدن المملكة العربیة السعودیة وداخلھا، –قطاع نقل الركاب 
باإلضافة إلى خدمة النقل الدولي ویعتبر ھذا القطاع من أكبر قطاعات الشركة. 

ویشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجیر التي تبرمھا الشركة مع الغیر سواء كانوا جھات حكومیة أو غیر حكومیة –قطاع العقود والتأجیر 
وذلك داخل المملكة أو خارجھا.

ویشمل النتائج المالیة لشركة المواصالت العامة والي تقوم بتنفیذ مشروع الملك عبدالعزیز للنقل العام في الریاض، –مشروع النقل العام 
).١كما ھو مبین في اإلیضاح (

وتشمل المركز الرئیسي للشركة والمعلومات المالیة الخاصة بأنشطة وحدات الدعم واألنشطة األخرى. –اإلدارة العامة 

القطاعات رة منتظمة لتخصیص الموارد علىھذه القطاعات التشغیلیة بناء على التقاریر الداخلیة التي تقوم المنشأة بمراجعتھا بصویتم تحدید 
الخاص بھا "طریقة اإلدارة". وتعتمد طریقة اإلدارة على الطریقة التي تقوم بھا اإلدارة بتقسیم القطاعات داخل المنشأة التخاذ ءوتقییم األدا

رات التشغیلیة وتقییم األداء. وتقوم إدارة الشركة السعودیة للنقل الجماعي في نھایة كل فترة مالیة بمراجعة القطاعات أعاله لتحدید القرا
د الكمیة باإلضافة إلى معاییر عرض اإلیرادات والمصاریف لكل قطاع. والحد

المواسم في فترة الحج واإلجازة الصیفیة وشھر رمضان المبارك ھذه تتأثر إیرادات المجموعة بمواسم ترتفع فیھا معدالت التشغیل. وتتمثل 
.واإلجازات العامة



نقل الجماعي والشركة التابعة لھاالشركة السعودیة لل
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٤٧

تتمة-المعلومات القطاعیة -٣٠

فیما یلي البیانات المالیة المختارة لھذه القطاعات: 

العامةاإلدارة العقود والتأجیرنقل الركاب
مشروع النقل 

العام 
إجمالي 

القطاعات 
التسویات 
الموحدة والحذوفات

الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٧مارس ٣١

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

─────────────────────────────────────────────────
٢٢٨٫٩٩٠-١٣٧٫٢٤٢٥٤٫٠٤٤١٨٫١٦٧١٩٫٥٣٧٢٢٨٫٩٩٠إجمالي اإلیرادات 

٥٫٤٧٧١١٫٢٩٤٤٫٤٠٤١٥٫٦٩٨)٨٫٦١٥()٥٫٤٠٧(١٩٫٨٣٩إجاري الربح (الخسارة)
٤٤٫٣٦٠-١٨٫٩٧٢١٧٫٥٨٦٧٫٨٠٠٢٤٤٫٣٦٠االستھالك

٤٫٢٩٠٣٫٥١٩)٧٧١(٥٫٤٧٥)١٢٫٢٢٥()٦٫٨٤١(١٢٫٨٢٠(خسارة) ربح القطاع
══════════════════════════════════════════

العامةاإلدارة العقود والتأجیرنقل الركاب
مشروع النقل 

العام 
إجمالي 

القطاعات 
التسویات 
الموحدة والحذوفات

الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٦مارس ٣١

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

─────────────────────────────────────────────────
٢٥٧٫٠٠٠)١٫٤٤٩(١٧٠٫٥٤٧٥١٫٤٤٢٢٠٫٥٩٤١٥٫٨٦٦٢٥٨٫٤٤٩إجمالي اإلیرادات 

٤٫٣٣٢٤٣٫٧٦٩٥٦٢٤٤٫٣٣١)١٢٫٩٠٣(٥١٫٢٣١١٫١٠٩إجاري الربح (الخسارة)
٣٦٫٦٦٠-١٥٫١٧٩١٢٫٩٦٠٨٫٥١٩٢٣٦٫٦٦٠االستھالك

٤٫٣٣٠٣٢٫٥٦٣٧٤٢٣٣٫٣٠٥)٢٠٫٣٤٦(٤٤٫٤٠٨٤٫١٧١(خسارة) ربح القطاع
══════════════════════════════════════════

العامةاإلدارة العقود والتأجیرنقل الركاب
مشروع النقل 

إجمالي القطاعات العام 
التسویات 
الموحدة والحذوفات

٢٠١٧مارس ٣١في 
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
─────────────────────────────────────────────────

