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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨
-١

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ )"اﻟﺷرﻛﺔ" أو "ﺳﺎﺑﺗﻛو" أو "اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( ،ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ،وﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض،
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺗﺄﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم م ١١/ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٧رﺑﯾﻊ اﻷول ١٣٩٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٥ﻓﺑراﯾر (١٩٧٩
ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗداول أﺳﮭﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻗد ﺻدر إﻋﻼن اﻟﺗﺄﺳﯾس ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة رﻗم  ٢٥٤ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 ١٤ﺷﻌﺑﺎن ١٣٩٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٩ﯾوﻟﯾو  .(١٩٧٩ﺗﻣﺎرس اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٠٢٤٣٣٥اﻟﺻﺎدر
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٥رﻣﺿﺎن ١٣٩٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٩ﯾوﻟﯾو  .(١٩٧٩ﯾﻘﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ  ٢٤٢ﺷﺎرع اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻣﺳﺎﻋد
ﺑن اﻟﺟﻠوي )ﺷﺎرع اﻟﺿﺑﺎب( ،ﺣﻲ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﯾﺔ ،ص.ب ١٠٦٦٧ :اﻟرﯾﺎض  ،١١٤٤٣اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧل اﻟﻣدن وﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻧﻘل اﻟطرود ﻏﯾر اﻟﺑرﯾدﯾﺔ وﻧﻘل وﺗرﺣﯾل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣﮭﻣﺎت واﻟﻧﻘل اﻟﻣدرﺳﻲ وﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت وﺗﺄﺟﯾر اﻟﺳﯾﺎرات واﻷﺟرة
اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻘطﺎرات واﻟﻣﺗرو واﻟﺳﯾﺎرات واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت وﺗﻧظﯾم اﻟرﺣﻼت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻧﻘل اﻟﻣﻌﺗﻣرﯾن واﻟزوار داﺧل وﺧﺎرج
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﺳﺗﯾراد ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر واﻟﻣﻧظﻔﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت.
ﺻدر اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم )م (٤٨/وﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢ذي اﻟﺣﺟﺔ ١٣٩٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٢ﻧوﻓﻣﺑر  (١٩٧٩ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻋﻘد اﻣﺗﯾﺎز ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ داﺧل اﻟﻣدن وﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻟﻣدة ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ھﺟرﯾﺔ.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻲ  ١٤١٤ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٥ﻧوﻓﻣﺑر  ،(١٩٩٣ﺻدر ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم ) (٥٧ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟدﯾد ﻋﻘد
اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻟﻣدة ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ ً اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١رﺟب ١٤١٤ھـ .ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢١ﺟﻣﺎدى اﻷول ١٤٢٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٦ﻣﺎﯾو  ،(٢٠٠٨ﺗم
ﺗﺟدﯾد ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات أﺧرى ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١رﺟب ١٤٢٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٤ﯾوﻟﯾو .(٢٠٠٨
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٤رﺟب  ١٤٣٤ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٣ﯾوﻧﯾو  ،(٢٠١٣ﺻدر ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم )  ( ٢٥٤ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣدﯾد ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز
اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟذي ﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺑﻧﻘل اﻟرﻛﺎب ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ داﺧل اﻟﻣدن وﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ،وذﻟك ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺗﺑدأ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١رﺟب ١٤٣٤ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١١ﻣﺎﯾو  ،(٢٠١٣ﻋﻠﻰ أن
ﯾﻛون ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺣﻖ ﺧﻼل ھذه اﻟﻣدة ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﺟزء ﻣن ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑﺣﺳب ﻣراﺣل ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻼت ﺑﯾن اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩ذي اﻟﺣﺟﺔ ) ١٤٣٦اﻟﻣواﻓﻖ  ١٢أﻛﺗوﺑر  ،(٢٠١٥ﺻدر ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣدﯾد ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﺑرم
ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم )م  ٤٨ /وﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣ذي اﻟﺣﺟﺔ ١٣٩٩ھـ(
)اﻟﻣواﻓﻖ  ١٣ﻧوﻓﻣﺑر  (١٩٧٩وذﻟك ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١رﺟب ١٤٣٧ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٨اﺑرﯾل  (٢٠١٦وﻋدم ﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ
أو ﻏﯾرھﺎ أي ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻼت ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ .وﺳﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﯾﻧﮭﺎ
ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻋﻘد اﻻﻟﺗزام وﺷروطﮫ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺧﯾﺎر اﻟذي ﺳﯾﺗم
اﻋﺗﻣﺎده ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٤ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ١٤٣٨ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢١ﻓﺑراﯾر  ،(٢٠١٧ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﺟدﯾد وﺗﻌدﯾﻼت أﺧرى )إﯾﺿﺎﺣﻲ  ٢٢و.(٢٣
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧

