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 معلومات عن الشركة -1

، يتم تداول أسهمها في سوق شركه مساهمة سعودية ،"سابتكو" أو "الشركة األم"(" أو الشركة"الشركة السعودية للنقل الجماعي ) 

هـ )الموافق 1399ربيع األول  7بتاريخ  11تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/و ،مسجلة بمدينة الرياضاألسهم السعودية، و

 9هـ )الموافق 1399شعبان  14بتاريخ  254(. وقد صدر إعالن التأسيس بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1979فبراير  5

هـ )الموافق 1399رمضان  5الصادر بتاريخ  1010024335(. تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم 1979يوليو 

 (.   1979يوليو  29

المملكة  مدن وفيما بينها وخارجتتمثل األنشطة األساسية للشركة في نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل ال 

ونقل الطرود غير البريدية ونقل وترحيل البضائع والمهمات والنقل المدرسي ونقل المعلمات وتأجير السيارات ونقل الرمل والبحص 

لمملكة اوتشغيل وصيانة القطارات والمترو والسيارات والشاحنات وتنظيم الرحالت السياحية ونقل المعتمرين والزوار داخل وخارج 

 واستيراد قطع غيار المنظفات الكيميائية للمركبات.

( بمنح الشركة السعودية للنقل 1979نوفمبر  12هـ )الموافق 1399الحجة  يذ 22( وتاريخ 48صدر المرسوم الملكي رقم )م/ 

 نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها لمدة خمس عشرة سنة هجرية.  عقد أمتيازالجماعي 

 ( بالموافقة على تجديد عقد 57(، صدر قرار مجلس الوزراء رقم ) 1993نوفمبر  15هـ )الموافق  1414جمادى الثاني  1بتاريخ  

(، تم 2008مايو  26هـ )الموافق 1429جمادى األول  21هـ . بتاريخ 1414رجب  1عتباراً من المدة خمسة عشر عاماً  االمتياز

 .(2008يوليو  4هـ )الموافق 1429رجب  1عتباراً من المدة خمس سنوات أخرى قابلة للتمديد  االمتيازتجديد عقد 

 االمتياز( بالموافقة على تمديد عقد  254م ) (، صدر قرار مجلس الوزراء رق2013 سبتمبر 3هـ )الموافق  1434رجب  24بتاريخ  

امة بنقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق الع تلتزم الشركة بموجبهالمبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي والذي 

على أن  ،(2013مايو  11هـ )الموافق 1434رجب  1بالمملكة داخل المدن وفيما بينها، وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ اعتباراً من 

بحسب مراحل فتح باب المنافسة  االمتيازيكون للجهات المختصة الحق خالل هذه المدة في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد 

 لتقديم خدمة النقل العام بالحافالت بين المدن في المملكة العربية السعودية.

 المبرم االمتياز عقد تمديد على بالموافقة الوزراء مجلس قرار صدر ،(2015أكتوبر  12)الموافق  1436الحجة  يذ 29 بتاريخ  

(  هـ1399الحجة  يذ 23 وتاريخ 48/  م)  رقم الملكي المرسوم شأنه في الصادر الجماعي للنقل السعودية والشركة الحكومة بين

 تنافسية ميزة أي غيرها أو الشركة منح ( وعدم2016ابريل  8)الموافق  هـ1437رجب  1 من إعتباراً  سنوات خمس لمدة وذلك

 .المملكة مدن بين بالحافالت العام النقل خدمة لتقديم المنافسة باب فتح عند تفضيلية

ا مإصدار القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها )يشار إليه تمت الموافقة على 

هـ 1439صفر  12 لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ طبقاً  2017 سبتمبر 30ر المنتهية في أشه التسعةلفترة  ()"المجموعة"(جميعاً بـ 

 .(2017 نوفمبر 1 )الموافق

 التالية والمدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة: قامت الشركة باالستثمار في الشركة التابعة  

    نسبة الملكية    

 التأسيس سنة  الشركة التابعة

 سبتمبر 30 

2017  

ديسمبر  31
2016  

  سبتمبر 30
 النشاط األساسي 2016

 

 بلد التأسيس

شركة المواصالت 

 العامة

 
2014 

 
80%  80%  80% 

تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز 

 للنقل العام بمدينة الرياض

المملكة العربية  

 السعودية

المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري الرياض بإن شركة المواصالت العامة هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في  

(. تزاول الشركة أنشطة استيراد وتشغيل وصيانة 2014ديسمبر  31هـ )الموافق 1436بيع األول ر 8بتاريخ  1010429250رقم 

هـ 1435القعدة  يذ 8بتاريخ  10608351147347لصادر من الهيئة العامة لالستثمار رقم الباصات في الرياض وفقاً للترخيص ا

 (.2014سبتمبر  4)الموافق 

 كما قامت الشركة باالستثمار في الشركة الزميلة والمشروع المشترك التاليين: 

  نسبة الملكية    
 

 

االستثمار في الشركة 

الزميلة والمشروع 

 العالقة  المشترك

 

 سبتمبر 30

2017  

ديسمبر  31

2016  

 سبتمبر  30

 النشاط األساسي 2016

 

 بلد التأسيس

شركة النقل السعودية 

 البحرينية*

 
 شركة زميلة 

 
 أنشطة النقل 40%  40%  40%

المملكة العربية  

 السعودية

الشركة اإلمارتية 

 للنقل المتكامل

مشروع  

 مشترك

 
 خدمات النقل المدرسي 50%  50%  50%

المملكة العربية  

 السعودية
 

. 2015ديسمبر  31 ذمن*   إن شركة النقل السعودية البحرينية في مرحلة التصفية 



  الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
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 تتمة -)غير مراجعة(  يضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةإ
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  السياسات المحاسبية الهامة -2
 
 أسس اإلعداد 

"القوائم المالية األولية" ( المتعلق بـ 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
تعد هذه  .والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمد في المملكة العربية السعودية

 لتقريرللدولية أول قوائم مالية سنوية معدة وفقاً للمعايير اوتندرج تحت الفترة  من موجزة لجزءالموحدة الولية األمالية القوائم ال
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، المالي 

إلى (: "إتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مره". يرجى الرجوع 1رقم )المالي  للتقريرالمعيار الدولي  وبالتالي تم تطبيق
( بخصوص المعلومات المتعلقة بإتباع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية من قبل 4اإليضاح )

 المجموعة. 

، كانت المجموعة تقوم باعداد وعرض القوائم المالية األولية الموحدة والسنوية وفقاً لمعايير 2016ديسمبر  31لكافة الفترات حتى 
المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )معايير المحاسبة 

  السعودية السابقة(.

، وبناًء على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التحول للمعايير الدولية للتقرير 2017يناير  1ابتداًء من 
" المعتمدة في المملكة IFRSالمالي، يتطلب من المجموعة إعداد وعرض القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي "

السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتماشياً مع ذلك فقد تم إعداد العربية 
 هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

نة ائم المالية السنوية للسال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القو
المراد إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  2017ديسمبر  31المنتهية في 

 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ملكية في أدوات حقوق ال االستثمار"باستثناء  التاريخية،على أساس التكلفة  الموحدة الموجزة ةالمالية األوليالقوائم هذه تم إعداد 
بقيمتها العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى" حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة، وباستثناء التزامات المنافع المحددة  المخصصه

 . متوقعةاالئتمان الوالتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة 

تم تقريب يالعملة الوظيفية للمجموعة. كما أيضاً والذي يعتبر  موجزه باللاير السعودييتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة ال
 .ذلك فكافة المبالغ ألقرب ألف )ألف لاير سعودي(، ما لم يرد خال

 

 أسس توحيد القوائم المالية 
 . 2017 سبتمبر 30التابعة لها كما في  ةوالشرك للشركةعلى القوائم المالية  المالية األولية الموحدة الموجزةتشتمل القوائم 

 
إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير فيما تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد 

لى ععلى السيطرة المجموعة حصول عند الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة 
ممارسة مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل  القدرة علىالمجموعة  ما تفقددالشركة التابعة ويتم التوقف عن

راً من تاريخ اعتبا المالية األولية الموحدة الموجزةفي القوائم  فترةومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل ال
 ممارسة مثل هذه السيطرة. القدرة على المجموعة فقدانالسيطرة إلى المجموعة ولحين انتقال 

 

 وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:
 
 األنشطة ذات العالقة بالشركة منح المجموعة المقدرة على توجيه تكة المستثمر فيها )أي وجود حقوق السيطرة على الشر

 المستثمر فيها(
 .التعرض لمخاطر، ولديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها 
  استخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدهاالمقدرة على. 
 

حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة أقل وبشكل عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية 
من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف 

 تثمر فيها، ويشمل ذلك:المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المس
 
  في الشركة المستثمر فيها آلخرينامع أصحاب حقوق التصويت  (ة)الترتيبات التعاقديالتعاقدي الترتيب. 
 .الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 
 .حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

وعند الضرورة، يتم اجراء تسويات على  .المساهمين في الشركة األمبالشاملة األخرى وكل بند من بنود اإليرادات  الدخل يتعلق
القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة الموجودات 

لتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية واإليرادات والمصاريف وا
 بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

 
 يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.



  الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة - )غير مراجعة( القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةيضاحات حول إ
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -2

 الهامة ملخص بالسياسات المحاسبية 
في القوائم المالية  2إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة قد شرحت في اإليضاح 

 .2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في الموحدة الموجزة األولية 
 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموحدة  ،عايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعدتم اإلفصاح أدناه عن الم

 الموجزة للمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.
 

بيع أو المساهمة بالموجودات بين  -( 28رقم )( ومعيار المحاسبة الدولي 10التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك

( في التعامل مع فقدان 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10تعرض التعديالت االختالف بين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك. توضح التعديالت أنه يتم إثبات كافة السيطرة على الشركة التابعة التي تم بيعها أو المساهمة 

األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو المساهمة بالموجودات، التي تشكل أعمال، وفقاً لما هو محدد بموجب المعيار الدولي للتقرير 
ذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بيع أو المساهمة  ومع (، بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.3المالي رقم )

بالموجودات التي ال تشكل أعمال، يتم إثباتها فقط بقدر حصص المستثمرين غير المعنيين في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. 
ع كن يجب على المنشأة التي تتبقام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى، ول

 التعديالت مبكرا تطبيقها مستقبال.
 

التعديالت على المعيار المحاسبي  -إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة  -( 12معيار المحاسبة الدولي رقم )
 (12الدولي رقم )

ما إذا كانت األنظمة الضريبية تقيد مصادر األرباح الخاضعة للضريبة توضح التعديالت أنه يجب على المنشأة أن تأخذ بعين االعتبار 
والتي يمكن أن تجري عليها خصومات على عكس تلك الفروقات المؤقتة القابل للخصم. إضافة إلى ذلك، تقدم التعديالت توجيهات 

ضريبة قد يشمل فيها الربح الخاضع للحول كيفية تحديد المنشأة لألرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل، وتشرح الظروف التي 
 استرداد بعض الموجودات بأكثر من قيمتها الدفترية.

 
يجب على المنشآت تطبيق التعديالت بأثر رجعي. ومع ذلك، عند التطبيق األولي للتعديالت، يمكن إثبات التغير في حقوق الملكية 

 )أو في بند آخر من حقوق الملكية، حسب االقتضاء(، دون تخصيص التغير االفتتاحية ألول فترة مقارنة في األرباح المبقاة االفتتاحية
 بين األرباح المبقاة االفتتاحية والبنود األخرى لحقوق الملكية. يجب على المنشآت التي تطبق هذا اإلعفاء، اإلفصاح عن ذلك.

 
تعديالت على المعيار  -ة على أساس األسهم : تصنيف وقياس معامالت الدفعات المحسوب(2للتقرير المالي رقم ) المعيار الدولي

 (2الدولي للتقارير المالية رقم )
(: الدفعات المحسوبة على اساس األسهم، 2رقم )للتقرير المالي أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي 

 الدفعات المحسوبة على أساس األسهم المسددة نقداً، وتصنيفوالتي تتناول ثالثة نقاط رئيسية هي: أثار شروط االستحقاق عند قياس 
معاملة الدفعات المحسوبة على أساس األسهم مع صافي خصائص السداد المتعلقة بالتزامات ضريبة االستقطاع، والمحاسبة عندما 

ددة من "مسددة نقداً" إلى "مس تؤدي التعديالت في شروط وأحكام معامالت الدفعات المحسوبة على أساس األسهم إلى تغيير تصنيفها
 على شكل أسهم".

 
وعند إتباع التعديالت، يتعين على المنشآت تطبيق التعديالت بدون تعديل الفترات السابقة، لكن يسمح التطبيق بأثر رجعي إذا ما 

تبدأ في أو  ترات السابقة التيتقرر تطبيقها على التعديالت الثالث وأنه تم الوفاء بالمعايير األخرى. تسري هذه التعديالت على الف
 ، ويسمح باالتباع المبكر لها.2018بعد 
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة - 2
 

 عقود اإليجار -( 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
عقود اإليجار،  (17ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ) 2016( في يناير 16صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار، والتفسير  4والتفسير رقم 
 الصادر عن لجنة التفسيرات 27الحوافز، والتفسير رقم  -الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة عقود اإليجارات التشغيلية  15رقم 

( مبادئ إثبات 16الدائمة تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن الشكل القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
وقياس وعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار، ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة عقود اإليجار كبنود مدرجة داخل قائمة 

(. يتضمن المعيار إعفاءين 17اثلة للمحاسبة عن عقود اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )المركز المالي والمم
عقود اإليجار لموجودات "منخفضة القيمة")على سبيل المثال، أجهزة الحاسب اآللي الشخصية( وعقود اإليجار  -إلثبات عقد اإليجار 

را أو أقل(. وفي تاريخ بدء عقد اإليجار، سيقوم المستأجر بإثبات التزام إلجراء دفعات شه 12قصيرة األجل )أي عقود اإليجار لمدة 
اإليجار )أي التزام اإليجار(، وإثبات أصل الذي يمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية خالل فترة اإليجار )أي حق استخدام 

على التزام اإليجار ومصرف االستهالك على حق استخدام  األصل(. يتطلب من المستأجرين إثبات مصروف العمولة بشكل منفصل
 األصل.

 
كما يتطلب من المستأجرين إعادة قياس التزام اإليجار عند وقوع أحداث معينة )على سبيل المثال، تغيير في مدة اإليجار، أو تغيير 

ام بإثبات تلك الدفعات(. سيقوم المستأجر بشكل عفي دفعات اإليجار المستقبلية الناتجة عن التغيير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد 
 مبلغ إعادة قياس التزام اإليجار كتعديل لحق استخدام األصل.

 
( لم تتغير كثيرا عن طريقة المحاسبة اليوم بموجب معيار 16إن طريقة محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

لمؤجرون في تصنيف كافة عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف كما هو الحال في (. سيستمر ا17المحاسبة الدولي رقم )
 ( وسوف يميزون بين نوعين من عقود اإليجار: عقود اإليجارات التشغيلية وعقود اإليجار التمويلي.17معيار المحاسبة الدولي رقم )

 
المستأجرين والمؤجرين إجراء إفصاحات أكثر شمولية من معيار المحاسبة ( من 16كما يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 (.17الدولي رقم )
 

. ويسمح باالتباع 2019يناير  1( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 16يسري مفعول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
(. يمكن أن يختار المستأجر تطبيق المعيار إما بأثر 15رير المالي رقم )المبكر له، ولكن ليس قبل منشأة تتبع المعيار الدولي للتق

 رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالية للمعيار ببعض اإلعفاءات.
 

لى القوائم عتعتزم المجموعة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب. تقوم المجموعة حاليا بتقويم أثر تطبيق هذا المعيار 
 المالية الموحدة.

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3

 
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على 

ت المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن عدم التأكد من هذه االيرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإليضاحا
 االفتراضات والتقديرات يترتب عليه إجراء تسويات جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في الفترات المستقبلية.

 
 التأكد من التقديرات واالفتراضاتعدم 

لمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية التي لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية ل
 يفي القوائم المالية الموحدة، إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات بتاريخ التقرير، والت

 الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة، موضحة أدناه.لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل جوهري على القيمة 
 

 في قيمة الذمم المدينة االنخفاض
لمعدومة التحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص للديون قوائم مالية كل إعداد تاريخ بتقوم المجموعة بمراجعة الذمم التجارية المدينة 

بشأن  اإلدارةمن إصدار حكم ، يتطلب الخصوص. وعلى وجه الموحدة الموجزة األوليةالدخل قائمة المشكوك في تحصيلها في و
ضات حول . تستند هذه التقديرات إلى افتراالمطلوب المخصصمستوى  تحديدعند  المستقبليةتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية 

 مستقبلية في المخصص.عدد من العوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنه تغيرات 
 

 مخزوناالنخفاض في قيمة ال
افي قديم أو متقادم، يتم إجراء تقدير لص مخزونصبح الي، أيهما أقل. وعندما القابلة للتحققبالتكلفة أو صافي القيمة  مخزونظهر الي

له. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة، يتم إجراء تقدير لكل مبلغ على حده. بالنسبة للمبالغ غير الهامة بمفردها  القابلة للتحققالقيمة 
وعمره أو درجة تقادمه على  مخزونولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة، فإنه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع ال

 أساس أسعار البيع التاريخية.
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 تتمة - حكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاأل -3
 

 اإليرادات إثبات
 

 التالية: األحكاماتخاذ  اإلدارةمن ( 15لتقرير المالي رقم )يتطلب تطبيق المعيار الدولي 
 

 التزامات األداءالوفاء ب
نقطة أو في على مدى زمني التزامات األداء مستوفاة كانت ما إذا  لتحديدمع العمالء  عقودهامن تقويم كل المجموعة يجب على 

ال ، لعمالءاالمبرمة مع  االتفاقياتأنه بناء على بتقويم . قامت المجموعة إلثبات اإليراداتالمناسبة  الطريقة لتحديدمن الزمن محددة 
المنجز حتى  األداءفي الدفع مقابل ذات استخدام بديل للمجموعة وعادة ما يكون لها حق إلزامي  موجوداتتقوم المجموعة بإنشاء 

اإليرادات إثبات . وعندما ال يكون هذا هو الحال، يتم مع مرور الوقت اإليراداتتاريخه. في هذه الظروف، تقوم المجموعة بإثبات 
 في وقت معين.