٢٫٨٧٨٫٣٧٥)١٣٫٦٧٧(٥٣٢٫٧٤٩٨٠٤٫٣٦٨١٫٠٢٥٫٠٢٠٥٢٩٫٩١٥٢٫٨٩٢٫٠٥٢إجمالي الموجودات 
١٫٣٣٢٫٢٩٤)٢٠٫٥٠٠(٣٢٠٫٥٠٢٣٧٥٫٩٢٣١٤٥٫٣٩٨٥١٠٫٩٧١١٫٣٥٢٫٧٩٤إجمالي المطلوبات 

أخرىإفصاحات
١٫٢٨٢٫٨٠١-٤٦٥٫٨٢٦٦٩٢٫٣٩٢١٢٤٫٥٦٣٢٠١٫٢٨٢٫٨٠١صافي،ممتلكات وآالت ومعدات

استثمارات في شركة زمیلة 
٣٩٫٨٠٢-٣٩٫٨٠٢-٣٩٫٨٠٢--ومشروع مشترك 

اإلدارة العامة العقود والتأجیرنقل الركاب
مشروع النقل 

العام 
إجمالي 

القطاعات 
التسویات 
الموحدة والحذوفات

٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
─────────────────────────────────────────────────

٢٫٧٩٢٫٢٤٧)٩٫٨٨٩(٥١١٫٤٤٣٧٣٤٫٤٤٥١٫٠٤١٫٩٧٠٥١٤٫٢٧٨٢٫٨٠٢٫١٣٦إجمالي الموجودات 
١٫١٨٦٫٥١٣)١٥٫٢٦٧(٢٨٨٫٧٢٩٢٥٥٫٠٣٨١٥٧٫٤٨١٥٠٠٫٥٣٢١٫٢٠١٫٧٨٠إجمالي المطلوبات 

إفصاحات أخرى
١٫١٩٨٫٧٩٧-٤٥١٫٢٦٦٦١٧٫٢٥١١٣٠٫٢٥٨٢٢١٫١٩٨٫٧٩٧صافي،ممتلكات وآالت ومعدات

استثمارات في شركة زمیلة 
٢٨٫٥٤١-٢٨٫٥٤١-٢٨٫٥٤١--ومشروع مشترك 

العامةاإلدارة العقود والتأجیرنقل الركاب
مشروع النقل 

العام 
إجمالي 

القطاعات 
التسویات 
الموحدة والحذوفات

٢٠١٦ینایر ١في 
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
─────────────────────────────────────────────────

٢٫٦٤٢٫٠٢٠)١٣٫٦٨١(٥٣٢٫٨٧١٥٦٣٫٢٠٠١٫٠٢٦٫٨٥٤٥٣٢٫٧٧٦٢٫٦٥٥٫٧٠١إجمالي الموجودات 
١٫١١٢٫٨٨٣)١٣٫٠١٤(٢٣٥٫٧٨٦١٩١٫٥٦٠١٨٩٫٥٨٥٥٠٨٫٩٦٦١٫١٢٥٫٨٩٧إجمالي المطلوبات 

إفصاحات أخرى
١٫٠٦١٫١١٨-٤٦٠٫٧٤٦٤٣٢٫٦٣٠١٦٦٫٧٢٢١٫٠٢٠١٫٠٦١٫١١٨صافي،ممتلكات وآالت ومعدات

استثمارات في شركة زمیلة 
١٣٫٣٢٦-١٣٫٣٢٦-١٣٫٣٢٦--ومشروع مشترك 



نقل الجماعي والشركة التابعة لھاالشركة السعودیة لل
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٤٨

تتمة-المعلومات القطاعیة -٣٠

یتم مزاولة أنشطة المجموعة والشركات التابعة لھا بصورة رئیسیة في المملكة العربیة السعودیة. 

.ذوفات"حیتم حذف اإلیرادات المتداخلة بین القطاعات وبین وحدات األعمال عند توحید القوائم المالیة ویتم إظھارھا في عمود "التسویات وال

لغرض إتخاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم ةتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عملیات قطاعات األعمال بصورة مستق
اثلة مع قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة في القوائم مداء القطاع بناء على قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة ویتم قیاسھ بصورة مأ

المالیة األولیة الموحدة الموجزة. 