٢٠١٤

٪٨٠

٪٨٠

اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

إن ﺷرﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻲ ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
رﻗم  ١٠١٠٤٢٩٢٥٠ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٨رﺑﯾﻊ اﻷول ١٤٣٦ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  .(٢٠١٤ﺗزاول اﻟﺷرﻛﺔ أﻧﺷطﺔ اﺳﺗﯾراد وﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ
اﻟﺑﺎﺻﺎت ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗرﺧﯾص اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر رﻗم  ١٠٦٠٨٣٥١١٤٧٣٤٧ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٨ذي اﻟﻘﻌدة ١٤٣٥ھـ
)اﻟﻣواﻓﻖ  ٤ﺳﺑﺗﻣﺑر .(٢٠١٤
ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ
واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك

اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٧
٢٠١٨
٪٤٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ )*(

ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ

٪٤٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺮو اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ

٪٢٠

-

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ

ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك

٪٥٠

٪٥٠

اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

أﻋﻤﺎل إﻧﺸﺎء وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

* إن ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﻧذ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر .٢٠١٥
١٣

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

اإليرادات من العقود مع العمالء
الخطوة (:)1

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

الخطوة (:)2

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

الخطوة (:)3

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

الخطوة (:)4

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

الخطوة (:)5

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

أ)

تقديم الخدمات

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

اإليرادات من نقل الركاب

تشتمل اإليرادات من نقل الركاب بشكل أساسي على النقدية المحصلة من الركاب عند شراء التذاكر ويتم إثباتها عند استالم التذاكر
من قبل المسافرين .يتم إثبات اإليرادات المؤجلة بشأن التذاكر المشتراه مقدما ً حتى تاريخ السفر أو إنتهاء صالحية التذكرة.

ج)

إيرادات الشحن

يتم إثبات إيرادات الشحن عند نقطة معينة من الزمن عند وفاء المجموعة بالتزامات األداء تجاه العمالء ،أي عند تسليم الشحن
للمكان المحدد .وبالتالي يتم إثبات اإليرادات عند استالم إقرار بتسليم البضاعة المشحونة في األماكن المحددة بنجاح.
تؤخذ تكلفة التخفيضات و/أو الحسميات الممنوحة للعمالء بعين االعتبار عند إثبات اإليرادات ،وأنه يتم إثبات اإليرادات بعد خصم
العوض المتغير .تقوم المجموعة بإدراج العوض المتغير في سعر المعاملة وفق أفضل تقديرات المجموعة .يتم إثبات المبلغ المقدر
كإيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يكون فيه عكس اإليرادات غير جوهرياً.

د)

ترتيبات تقاسم اإليرادات مع الشركات الدولية

أبرمت المجموعة اتفاقيات تقاسم إيرادات مع شركات نقل دولية .بموجب هذه العقود ،يتم تقاسم اإليرادات المشتركة للمجموعة
والشركات األخرى المتحققة خالل الشهر مناصفةً بين الطرفين طبقا ً لشروط العقود المعنية .يتم تعديل الزيادة أو النقص في
اإليرادات المسجلة سابقا ً بتاريخ التسوية.

هـ)

المبيعات من خالل الوكاالت

تعمل الشركة كأصيل بموجب هذه الترتيبات وبالتالي يتم إثبات اإليرادات على أساس إجمالي ،أي المبلغ المحمل على العميل
النهائي .تقيد العمولة المحملة من قبل الوكاالت كمصاريف.

و)