 
 التالية:عملية التقدير ( 15)رقم للتقرير المالي تطبيق المعيار الدولي نتج عن إلى ذلك،  باإلضافة

 
 مع العمالءالمبرمة إلى التزام األداء في العقود المعاملة سعر  تخصيص

ر مع مرو إثبات اإليراداتحيث يتم  األداء إلى التزاماتفي تخصيص سعر المعاملة المدخالت اختارت المجموعة تطبيق طريقة 
على أساس جهود المجموعة بما يفي بالتزامات  داتإثبات اإليراالتي تتطلب  المدخالتالوقت. ترى المجموعة أن استخدام طريقة 

بما  مدخالتال، تقوم المجموعة بتقدير الجهود أو المدخالتعند تطبيق طريقة والمكتسبة فعليا.  لإليرادات، يوفر أفضل مرجع األداء
المنصرم لوقت ا التقديرات بشكل رئيسيهذه ، تتضمن مع العمالء ةتعاقديبااللتزامات الوفاء إلى تكلفة . باإلضافة األداءيفي بالتزامات 

 عقود الخدمات.في 
 

 التقديرات واالفتراضات
تتفق مع التقديرات التي تم إعدادها لنفس التواريخ وفقا للمعايير المحاسبية  2016ديسمبر  31و 2016 سبتمبر 30 إن التقديرات في
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )بعد التسويات لتعكس أي فروقات في السياسات المحاسبية(.  الصادرةالمتعارف عليها 

 ،2016يناير  1تعكس التقديرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض هذه المبالغ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، الشروط في 
 .2016ديسمبر  31و 2016 سبتمبر 30كما في وقرير المالي، تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتوهو 

 
إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات بتاريخ التقرير، والتي لها أثر كبير يؤدي إلى 

 موضحة أدناه.تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة، 
 

قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات على أساس معايير متاحة عندما تم إعداد القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، فإن 
الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة 

 كس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.المجموعة. تنع
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
مة ييحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل الق

والقيمة الحالية. تستند القيمة العادلة ناقصا تكاليف احتساب االستبعاد إلى البيانات األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد 
المتاحة من معامالت البيع الملزمة التي تتم وفقا لشروط تعامل عادل بالنسبة لموجودات مماثلة أو أسعار سوق قابلة للمالحظة ناقصا 

 التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل.
 

الحالية على أساس نموذج التدفقات النقدية المخصومة، حيثما ينطبق ذلك. يتم اشتقاق التدفقات النقدية من الميزانية يتم احتساب القيمة 
للسنوات الخمس القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات الهامة في المستقبل 

موجودات الوحدة المدرة للنقدية التي يتم اختبارها. إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر حساسية لمعدل  والتي من شأنها أن تحسن أداء
الخصم المستخدم لطريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض 

 االستقراء.
 

 برامج مكافأة نهاية الخدمة
لتقويم اكتوارية. يتضمن اومنافع ما بعد إنتهاء الخدمة األخرى وفق عمليات تقويم المحددة للموظفين المنافع تحدد تكلفة التزامات 

االكتواري إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد 
دات المستقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها معدل الخصم، والزيا

تاريخ ب اتكافة االفتراضطويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة 
 .قوائم ماليةكل إعداد 
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 تتمة - األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
عند عدم إمكانية اشتقاق القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة من األسواق النشطة، يتم تحديد 

نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق القابلة  قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم متضمنة
للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن، فإن األمر يتطلب إبداء درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة. 

السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. يمكن أن تؤثر التغيرات في  تشتمل األحكام على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر
 االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية.

 
 االلتزامات المحتملة

تتعرض اللتزامات محتملة مختلفة  المجموعة، فإن األولية الموحدة الموجزة ( حول هذه القوائم المالية20كما هو مبين في اإليضاح )
لوبات بتحمل المط المجموعةخالل دورة األعمال العادية. تقوم اإلدارة بتقويم حالة هذه التعرضات بصورة منتظمة لتقويم احتمال قيام 

ال عند يم اإلدارة، إ، بناء على تقواألولية الموحدة الموجزة ذات الصلة. ومع ذلك، فإنه ال يتم تجنيب المخصصات في القوائم المالية
 التزام حالي. نشوء

 
 األعمار اإلنتاجية االقتصادية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة

تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراض حساب 
يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. تقوم المجموعة االستهالك / اإلطفاء. 

بصورة دورية بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك / اإلطفاء للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك / اإلطفاء 
 االقتصادية من هذه الموجودات.متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع 

 
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة -4

 

يتعين على المجموعة إعداد المجموعة األولى من قوائمها المالية وفقاً لمتطلبات المعايير  ،م2017يناير  1للفترة التي تبدأ في بالنسبة 
 الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين

 القانونيين.
 

عند التحول من المعايير المحاسبية المتعارف عليها المعتمدة من الهيئة  الموجزةألولية الموحدة لغرض تسوية قائمة المركز المالي ا
الرجوع  م، فضالً 2016 ديسمبر 31وم 2016يناير  1السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي كما في 

 م.2017مارس  31لمنتهية في للفترة ا الموجزةللقوائم المالية األولية الموحدة 
 

 اإلعفاءات المطبقة
( لمتبعي المعايير الدولية ألول مرة بعض اإلعفاءات من تطبيق بعض المتطلبات 1رقم )للتقرير المالي يتيح المعيار الدولي 

 :قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي.
 

بشأن عمليات االستحواذ على الشركات التابعة التي  -( عمليات تجميع األعمال 3رقم )للتقرير المالي لم يتم تطبيق المعيار الدولي 
تعتبر أعمال بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي، أو عمليات االستحواذ على حصص في شركات زميلة ومشاريع مشتركة والتي 

المحاسبية المتعارف عليها الصادرة معايير الطلوبات بموجب ، فإن المبالغ الدفترية للموجودات والمعليه. 2016يناير  1تمت قبل 
المفترضة التكلفة مثل تبموجب المعايير الدولية للتقارير المالية، إثباتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي يجب أن يتم عن 

 تاريخ االستحواذ.ب
 

 المحاسبية المتعارفللمعايير وفقا المعدة الموجزة الموحدة تم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة المركز المالي األولية 
 31لألعمار اإلنتاجية التي تم إجراؤها في المعدلة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على أساس التقديرات عن  الصادرةعليها 

ير الدولية إلى المعايالتحول تاريخ العالقة كتكلفة مفترضة بذات  ةتلك التقديرات والقيمإدراج وقد اختارت المجموعة  .2015ديسمبر 
 .للتقرير المالي

 
ف المحاسبية المتعاروفقا للمعايير مع تلك التي تم إجراؤها لنفس التواريخ  2016ديسمبر  31و 2016 سبتمبر 30تتفق التقديرات في 

الف البنود في السياسات المحاسبية( بخفروقات لتعكس أي التسويات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )بعد عن  الصادرةعليها 
 التالية التي لم يتطلب فيها تطبيق معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إجراء تقدير:

 
  الموظفين المحددةمنافع التزامات 
 

ديسمبر  31 كما فيستخدمة من قبل المجموعة لعرض هذه المبالغ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الشروط تعكس التقديرات الم
2016.  
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 تتمة - تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة -4
 

 2016 سبتمبر 30كما في  لقائمة المركز الماليتسوية المجموعة 
 

 إيضاح 

المعايير المحاسبية 
المتعارف عليها 

المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين 

 التسويات القانونيين
المعايير الدولية 

 للتقرير المالي
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ─── ───────── ─────── ───────── 

     الموجودات
 1.234.574 (320.952) 1.555.526 ج أ، ب، ممتلكات وآالت ومعدات

 19.076 19.076  - ج غير ملموسة موجودات
 307.122 307.122  - أ استثمارات عقارية

 23.182 (1.193) 24.375 د جزء غير متداول –مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة 
  - (110.137) 110.137 هـ، و استثمارات

 15.318 15.318  - م هـ، استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك
استثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة بقيمتها 