القیمة العادلة –األدوات المالیة -٣١

للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، بما في ذلك مستویات التسلسل الھرمي للقیمة یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة 
لقیمة الدفتریة االعادلة. ال یتضمن ذلك بیانات القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة إذا كانت 

تقارب بصورة معقولة القیمة العادلة:

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى الدفتریةالقیمة 
إجمالي القیمة 

العادلة 

٢٠١٧مارس ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
───────────────────────────────────

:تم قیاسھا بالقیمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من 

خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
١١٤٫٧٧٩--١١٤٫٧٧٩١١٤٫٧٧٩

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى الدفتریةالقیمة 
إجمالي القیمة 

العادلة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
───────────────────────────────────

ة:تم قیاسھا بالقیمة العادل
استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من 

خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
١١٤٫٥٥٢--١١٤٫٥٥٢١١٤٫٥٥٢

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى الدفتریةالقیمة 
إجمالي القیمة 

العادلة 

٢٠١٦ینایر ١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
الریاالت بآالف 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
───────────────────────────────────

:تم قیاسھا بالقیمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من 

خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
١٠٧٫٨٣٧--١٠٧٫٨٣٧١٠٧٫٨٣٧

النقدیة والمدینون التجاریون والدائنون التجاریون ومنافع الموظفین واإللتزامات المتداولة ھقدرت اإلدارة بأن القیمة العادلة للنقدیة وشب
األخرى تقارب قیمتھا الدفتریة بشكل كبیر وذلك لالستحقاق قصیر األجل لھذه األدوات. 

ابحات والقروض ألجل والمرتبطة بعموالت ثابتة ومتغیرة تقارب قیمتھا العادلة وذلك ألنھا قدرت اإلدارة بأن القیمة الدفتریة لتمویل المر
تحمل عموالت تعكس العموالت السائدة في السوق لتمویل وقروض مشابھة. نتیجة لذلك فإن قیمة النقدیة المستقبلیة المخصومة للتمویل 

ة.والقروض ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة الحالی



نقل الجماعي والشركة التابعة لھاالشركة السعودیة لل
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٤٩

ربح السھم -٣٢

بحاملي األسھم العادیة في الشركة األم على المتوسط المرجح م وذلك بقسمة ربح الفترة المتعلقیتم احتساب الربح األساسي والمعدل للسھ
القائمة خالل السنة. ةلعدد األسھم العادی

یعكس الجدول التالي بیانات الدخل واألسھم المستخدمة في احتساب الربح األساسي والمعدل للسھم: 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
مارس٣١في 

٢٠١٧٢٠١٦
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────

٢٫٤٧٩٣٢٫٧٦٧العادیة في الشركة األم بخصوص الربح األساسيالدخل المتعلق بحاملي األسھم 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
مارس٣١في 

٢٠١٧٢٠١٦
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
────────────────

١٢٥٫٠٠٠١٢٥٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة لربح السھم األساسي

مالیة للم تكن ھناك أي معامالت أخرى تتضمن أسھم عادیة أو أسھم عادیة محتملة بین تاریخ إعداد القوائم المالیة وتاریخ اعتماد ھذه القوائم ا
األولیة الموحدة الموجزة. 

االلتزامات المحتملة  االرتباطات الرأسمالیة و-٣٣

االلتزامات المحتملة  
عنھا خالل دورة األعمال العادیة، ضمانات وقبوالت یبلغ ٢٠١٧مارس ٣١كما في  ، أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة نیابًة

ملیون لایر سعودي).٨٠٥٫٩: ٢٠١٦ینایر ١ملیون لایر سعودي، ٨٠٠: ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٨١٣٫٨حدھا األقصى 

االرتباطات الرأسمالیة
.٢٠١٧حافلة جدیدة ومن المتوقع استالمھا خالل ١٩٧شراء لملیون لایر سعودي ١٩٥ارتباطات رأسمالیة قدرھا أیضاًیوجد لدى المجموعة

توزیعات األرباح  -٣٤

س لیة مج) على توص٢٠١٧مارس ٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٨جمادى الثاني ٢٨وافقت الجمعیة العامة العادیة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 
ودفع مكافأة ٢٠١٦لایر سعودي للسھم) للسنة المالیة ٠٫٥٠ملیون لایر سعودي (بواقع ٦٢٫٥اإلدارة بتوزیع توزیعات أرباح نقدیة قدرھا 

ملیون لایر سعودي. ١٫٨إلى أعضاء مجلس اإلدارة قدرھا 

س اإلدارة بتوزیع ل) على توصیة مج٢٠١٦إبریل ١١لموافق ھـ (ا١٤٣٧رجب ٤وافقت الجمعیة العامة العادیة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ 
ودفع مكافأة إلى أعضاء ٢٠١٥لایر سعودي للسھم) للسنة المالیة ٠٫٥٠ملیون لایر سعودي (بواقع ٦٢٫٥توزیعات أرباح نقدیة قدرھا 

ملیون لایر سعودي. ١٫٨مجلس اإلدارة قدرھا 

الالحقة لفترة إعداد القوائم المالیةاألحداث-٣٥

ز جفي رأي اإلدارة، لم تكن ھناك أي أحداث الحقة ھامة حتى نھایة الفترة قد یكون لھا تأثیر جوھري على المركز المالي األولي الموحد المو
للمجموعة كما ھو ظاھر في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. 
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