ترتيبات امتياز الخدمة العامة

أبرمت الشركة التابعة ("شركة المواصالت العامة " أو "المشغل") عقدا ً مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (الجهة المانحة)
بتاريخ  20نوفمبر ( 2014الموافق  27محرم  1437هـ) لتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض .إن مدة
العقد  12سنة .وبموجب العقد ،سيقوم المشغل بشراء الحافالت وبناء المستودعات وإدارة العمليات (أي تشغيل الحافالت ،ونقل
الركاب في مختلف خطوط النقل) وإدارة خطوط النقل للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .يتكون العقد من مرحلتين وهما :مرحلة
اإلعداد والتجهيز للبدء بالعمل ،ومرحلة التشغيل .وفي نهاية فترة االمتياز ،ستؤول كافة البنى التحتية والموجودات األخرى إلى
الجهة المانحة ،ولن يكون للمجموعة أي ارتباط إضافي بالعمليات أو الصيانة .تشتمل حقوق الجهة المانحة بشأن إنهاء االتفاقية
على األداء الضعيف من قبل المشغل وأي خرق جوهري لبنود العقد.
وبنا ًء على الترتيب مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ،للمشغل الحق غير المشروط الستالم النقدية خالل مرحلة التجهيز
واإلعداد لبدء العمل ومرحلة التشغيل ،وليس له أي حقوق في استالم البنية التحتية لتحصيل النقدية من عامة الناس .تقوم المجموعة
باثبات الموجودات المالية الناتجة عن اتفاقية امتياز الخدمة عندما يكون لها حق غير مشروط الستالم النقدية من الجهة المانحة
لقاء خدمات اإلنشاء أو تحسين الخدمات المقدمة .تقاس هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة عند اإلثبات األولي ،وتصنف كقروض
وذمم مدينة.
ال يحق للمشغل إثبات البنية التحتية لخدمات النقل العام (أي الموجودات قيد البنية التحتية) كممتلكات وآالت ومعدات خاصة به،
ألن للمشغل حق الوصول وليس حق االستخدام ،وبالتالي تقيد المصاريف المتكبدة أثناء فترة اإلعداد والتجهيز لبدء العمل في البنية
التحتية الحالية أو قيد التطوير كمصاريف.
خالل فترة اإلعداد والتجهيز لبدء العمل ،يتم إثبات اإليرادات بحسب الوفاء بالتزامات األداء المعنية المذكورة بالعقد .يتم إثبات
اإليرادات خالل مرحلة اإلعداد والتجهيز للبدء بالعمل باستخدام طريقة المدخالت وذلك بتطبيق هامش ربح معقول على التكاليف
المتكبدة ولغاية الوفاء بالتزام األداء المعني.
وخالل مرحلة التشغيل ،يتم إثبات إيرادات خدمات النقل على أساس الكيلومترات المقطوعة وكما هو مبين في الئحة األسعار.
بالنسبة اللتزامات األداء األخرى أثناء مرحلة التشغيل ،يتم قيد اإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء المعنية المذكورة بالعقد.

ز)

اإليرادات التمويلية

يتم إثبات اإليرادات التمويلية باستخدام معدل العمولة الفعلية والذي يمثل المعدل الذي يتم بموجبه خصم المقبوضات النقدية المستقبلية
المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية او فترة أقل ،أيهما أنسب ،لصافي القيمة الدفترية لألصل المالي .يدرج دخل العموالت
في االيرادات التمويلية في قائمة الدخل الموحدة.

ح)

توزيعات األرباح

يتم اثبات توزيعات األرباح عند االقرار بأحقية المجموعة الستالمها ،ويكون ذلك عادة عند مصادقة المساهمين على توزيعات
األرباح.

18

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
-2

السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
العمالت األجنبية
تظهر القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير سعودي والذي يعتبر أيضا ً العملة الوظيفية للشركة األم.

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


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

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


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



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

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

األعمار اإلنتاجية

المباني وتحسينات المباني
الحافالت والشاحنات والمقطورات
اآلالت والمعدات
األثاث والتركيبات
السيارات

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

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

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

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

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

برامج الحاسب اآللي

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

 10سنوات

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

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

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

التصنيف وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()9

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

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

القياس
يجب قياس كافة األدوات المالية بالقيمة العادلة عند اإلثبات األولي ،زائدا ،في حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء أو إصدار الموجودات أو المطلوبات
المالية .يتم تسجيل تكاليف المعامالت للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف
في قائمة الدخل الموحدة.
إن الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال والتي تهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،والتي لديها تدفقات نقدية
تعاقدية تمثل فقط مدفوعات للمبلغ األصلي وأرباح على المبلغ األصلي القائم ،يتم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية
الالحقة .يتم قياس كافة الموجودات المالية األخرى بما في ذلك االستثمارات في حقوق الملكية بقيمتها العادلة في نهاية الفترات
المحاسبية الالحقة مع إدراج أي تغيرات ضمن قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل اآلخر (اختيار غير قابل لإللغاء في وقت اإلثبات).