 85.925 85.925  - و الدخل الشامل اآلخرالعادلة من خالل 
 8.783 (25.765) 34.548 ز موجودات غير متداولة أخرى

  ───────── ─────── ───────── 
 1.693.980 (30.606) 1.724.586  الموجودات غير المتداولة

  ───────── ─────── ───────── 
 60.643  - 60.643  مخزون

 191.017 63.136 127.881 ح مدينون تجاريون وآخرون

 48.231  - 48.231  جزء متداول –مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة 

 50.976 3.178 47.798 ب متداولة أخرىموجودات ومصاريف مدفوعة مقدما 

 101.492  - 101.492  استثمارات في عقود مرابحة

 692.452  - 692.452  نقدية وشبه نقدية
  ───────── ─────── ───────── 

 1.144.811 66.314 1.078.497  المتداولة الموجودات
  ───────── ─────── ───────── 

 2.838.791 35.708 2.803.083  الموجوداتإجمالي 
  ═════════ ═══════ ═════════ 

     والمطلوباتحقوق الملكية 
 1.250.000  - 1.250.000  مصدرالمال ال رأس

 157.246  - 157.246  نظامياحتياطي 
 36.353  - 36.353  احتياطي اتفاقي

 (54.764)  - (54.764)  احتياطي إعادة تقويم استثمارات
 187.784 13.940 173.844  مبقاةأرباح 

  ───────── ─────── ───────── 
 1.576.619 13.940 1.562.679  األمساهمي الشركة مل عائدةال الملكيةحقوق 

 1.191 7.297 (6.106)  غير المسيطرةحقوق الملكية 
  ───────── ─────── ───────── 

 1.577.810 21.237 1.556.573  إجمالي حقوق الملكية
  ───────── ─────── ───────── 

     المطلوبات
 162.200 3.842 158.358  متداولجزء غير -تمويل مرابحة 

 146.366 7.868 138.498 ي المحددة للموظفينمنافع الالتزامات 
 454.796  - 454.796  غير المتداول الجزء –دفعة مقدمة من عميل 

 5.125 2.441 2.684 ك غير متداول جزء-مؤجلة  إيرادات
  ───────── ─────── ───────── 
 768.487 14.151 754.336  متداولةالمطلوبات غير ال
  ───────── ─────── ───────── 

 113.435 (2.289) 115.724  متداول جزء-تمويل مرابحة 
 223.177 180.543 42.634 ط دائنون تجاريون وآخرون

 32.447  - 32.447  مبالغ مستحقة إلى حقوق ملكية غير مسيطرة لشركة تابعة
 98.825 (89.467) 188.292 ط مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 9.643  - 9.643  المتداول الجزء –دفعة مقدمة من عميل 
  - (88.467) 88.467 ط أرباح مستحقةتوزيعات 

 14.967  - 14.967  زكاة مستحقة
  ───────── ─────── ───────── 
 492.494 320 492.174  متداولةالمطلوبات ال
  ───────── ─────── ───────── 

 1.260.981 14.471 1.246.510  اجمالي المطلوبات
  ───────── ─────── ───────── 

 2.838.791 35.708 2.803.083  والمطلوبات الملكيةإجمالي حقوق 
  ═════════ ═══════ ═════════ 
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 تتمة - تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة -4
 

 2016 سبتمبر 30في  تينالمنتهيلفترتي الثالثة والتسعة أشهر تسوية المجموعة إلجمالي الدخل الشامل 
 

 م2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة عن  م2016 سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في  عن  

 

 إيضاح

 المحاسبية المعايير

المعتمدة  عليها المتعارف

من الهيئة السعودية 

 التحول أثر للمحاسبين القانونيين

لمعايير الدولية للتقرير ا

  المالي

 المحاسبية المعايير

المعتمدة من  عليها المتعارف

الهيئة السعودية للمحاسبين 

 التحول أثر القانونيين

لمعايير الدولية للتقرير ا

 المالي
         

 916.766 30.660 886.106  375.556 15.204 360.352 ح يراداتاإل

 (702.669) (15.409) (687.260)  (250.372) (7.801) (242.571) ل تكلفة اإليرادات

 214.097 15.251 198.846  125.184 7.403 117.781   جمالي الربحإ
         

 (36.170)  - (36.170)  (9.624)  - (9.624)  وتوزيع بيع مصاريف

 (62.168) (3.912) (58.256)  (22.646) (1.358) (21.288)  إدارية مصاريف

 115.759 11.339 104.420  92.914 6.045 86.869  التشغيلية األرباح
         

 (7.165) (1.552) (5.613)  (3.509) (1.552) (1.957)  تكاليف تمويل

 1.939 1.939  -  650 650  - د دخل تمويل

 25.321  - 25.321  6.648  - 6.648  أخرى إيرادات

 1.992 (436) 2.428  (3.829) 416 (4.245) م مشروع مشترك  أرباح)خسائر( حصة في ال
         

 137.846 11.290 126.556  92.874 5.559 87.315  المسيطرة غير الملكية وحقوق الزكاة قبل الربح
   -     -   

 (10.263)  - (10.263)  (4.665)  - (4.665)  الزكاة

 3.087 (1.690) 4.777  (963) (740) (223)  حقوق األقلية في شركة تابعةحصة 

 130.670 9.600 121.070  87.246 4.819 82.427  الفترة ربح
         

         األخرى الشاملة اإليرادات
         

رات فتالالدخل في  قائمةيعاد تصنيفها إلى  لنإيرادات شاملة أخرى 
         :الالحقة

نفة مص الستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة  فيصافي الحركة 
 (16.410) (16.410)  -  (13.292) (13.292)  -  األخرى ةالشامل اإليرادات خاللبالقيمة العادلة من 

 مةقائإلى  الن يعاد تصنيفه التي األخرى ةالشامل اإليراداتصافي 

 (16.410) (16.410)  -  (13.292) (13.292)  -  الالحقةالدخل في الفترات 

 114.260 (6.810) 121.070  73.954 (8.473) 82.427  للفترة الشامل الدخلإجمالي 
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 تتمة - تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة -4
 

 بشأن التحول إلى المعايير الدولية للتقرير الماليالموحدة الموجزة المالية األولية القوائم على  اآلثار الرئيسيةحول  إيضاحات
 

 االستثمارات العقارية (أ
العقارية،  االستثمارات -( 40). وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم الزيادة في القيمةلغرض بعض األراضي المقتناة لدى المجموعة 

لممتلكات ا، تصنف هذه عليه. كاستثمارات عقاريةلغرض التأجير أو زيادة رأس المال ( المقتناة أو مباني إثبات الممتلكات )أراضييتم 
 .كاستثمارات عقارية

 

 الرأسماليةالدفعات المقدمة  (ب
من ضللموردين مقابل شراء الحافالت والشاحنات والسيارات الدفعات المقدمة يتم عرض للمعايير المحاسبية السعودية،  وفقا

مشاريع تم إعادة تصنيفها إلى الي، للتقرير الماليوفقا للمعايير الدولية و. بند المصاريف المدفوعة مقدماالمتداولة تحت الموجودات 
 التنفيذ. تحتالحافالت و

 

 غير الملموسةالموجودات  (ج
ضمن ضها عرو ،واآلالت والمعداتالممتلكات من  األجهزة،جزءا من تشكل التي ال  البرمجيات تصنيف تراخيصتم إعادة 

 الملموسة.الموجودات غير 
 

 المشروع المشتركإلى خصم القروض  (د
 هايتم خصمال  ،لمشروع المشترك بقيمة منخفضة/صفرإلى اقروض المجموعة التي تم تقديمها فإن ، للمعايير المحاسبية السعودية وفقا

، يتم تسجيل هذه القروض بالقيمة العادلة على أساس سعر (9)رقم للتقرير المالي وفقا لمتطلبات المعيار الدولي و. حاليةبالقيمة ال
م إدراج أثر . وقد تةالمركز المالي االفتتاحيقائمة في المبقاة إلى األرباح التحول تاريخ باآلثار تم قيد في السوق. العمولة السائدة 

 .2016 سبتمبر 30و 2017 سبتمبر 30في  الموحدة للفترة المنتهيةاألولية في الدخل على هذه القروض في قائمة الدخل الزيادة 
 

 مشتركالمشروع الزميلة والشركة الفي  االستثمارات هـ(
تتطلب ارات. االستثمبند مشتركة تحت المشاريع الزميلة والشركة ال، تم عرض االستثمارات في للمعايير المحاسبية السعودية وفقا

ن االستثمارات منفصل عالمشاريع المشتركة بشكل والشركات الزميلة عرض االستثمارات في يتم أن للتقرير المالي  ةالدوليالمعايير 
 .األولية الموحدة الموجزةالمالي  قائمة المركزاألخرى في 

 

 األخرى ةالشاملاإليرادات  خاللبالقيمة العادلة من  مصنفةالستثمارات اال (و
. االستثماراتند بضمن ، تم تصنيف أدوات حقوق الملكية كاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع للمعايير المحاسبية السعودية وفقا

كاستثمارات في أدوات حقوق الملكية  االستثماراتبتصنيف هذه لإللغاء ، قامت المجموعة باختيار خيار غير قابل التحولعند 
 .ىاألخر ةالشاملاإليرادات  خاللبالقيمة العادلة من  مصنفةال

 

المعايير الدولية للتقرير لجنة تفسيرات ( الصادر عن 12رقم )لتفسير لالبنية التحتية وفقا التوقف عن إثبات موجودات  (ز
 المالي

بات كافة يتم إث، العامة امتياز الخدمة ترتيبات - المعايير الدولية للتقرير الماليلجنة تفسيرات ( الصادر عن 12وفقا للتفسير رقم )
بموجب  (اإلعداد والتجهيز للمشروعتحت مرحلة المصاريف مستودعات )أي إنشاء بشراء حافالت / المصاريف المتكبدة فيما يتعلق 

، فإن هعلي. الموجوداتهذه  استخدامالحق في  كلتأن المجموعة ال تمتطوير الرياض كمصاريف حيث ل الهيئة العليامع  الترتيبات
. تم تحميل المبقاهاألرباح تدرج ضمن  2016يناير  1حتى  عداد والتجهيز للمشروع العامةالمتكبدة خالل مرحلة اإلالمصاريف 
 .الموحدةالدخل قائمة على  2016ديسمبر  31السنة المنتهية في  خاللالمتكبدة المصاريف 

 

 إيرادات ترتيبات امتيازات الخدمةإثبات  (ح
ما هو محدد الرئيسية ك األعمالعلى أساس تحقيق العالقة والذمم المدينة ذات  اإليرادات، يتم إثبات للمعايير المحاسبية السعودية وفقا

على  المحاسبة عن اإليراداتتم ت، (15)رقم للتقرير المالي . وفقا للمعيار الدولي تطوير الرياضالهيئة العليا لفي العقد المبرم مع 
باستخدام طريقة  اإلعداد والتجهيز للمشروعضمن مرحلة  إثبات اإليرادات، يتم ليهعفي العقد.  األداءأساس الوفاء بالتزامات 

 .العالقة ذات األداءمعقول على التكلفة المتكبدة عند الوفاء بالتزامات ربح بتطبيق هامش  المدخالت
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية (ط
يتم عرض الموجودات والمطلوبات المالية بشكل منفصل ويتم إدراجها في الموجودات ال ، للمعايير المحاسبية السعودية وفقا

 عنها بشكل منفصل. اإلفصاح، يتم للتقرير الماليوفقا للمعايير الدولية ووالمطلوبات غير المالية. 
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 - بشأن التحول إلى المعايير الدولية للتقرير الماليالموحدة الموجزة المالية األولية القوائم على  اآلثار الرئيسيةحول  إيضاحات
 تتمة

 
 التزامات المنافع المحددة (ي

العمل نظام  وفقا لمتطلبات انتهاء الخدمةما بعد منافع ، قامت المجموعة بإدراج التكاليف المتعلقة بللمعايير المحاسبية السعودية وفقا
 السعودي.

 
مزايا المحددة، البرنامج تعريف الخاصة بالمجموعة الخدمة للموظفين مكافأة نهاية ، تستوفي للتقرير الماليوفقا للمعايير الدولية و

منافع الموظفين، والذي يتطلب تحديد ( 19)مع معيار المحاسبة الدولي رقم متوافقة وبالتالي فإن الممارسة الحالية للمجموعة غير 
المتوقعة. وعليه، قامت  وحدة االئتمانطريقة بموجب افتراضات اكتوارية  باستخداممكافأة نهاية الخدمة اللتزام ة الحالية القيم

ي للمجموعة . تم إثبات التأثير الكلالمبقاةفي األرباح العالقة االكتواري هذه في التزاماتها والتكاليف ذات التقويم المجموعة بإدراج آثار 
 إعادة القياس.ضمن  المبقاة حاألربامقابل 

 
 نيابة عن شركات المجموعةأخرى الضمانات المقدمة ألطراف  (ك

عمولة.  دون أيبالتمويلية  تسهيالتهاللمساعدة في  المشترك روعقامت المجموعة بإصدار ضمانات نيابة عن الشركة التابعة والمش
دخل العموالت سجيل تم تو، في السوقالعمولة السائدة بالقيمة العادلة باستخدام سعر تقويمها ، يتم للتقرير الماليوفقا للمعايير الدولية و

 30خالل الفترتين المنتهيتين في  الموجزة ةالموحداألولية الدخل قائمة في السوق في العمولة السائدة على هذه الضمانات بسعر 
 .2016 سبتمبر 30و 2017 سبتمبر

 
 مجانيةالتذاكر الخصومات وال (ل

 لتقرير الماليلالمعايير الدولية تتطلب الخصومات المقدمة للعمالء كتكلفة إيرادات. عرض ، يتم للمعايير المحاسبية السعودية وفقا
األولية الدخل تصنيف في قائمة إعادة إجراء عملية تم  عليهالخصومات التجارية والحسومات كخصم مقابل اإليرادات. عرض 

 .الموحدة الموجزة
 
 مشروع مشترك ربححصة في   (   م
 يمثل أثر التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي في المشروع المشترك.  
 
 بيان التدفقات النقديةس(               

األولية نقدية التدفقات القائمة جوهري على أثر  للتقرير الماليإلى المعايير الدولية  المعايير المحاسبية السعوديةيكن للتحول من  لم
 .الموحدة الموجزة

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات -5

 2016ديسمبر  31 2017سبتمبر 30 

 
بأالف الرياالت 

 السعودية
بأالف الرياالت 

 السعودية
   

 1.169.897 1.405.061  ممتلكات وآالت ومعدات
 28.900 30.812 تحت التنفيذمشاريع وحافالت 

 ───────── ───────── 

 1.435.873 1.198.797 
 ═════════ ═════════ 

 



  الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
  مساهمة سعودية()شركة 

 

 تتمة -)غير مراجعة(  يضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةإ
 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 تتمة -الممتلكات واآلالت والمعدات  -5
الحافالت والشاحنات  مبانيال راضياأل 

 والمقطورات
 اإلجمالي معداتالالت واآل السيارات األثاث والتركيبات 

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

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

  3.155.383   69.099   77.593   15.259   2.499.171   457.997   36.264  2016يناير  1في الرصيد كما 
  276.638   6.764   9.637   1.237   255.891   3.109   - خالل السنة إضافات
  48.825   4.545   -  201   -  44.079   - خالل السنة تتحويال

 (196.288)   - (19.404)   - (176.884)   -  - خالل السنة استبعادات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 3.284.558 80.408 67.826 16.697   2.578.178   505.185   36.264  2016ديسمبر  31في الرصيد كما 
 364.673 3.246 13.103 1.345 291.922 1.057 54.000 خالل الفترة إضافات

 (520.720)  - (1.186)  - (519.534)  -  - خالل الفترةاستبعادات 
 10.484 3.357 1.607  - (1.607) 7.127  - فترةخالل ال تحويالت

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 3.138.995 87.011 81.350 18.042 2.348.959 513.369 90.264 2017 سبتمبر 30في الرصيد كما 

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

 مبانيال راضياأل 
شاحنات الحافالت وال
 اإلجمالي معداتالالت واآل السيارات  والتركيباتاألثاث  مقطوراتالو

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
        المتراكماالستهالك 

  2.152.177   36.536   53.347   7.650   1.729.785   324.859   - 2016يناير  1الرصيد كما في 
  154.695   6.270   10.340   1.453   126.324   10.308   - السنةاالستهالك خالل 

 (192.211)   - (15.565)   - (176.646)   -  - خالل السنة استبعادات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 2.114.661  42.806   48.122   9.103   1.679.463   335.167   - 2016ديسمبر  31في الرصيد كما 
 136.717 5.228 7.361 1.146 114.527 8.455  - لفترةاالستهالك خالل ا

 (517.444)  - (1.001)  - (516.443)  -  - لفترةاخالل استبعادات 
  -  - 746  - (746)  -  - لفترةا لتحويالت خال

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1.733.934 48.034 55.228 10.249 1.276.801 343.622  - 2017 سبتمبر 30في الرصيد كما 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
        صافي القيمة الدفترية

        
 1.405.061 38.977 26.122 7.793 1.072.158 169.747 90.264 2017 سبتمبر 30في كما 

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

 1.169.897 37.602 19.704 7.594 898.715 170.018 36.264 2016ديسمبر  31كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 



  الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
  )شركة مساهمة سعودية(
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 تتمة -الممتلكات واآلالت والمعدات  -5
 

 المشاريع والحافالت تحت التنفيذ
لحافالت المباني واألثاث واالدفعات المقدمة للموردين بشأن أعمال اإلنشاء/ التحسينات المتعلقة ب والحافالت تحت التنفيذالمشاريع تمثل 