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

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

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

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

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

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

عقود الضمانات المالية
قدمت المجموعة ضمانات لمديونية الشركة التابعة والمشروع المشترك .وبما أن الضمانات المالية المقدمة من قبل المجموعة تخص
الشركة التابعة والمشروع المشترك ،فإن المجموعة ال تقوم باحتساب عالوة  /عمولة بشأن هذه الضمانات .بموجب المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ( ،)9يتعين على المجموعة قياس هذه الضمانات في البداية بالقيمة العادلة .تم تحديد القيمة العادلة بناء على بيانات
السوق لعقود ضمانات ذات طبيعة مماثلة .تعكس القيمة العادلة للضمانات المالية عند اإلثبات األولي خسائر االئتمان المتوقعة في
ذلك الوقت.
وبتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،اختارت المجموعة إعفاء التكلفة المفترضة فيما يتعلق باستثماراتها في الشركة
الزميلة والمشروع المشترك .عليه ،تم تعديل األرباح  /الخسائر الناتجة عن التقويم العادل للضمانات الصادرة نيابة عن شركات
المجموعة من األرباح المبقاة .يتم إطفاء دخل العمولة على ضمانات المجموعة على مدى فترة هذه الضمانات.

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

عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،ومن المحتمل أن تدفق
خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام .عندما
تتوقع المجموعة أن بعض أو كل المخصصات سيتم استردادها ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،يتم إثبات المبالغ المستردة
كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ المستردة مؤكدة تقريبا .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل
الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة.
إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس ،عندما يكون
ذلك مالئما ً ،المخاطر الخاصة بااللتزام .عند استخدام الخصم ،يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل.
منافع الموظفين
قامت المجموعة بتحديد خطة المساهمة مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حيث تساهم المجموعة والموظفين بنسبة ثابتة من
راتبهم تجاه تقاعد موظفيها .تقوم المجموعة بتنفيذ برامج المنافع المحددة بموجب نظام العمل السعودي المطبق على أساس فترات
خدمة الموظفين المتراكمة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب برامج المنافع المحددة بشكل منفصل لكل برنامج باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.
إن إعادة القياس ،التي تشمل المكاسب والخسائر االكتوارية ،وتأثير الحد األقصى للموجودات (باستثناء المبالغ المدرجة ضمن صافي
الفائدة على صافي التزامات االستحقاقات المحددة) والعائد على الموجودات الخطة (باستثناء المبالغ المدرجة ضمن صافي الفائدة
على صافي التزامات االستحقاقات المحددة) يعترف بها مباشرة في قائمة المركز المالي الموحدة مع الخصم أو القيد المقابل لألرباح
المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في السنة التي تحدث فيها .ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى األرباح أو الخسائر في
الفترات الالحقة.
يتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في التاريخ االسبق من:



تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها
التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة.
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منافع الموظفين  -تتمة
يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي االلتزامات أو الموجودات المحددة .تقوم المجموعة باالعتراف بالتغيرات
التالية في صافي التزام المنافع المحددة تحت بند " تكلفة اإليرادات والمصروفات اإلدارية " في قائمة الدخل الموحدة:



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

المنح الحكومية
يتم اثبات المنح الحكومية عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم المنحة ،وبأنه سيتم االلتزام بكافة الشروط المتعلقة بها .وعندما
تتعلق المنحة الحكومية ببند من بنود المصاريف ،يتم اثباتها كإيرادات على مدى الفترة وذلك لمضاهاة المنحة بصورة منتظمة مع
التكاليف التي سيتم التعويض عنها.
موجودات محتفظ بها للبيع
تصنف المجموعة الموجودات المتداولة كموجودات محتفظ بها للبيع في حالة استرداد قيمتها الدفترية بشكل اساسي من خالل بيعها
وليس من خالل االستخدام المستمر لها .تقاس الموجودات المتداولة المحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف
البيع ،أيهما أقل.
يتم الوفاء بمعايير تصنيف الموجودات المعدة للبيع فقط عندما تكون عملية البيع محتملة بشكل كبير وأن تكون األصول متاحة لإلستالم
فورا ً بحالتها الحالية .يجب أن تشير االجراءات المطلوبة إلتمام عملية البيع إلى أنه من غير المحتمل حدوث تغيرات هامة على عملية
البيع أو ا لغاء قرار البيع .يجب على اإلدارة أن تكون ملتزمة بالخطة لبيع األصل والذي يتوقع أن يتم خالل سنة واحدة من تاريخ
التصنيف.
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
فيما يلي بيانا بالمعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة .تعتزم المجموعة
إتباع هذه المعايير والتفسيرات ،إذا ينطبق ذلك ،عند سريانها.
أ)