 السنة كما يلي:الفترة/ ل النشاء خإلوالمعدات المكتبية األخرى. كانت الحركة في المشاريع قيد ا
 

 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ──────── ──────── 

 57.911 28.900 في بداية الفترة/ السنة
 20.001 13.797 / السنةإضافات خالل الفترة

 (187) 744 الحركة في الدفعات المقدمة الرأسمالية خالل الفترة/ السنة 
 (48.825) (12.629) / السنةخالل الفترة تحويالت

 ──────── ──────── 
 28.900 30.812 في نهاية الفترة/ السنة 

 ════════ ════════ 
 

 االستثمارات العقارية -6
 اإلجمالي 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ─────── 

  التكلفة
 307.122  2016 ديسمبر 31و 2017 سبتمبر 30 كما فيالرصيد 

 
 وتنوي مليون لاير سعودي. 307.12قيمتها  تبلغ .المملكة العربية السعودية أراضي فيمن خمس قطع ارات العقارية للمجموعة تتكون االستثم

ً بالتكلفة  األراضيتدرج هذه  .الزيادة في القيمةغراض أل األراضيحتفاظ بهذه الاإلدارة ا  .، إن وجدالقيمة في نخفاضاالخسائر  ناقصا
 

ت اللمؤه، ولديهم العقاراتإلدارة ا شركة بصمة –مستقلين خارجيين عقارات من قبل مقيمين  لالستثمارات العقارية العادلة حديد القيمةتم ت
يمة العادلة لمحفظة الق بتحديدالمهنية المناسبة المعترف بها والخبرة الحديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه. يقوم المقيمون المستقلون 

، 2016 ويولي 31في  اکم آخر تقييم للقيمة العادلةدارة. تم إجراء إلمن قبل ا الطلباس سنوي أو عند ستثمارات العقارية للمجموعة على أسالا
 سعودي. لاير ونيمل 467.3العادلة بمبلغ  مةيوقد حددت الق

 
 شراء أو إنشاء أو تطوير استثمارات بشأنالتزامات تعاقدية  وال يوجد لديها استثماراتها العقارية بشأن بيعالمجموعة أي قيود  على ال يوجد

 صالح وصيانة وتحسينات.عمليات إجراء إلتزامات إلعقارية أو 
 

 ات العقاريةستثماراللدلة االقيمة الع
 المجموعة:ب لالستثمارات العقارية الخاصةلقيمة العادلة قياس االتسلسل الهرمي ل يبين الجدول التالي

 
 :قياس القيمة العادلة باستخدام  
  ───────────────────────────────────────── 

  
في  المتداولةاألسعار 

 األسواق النشطة 
القابلة دخالت مال

 الهامة للمالحظة
القابلة دخالت غير مال

 الهامة للمالحظة

 يميتاريخ التق 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 (1)المستوى 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 (2)المستوى 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 (3)المستوى 
 ─────── ──────── ─────── ─────── 

     االستثمارات العقارية
 467.304  -  - 2016 يوليو 31 األراضي
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 ستثمار في شركة زميلة ومشروع مشتركاال - 7
 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ──────── ──────── 
   

 28.541 36.255 حصة في مشروع مشترك )أ(
  -  - في شركة زميلة )ب(

 ──────── ──────── 
 36.255 28.541 
 ════════ ════════ 

 
 :على النحو التالي / السنةخالل الفترة ستثمار في مشروع مشتركاالحركة كانت  (أ)

 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ──────── ──────── 
   

 13.326 28.541 في بداية الفترة/ السنة
 15.215 7.714 الحصة في األرباح

 ─────── ─────── 
 28.541 36.255 في نهاية الفترة/ السنة 

 ═══════ ═══════ 

 

 .٪50مشروع مشترك تملك المجموعة فيه سيطرة مشتركة وحصة ملكية بنسبة هي "( سيتكو)"للنقل المتكامل  اإلماراتية السعوديهالشركه إن 
نشاط تقديم خدمات النقل المدرسي وتملك المركبات من حافالت وإدارة أساطيل الشركات وتقديم خدمات النقل بالسيارات.  تعمل سيتكو في

في المشروع المشترك خر آلكو، وافقت المجموعة والمستثمر اسيتلعقد تأسيس وفقا و. 2014ا خالل الربع الثالث من عام بدأت سيتكو نشاطه
 على التوالي.لكل منهم،  ٪50الذي يبلغ حاليا الخاص بهم وهيكل رأس المال لوفقا  النظاميحتياطي الرباح بعد خصم األعلى توزيع ا

هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بناء على القوائم المالية يتكو وفقاً لطريقة حقوق الملكية في يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في س
 الخاصة بشركة سيتكو. 

 :على النحو التالي / السنةشركة زميلة خالل الفترةستثمار في االحركة كانت  (ب)

   
سبتمبر  30

2017 
ديسمبر  31

2016 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ──────── ──────── 

 7.459 7.459 في بداية الفترة/ السنة 
 (7.459) (7.459) في قيمة االستثمار االنخفاضناقصاً: مخصص 

 ─────── ─────── 
  -  - في نهاية الفترة/ السنة 

 ═══════ ═══════ 

لمملكة العربية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في ا شركة، وهي البحرينيةالسعودية النقل  شركةفي  ٪40 قدرهاالمجموعة حصة  تمتلك
 .القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةلكية في ملة الزميلة باستخدام طريقة حقوق اجموعة في الشركملسبة عن حصة اامحلالسعودية. يتم ا

 البحرينية على حل وتصفية الشركة وتعيينة السعوديللشركاء في شركة النقل لعادية ا ريمعية العامة غجلا اتفقت، 2015ر بديسم 31 يفو
 ذا االستثمار. له لالستردادكامل قيمة االستثمار لعدم قدرة المجموعة على تحديد القيمة القابلة لتصفيتها. عليه، تم تكوين مخصص ب مصفي
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 اآلخرالدخل الشامل بالقيمة العادلة من خالل  مصنفةالستثمارات اال -8
موجودات مالية تم استثمارها في أسهم  على الدخل الشامل اآلخرل البالقيمة العادلة من خ صنفةماستثمارات ك درجةستثمارات المالتتضمن ا

إلى  بالرجوع المتداولةالعادلة لهذه األوراق المالية  ةستثمارات ذات طابع استراتيجي. يتم تحديد القيمالشركات. تعتبر المجموعة أن هذه ا
 ي سوق نشط.عروض األسعار المنشورة ف

 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ──────── ──────── 
   

 107.837 114.552 في بداية الفترة/ السنة 
 - 1.015 إضافات

 (1.480)  - استبعادات
 8.195 5.110 التغيرات في القيمة العادلة 

 ─────── ─────── 
 114.552 120.677 في نهاية الفترة/ السنة 

 ═══════ ═══════ 
 

 الحركة في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية
 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ──────── ──────── 
   

 (38.354) (30.159) / السنةلفترةا في بداية
 8.195 5.110 التغير في القيمة العادلة 

 ─────── ─────── 
 (30.159) (25.049) في نهاية الفترة/ السنة

 ═══════ ═══════ 
 

 المدينون التجاريون واآلخرون  -9
 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ──────── ──────── 
   

 121.939 145.341 مؤسسات حكومية وشبه حكومية  –مدينون 
 43.912 51.865 قطاع خاص  –مدينون 

 ─────── ─────── 
 165.851 197.206 إجمالي المدينين التجاريين 

 ─────── ─────── 
 48.921 107.070 مفوترةذمم مدينة غير 

 9.049 9.797 ذمم موظفين 
 (32.801) (32.801) قيمة الذمم المدينةاالنخفاض في مخصص ناقصاً: 

 ─────── ─────── 
 191.020 281.272 المدينون التجاريون واآلخرون، صافي  

 ═══════ ═══════ 

 

، انخفضت قيمة 2017 سبتمبر 30في ويوما.  90ل الخ، في العادة، أي عمولة ويتم تحصيلها ملحت ال الخاصة بالمجموعةدينة ملن الذمم اإ
وتم تجنيب مخصص ( مليون لاير سعودي 32.8: 2016ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  32.8مدينة تجارية بقيمة دفترية أولية قدرها ذمم 
 بالكامل. لها

 :مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينةحركة 
 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ──────── ──────── 

 27.355 32.801 في بداية الفترة/ السنة 
 8.083 - المحمل للفترة/ للسنة

 (2.637)  - المبلغ المشطوب خالل الفترة/ السنة 
 ─────── ─────── 

 32.801 32.801 في نهاية الفترة/ السنة
 ═══════ ═══════ 
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 رأس المال المصدر -10
 1.250 :2016 ديسمبر 31)مليون لاير سعودي  1.250 :2017 سبتمبر 30في كما  بالكاملالمصدر والمدفوع بلغ رأسمال المجموعة ي

 .لاير سعودي 10قيمة كل سهم  (سهم مليون 125: 2016ديسمبر  31) سهم مليون 125يتكون من و (مليون لاير سعودي
 

 النظامياالحتياطي  -11
. النظاميحتياطي الإلى ا السنويمن صافي دخلها  ٪10، يجب على المجموعة تحويل لشركةل األساسيوالنظام وفقاً لنظام الشركات السعودي 

حتياطي المن رأس المال. إن هذا ا ٪30اطي حتيالهذا التحويل عندما يبلغ ا التوقف عن إجراءة ساسي للشركة، يجوز للشركألوفقا للنظام او
 غير قابل للتوزيع.

 

 تفاقياالاالحتياطي  -12
من صافي دخلها السنوي لتكوين احتياطي  ٪5، للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ساسي للشركةألوفقا للنظام ا

 من رأس المال. ٪25اتفاقي يخصص ألغراض معينة يحددها مجلس اإلدارة حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 تمويل المرابحة -13
 

 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ──────── ──────── 

 247.373 407.041 مرابحةتمويل 
 (109.392) (192.193) ناقصاً: الجزء المتداول

 ─────── ─────── 
 137.981 214.848 الجزء غير المتداول

 ═══════ ═══════ 
 

 حتى 2013القروض خالل الفترة من هذه  ىلعمرابحة. وقد تم الحصول  تسهيالتلحصول على لاقتراض مع بنوك  اتفاقياتالشركة  أبرمت
. حصلت المجموعة ألمرالقرض وهي مضمونة بسندات  ةيإتفاق خيخمس سنوات من تارإلى ثالث  نياستحقاق تتراوح ب مع فترة 2017

 حافالت. شراء ليالقروض لتمو ىعل
 

 مقدمة من عميلال الدفعة -14
 

مليون لاير سعودي كدفعة مقدمة لتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز  471، استلمت شركة المواصالت العامة مبلغ قدره 2015 العامل الخ
 العقد. من إجمالي قيمة ٪6للنقل العام في الرياض. تمثل الدفعة المقدمة 

 
 الزكاة -15

 

 لفترةل المحملة
 

 .(مليون لاير سعودي 4.8: 2016 سبتمبر 30) مليون لاير سعودي 9.4للفترة  المحملة كاةالز تبلغ
 

 ةاالزكحركة مخصص 
 

 :حركة مخصص الزكاة كما يلي كانت
 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ──────── ──────── 
   

 37.990 17.295 في بداية الفترة/ السنة
 12.574 9.416 مجنب خالل الفترة/ السنة

 (33.269) (11.913) المدفوع خالل الفترة/ السنة
 ─────── ─────── 

 17.295 14.798 في نهاية الفترة/ السنة
 ═══════ ═══════ 

 
من  عوامألبتقديم اإلقرارات الزكوية ل شركةقامت ال .والشركة التابعة لها كل على حده لشركةالزكاة على أساس الوعاء الزكوي ل بتم احتسا
حيث . 2012. أنهت المجموعة وضعها الزكوي عن كافة السنوات حتى هذه االقراراتوسددت الزكاة المستحقة وفقاً ل 2016حتى  2005
يون لاير سعودي لألعوام من مل 39.4الشركة بزكاة إضافية قدرها )"الهيئة"( ، طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل 2015يناير  11بتاريخ 
ديسمبر  22بتاريخ هذا و. التي استبعدتها الهيئة في مطالبتها زكاةاحتساب الاعتراضاً على بعض بنود  شركة. وقد قدمت ال2012حتى  2005
ي. وافقت مليون لاير سعود 29.2فروقات زكوية قدرها ب 2012حتى  2005ط الزكوي النهائي لألعوام من بالر شركة، استلمت ال2015

. لم يتم إصدار 2016. تم سداد هذا المبلغ بالكامل في يناير 2015مخصص الزكاة لعام وتم إضافة المبلغ على الربط  اعلى هذ شركةال
   .بعدمن قبل الهيئة  2016حتى  2013الربوط النهائية لألعوام من 



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

تتمة-(غیر مراجعة) یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

٢٢

معامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقةال-١٦
الشركة التابعة والشركة الزمیلة والمشروع المشترك 

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

المقدمةالخدمات الحصة في األرباحالتمویل المقدم*

المبالغ المستحقة 
األطرافإلى من/ 

ذات العالقة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

المشروع المشترك:
الشركة السعودیة 

للنقل اإلماراتیة 
٧٫٧١٤١٫٧٤٩٧٢٫٥٥٥-٢٠١٧سبتمبر٣٠المتكامل

٢٠١٦٤٠٫٠٠٠١٥٫٢١٥١٫١٠٤٧١٫٩٥٢دیسمبر ٣١
المبالغ المسحقة إلى 

غیر حقوق الملكیة
المسیطرة للشركة 

:التابعة
آر إیھ تي بي

(شركة دیفیلوبمنت
٤٫٧١١١٤٫٦٧٠--٢٠١٧سبتمبر٣٠فرنسیة) 

١٢٫٦٣٤٨٫٧١٨--٢٠١٦دیسمبر ٣١

دیفآر إیھ تي بي
١٩٫٢٧٠١٣٫١٤٨--٢٠١٧سبتمبر٣٠السعودیة ال سي سي

٢٢٫٣١٨١٦٫١٩٧--٢٠١٦دیسمبر ٣١

إجمالي المبالغ 
إلى حقوق المستحقة 

غیر الملكیة
المسیطرة للشركة 

٢٠١٧٢٧٫٨١٨سبتمبر٣٠:التابعة
٢٠١٦٢٤٫٩١٥دیسمبر ٣١

ملیون ٣٠السعودیة اإلماراتیة للنقل المتكامل المحدودة (سیتكو) بمبلغ بتمویل العملیات التشغیلیة للشركة ٢٠١٤قامت الشركة خالل عام * 
، إال أنھ قد تم ٢٠١٥سنوات ابتداء من شھر یولیو ٤لایر سعودي. إن ھذا المبلغ غیر خاضع ألي فوائد وسیتم استرداد المبلغ خالل 

من شھر ینایر خالل العام، اتفق الشركاء على تأجیل دفعات السداد .٢٠١٧االتفاق بین الشركاء على إعادة جدولة السداد لتبدأ اعتباراً
من شھر أبریل إلى نوفمبر من ھذا العام .ابتداءاً

ملیون لایر سعودي وذلك لتمویل ٢٠بتقدیم تمویل إضافي بمبلغ ٢٠١٦باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة خالل الربع الثاني من العام 
. إن ھذا المبلغ غیر خاضع ألیة فوائد وسیتم استرداد المبلغ فور استالم مستحقات الحكوميالمدرسيعملیات التشغیل لتنفیذ عقود النقل 

الشركة السعودیة اإلماراتیة للنقل المتكامل المحدودة.

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



  الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
  )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة -)غير مراجعة(  يضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةإ
 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 تتمة  -معامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ال -16
 

 بالمجموعة تعويض كبار موظفي اإلدارة 

 
 سبتمبر 30

2017 
ديسمبر  31

2016 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ──────── ──────── 

   موظفي اإلدارة  كبار المعامالت مع
 3.136 3.263 ةمجلس اإلدارة واللجان المنبثق بدالتمصاريف ومكافآت و

 13.035 7.536 )*( لمجموعةبادارة إلموظفي اكبار تعويضات 
 

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

 
 سبتمبر 30

2017 
ديسمبر  31

2016 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ──────── ──────── 

 12.606 7.237 موظفين قصيرة األجل منافع
 429 299 نتهاء الخدمةمنافع ما بعد ا

 ──────── ──────── 
 13.035 7.536 كبار موظفي اإلدارة ل المستحقةجمالي التعويضات إ

 

 .إعداد القوائم المالية والمتعلقة بكبار موظفي اإلدارةل فترة الكمصروف خ المثبتةبالغ ملدول اجلفصح عنها في املبالغ املاتمثل 
 

 

 المعلومات القطاعية  -17
 

 ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقاً لعملياتها ولديها القطاعات التالية التي ينبغي التقرير عنها: 
 

ويشمل خدمات النقل المجدولة وتتمثل في خدمات نقل الركاب بالحافالت بين مدن المملكة العربية السعودية وداخلها،  –قطاع نقل الركاب 
 باإلضافة إلى خدمة النقل الدولي ويعتبر هذا القطاع من أكبر قطاعات الشركة. 

 

ركة مع الغير سواء كانوا جهات حكومية أو غير حكومية ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الش –قطاع العقود والتأجير 
 وذلك داخل المملكة أو خارجها.

 

الرياض،  للنقل العام في زعبد العزيويشمل النتائج المالية لشركة المواصالت العامة والي تقوم بتنفيذ مشروع الملك  –مشروع النقل العام 
 (.1كما هو مبين في اإليضاح )

 

 وتشمل المركز الرئيسي للشركة والمعلومات المالية الخاصة بأنشطة وحدات الدعم واألنشطة األخرى.  –اإلدارة العامة 
 

القطاعات  رة منتظمة لتخصيص الموارد علىيتم تحديد هذه القطاعات التشغيلية بناء على التقارير الداخلية التي تقوم المنشأة بمراجعتها بصو
دارة". وتعتمد طريقة اإلدارة على الطريقة التي تقوم بها اإلدارة بتقسيم القطاعات داخل المنشأة التخاذ الخاص بها "طريقة اإل ءوتقييم األدا

يد دالقرارات التشغيلية وتقييم األداء. وتقوم إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي في نهاية كل فترة مالية بمراجعة القطاعات أعاله لتح
 ايير عرض اإليرادات والمصاريف لكل قطاع. د الكمية باإلضافة إلى معوالحد

 
المواسم في فترة الحج واإلجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك هذه تتأثر إيرادات المجموعة بمواسم ترتفع فيها معدالت التشغيل. وتتمثل 

 .واإلجازات العامة
 
 

  



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

تتمة-(غیر مراجعة) یضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةإ
٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةلفترة 

٢٤

تتمة–المعلومات القطاعیة -١٧

فیما یلي البیانات المالیة المختارة لھذه القطاعات: 

اإلدارة العامة العقود والتأجیرنقل الركاب
مشروع النقل 

العام 
إجمالي 

القطاعات 
التسویات 
الموحدة والحذوفات

التسعة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٧سبتمبر٣٠

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

الریاالت بآالف 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

─────────────────────────────────────────────────
٩٠٨٫٦٦٢-٥٠٠٫٩٤٨٢٩١٫٢٧٠٦١٫٦٥٠٥٤٫٧٩٤٩٠٨٫٦٦٢إجمالي اإلیرادات 

١٤٫١٦٢١٦٣٫٩٥١١٤٫١٨٦١٧٨٫١٣٧)٢١٫٠٠٣(٨٧٫٨٢٠٨٢٫٩٧٢(الخسارة)إجمالي الربح 
١٠٣٫٦٠٧)١٤٫٧٣٧(١٣٫١٩٠١١٨٫٣٤٤)٢٩٫٢٠٥(٦٤٫١٣٨٧٠٫٢٢١صافي الربح (الخسارة)

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

العامةاإلدارة العقود والتأجیرنقل الركاب
مشروع النقل 

العام 
إجمالي 

القطاعات 
التسویات 
الموحدة والحذوفات

أشھر المنتھیة في التسعة
٢٠١٦سبتمبر٣٠

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

─────────────────────────────────────────────────
٩١٦٫٧٦٦-٥٥٧٫٩١٦٢٤٧٫١٨٥٦١٫٣٤١٥٠٫٣٢٤٩١٦٫٧٦٦إجمالي اإلیرادات 

١٤٫٦٧٢٣٢٠٨٫٠٢٫٠٧٤٦٢١٤٫٠٩٧)٣٢٫١٠٤(١٤٦٫٦٥٥٧٨٫٨٠٠إجمالي الربح (الخسارة)
١٢٢٫٩١٧٧٫٧٥٣١٣٠٫٦٧٠)٩٫٢١٤()٤٨٫١٢٠(١١٧٫٢٧٢٦٢٫٩٧٩صافي الربح (الخسارة)

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

اإلدارة العامة والتأجیرالعقود نقل الركاب
مشروع النقل 

العام 
إجمالي 

القطاعات 
التسویات 
الموحدة والحذوفات

٢٠١٧سبتمبر٣٠في 
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
الریاالت بآالف 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

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

٣٫٠١١٫٧٩٤)٣٦٫٣١٠(٦٣٧٫٢٧٩٩١٩٫٨٢١٩٥٨٫٣٦١٥٣٢٫٦٤٣٣٫٠٤٨٫١٠٤إجمالي الموجودات 
١٫٣٥٧٫١٥١)١٤٫٧٦١(٣٩٠٫٨٥٢٣٢٢٫٧٠١١٥٢٫٦٥٥٥٠٥٫٧٠٤١٫٣٧١٫٩١٢إجمالي المطلوبات 

:إفصاحات أخرى
١٫٤٣٥٫٨٧٣-٥١٢٫٢٨٥٧٤٧٫٩٢١١٧٥٫٦٥٠١٧١٫٤٣٥٫٨٧٣ممتلكات وآالت ومعدات، صافي

استثمارات في شركة زمیلة 
٣٦٫٢٥٥-٣٦٫٢٥٥-٣٦٫٢٥٥--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
١٫١٩٨٫٧٩٧-٤٥١٫٢٦٦٦١٧٫٢٥١١٣٠٫٢٥٨٢٢١٫١٩٨٫٧٩٧ممتلكات وآالت ومعدات، صافي

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

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

القرارات بشأن تخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم اتخاذلغرض مشتقةتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عملیات قطاعات األعمال بصورة 
اثلة مع قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة في القوائم مأداء القطاع بناء على قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة ویتم قیاسھ بصورة م

المالیة األولیة الموحدة الموجزة. 
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يمة قيوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي لل
ودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية العادلة. ال يتضمن ذلك بيانات القيمة العادلة للموج

 تقارب بصورة معقولة القيمة العادلة:
 

      التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 3المستوى  2المستوى  1المستوى   الدفتريةالقيمة  
إجمالي القيمة 

 العادلة 

 2017 سبتمبر 30
الرياالت  بآالف

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

       :تم قياسها بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 120.677  -  - 120.677 120.677 خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
      

 3المستوى  2المستوى  1المستوى   الدفتريةالقيمة  
إجمالي القيمة 

 العادلة 

 2016ديسمبر  31

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      ة:تم قياسها بالقيمة العادل

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
 خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 114.552   114.552   -   -   114.552  

 
النقدية والمدينون التجاريون والدائنون التجاريون ومنافع الموظفين واإللتزامات المتداولة  هالقيمة العادلة للنقدية وشبقدرت اإلدارة بأن 

 األخرى تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير وذلك لالستحقاق قصير األجل لهذه األدوات. 
 

ألجل والمرتبطة بعموالت ثابتة ومتغيرة تقارب قيمتها العادلة وذلك ألنها قدرت اإلدارة بأن القيمة الدفترية لتمويل المرابحات والقروض 
تحمل عموالت تعكس العموالت السائدة في السوق لتمويل وقروض مشابهة. نتيجة لذلك فإن قيمة النقدية المستقبلية المخصومة للتمويل 

 والقروض ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية الحالية.
 

 ربح السهم  -19
 

بحاملي األسهم العادية في الشركة األم على المتوسط المرجح  م وذلك بقسمة ربح الفترة المتعلقيتم احتساب الربح األساسي والمعدل للسه
 القائمة خالل السنة.  ةلعدد األسهم العادي

 
 معدل للسهم: يعكس الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربح األساسي وال

 

 
 أشهر المنتهية التسعةلفترة 

 سبتمبر 30في 
 2017 2016 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ──────── ──────── 
   

 1.05 0.83 الدخل المتعلق بحاملي األسهم العادية في الشركة األم بخصوص الربح األساسي
   

 

 
 أشهر المنتهية التسعةلفترة 

 سبتمبر 30في 
 2017 2016 
 ──────── ──────── 
   

 125.000 125.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لربح السهم األساسي
   

 
مالية للم تكن هناك أي معامالت أخرى تتضمن أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة بين تاريخ إعداد القوائم المالية وتاريخ اعتماد هذه القوائم ا

 األولية الموحدة الموجزة. 
  



  الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
  )شركة مساهمة سعودية(
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 االلتزامات المحتملة   
، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابًة عنها خالل دورة األعمال العادية، ضمانات وقبوالت يبلغ 2017 سبتمبر 30كما في 

 مليون لاير سعودي(. 800: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 817.1حدها األقصى 
 

 االرتباطات الرأسمالية
شهر ديسمبر حافلة جديدة ومن المتوقع استالمها خالل  50شراء لمليون لاير سعودي  61.5ارتباطات رأسمالية قدرها  يوجد لدى المجموعة

2017. 
 

 توزيعات األرباح   -21
 

س لعلى توصية مج (2017 مارس 27هـ )الموافق 1438 الثاني جمادى 28وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
ودفع مكافأة  2016لاير سعودي للسهم( للسنة المالية  0.50مليون لاير سعودي )بواقع  62.5نقدية قدرها اإلدارة بتوزيع توزيعات أرباح 

  مليون لاير سعودي. 1.8إلى أعضاء مجلس اإلدارة قدرها 
 

اإلدارة بتوزيع س ل( على توصية مج2016إبريل  11هـ )الموافق 1437رجب  4وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
ودفع مكافأة إلى أعضاء  2015لاير سعودي للسهم( للسنة المالية  0.50مليون لاير سعودي )بواقع  62.5توزيعات أرباح نقدية قدرها 

 مليون لاير سعودي.  1.8مجلس اإلدارة قدرها 
 

 الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية األحداث -22
 

ز جفي رأي اإلدارة، لم تكن هناك أي أحداث الحقة هامة حتى نهاية الفترة قد يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي األولي الموحد المو
 للمجموعة كما هو ظاهر في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 
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