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( - )40تحويل االستثمارات العقارية
توضح التعديالت التاريخ الذي يجب أن تقوم فيه المنشأة بتحويل العقارات ،بما في ذلك العقارات تحت االنشاء أو التطوير ،أو إلى
االستثمارات العقارية .تنص التعديالت بأن تغير االستخدام يحدث عند استيفاء العقار أو توقفه عن استيفاء شروط تعريفه كاستثمار
عقاري ،ووجود دليل على تغير االستخدام .إن مجرد وجود تغير في نية اإلدارة بشأن استخدام العقار ال يعتبر دليالً على تغير
االستخدام .إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية للمجموعة.

ب) التفسير رقم ( )22الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي – المعامالت بالعمالت األجنبية والعوض مقدما
يوضح التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف الفوري الستخدامه عند االثبات األولي للموجودات أو المصاريف أو االيرادات المعنية
(أو أي جزء منها) عند التوقف عن االثبات األولي لموجودات أو مطلوبات غير نقدية تتعلق بالعوض مقد ًما ،فإن تاريخ المعاملة
يعتبر التاريخ الذي ستقوم فيه المنشأة أصالً بإثبات الموجودات أو المطلوبات غير النقدية الناتجة عن العوض مقد ًما .وفي حالة وجود
دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدماً ،فإنه يجب على المنشاة عندئذ تحديد التاريخ الذي تم فيه استالم أو سداد العوض مقد ًما .إن
هذا التفسير ليس له أي أثر على القوائم المالية للشركة.
ج) التعديالت على المعايير والتفسيرات والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير  2019مع السماح
بالتطبيق المبكر لها .لم تقم المجموعة باعتماد التطبيق المبكر لهذه المعايير عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
أ) المعيار الدولي للتقرير المالي ( – )16عقود اإليجار
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز المالي .يقوم
المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار
الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار .هناك إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات
القيمة المنخفضة .تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي ،أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود
اإليجار كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي.
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد – تتمة
أ) المعيار الدولي للتقرير المالي ( – )16عقود اإليجار  -تتمة
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16محل المتطلبات الحالية لالعتراف بعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي ()17
عقود اإليجار ،وتفسير( )4الصادر عن لجنة تفسيرات المعاييرالدولية للتقرير المالي لتحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد
إيجار ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية (" )15عقود اإليجار التشغيلي" – الحوافز ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية ( )27تقويم
جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار .يسري المعيار للفترات التي تبدأ من أو بعد  1يناير  .2019مع السماح
بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي (" )15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" من أو قبل
تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي (.)16
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار
عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)16يمكن للمجموعة اختيار ما يلي:
تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16لعقد اإليجار على جميع عقودها ،أو

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

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

أثر رجعي معدل مع وسائل عملية اختيارية.

يقوم المستأجر بتطبيق نفس خيار التطبيق على جميع عقود اإليجار .تخطط المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ()16
في  1يناير  .2019لم تحدد المجموعة نهج التحول الذي ستقوم بتطبيقه .ال يتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود
اإليجار التي تكون فيها مؤجرا ً بخالف مؤجر وسيط في عقد تأجير بالباطن.
د) التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)9الدفع مقدما بميزة التعويض العكسي
طبقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)9يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على
أن تمثل التدفقات النقدية التعاقدية دفعات فقط من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم (اختبار الدفعات فقط من المبلغ
األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم) وأن يتم االحتفاظ باألداة المالية ضمن نموذج األعمال المالئم لذلك التصنيف.
توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9أن األصل المالي يجب أن يجتاز اختبار "الدفعات فقط من المبلغ األصلي
والعمولة على المبلغ القائم" بصرف النظر عن األحداث أو الظروف التي تؤدي إلى اإلنهاء المبكر للعقد وبغض النظر عن أي
طرف سيقوم بدفع أو استالم التعويض المعقول لقاء اإلنهاء المبكر للعقد.
اعتبارا من  1يناير  ،2019ويسمح بالتطبيق المبكر لها .إن هذه التعديالت ليس لها أي
يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتسري
ً
أثر على القوائم المالية الموحدة للجموعة.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على االيرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن عدم التأكد من هذه االفتراضات
والتقديرات يترتب عليه إجراء تسويات جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في الفترات المستقبلية.
عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات
أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية التي لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة
في القوائم المالية الموحدة ،إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات بتاريخ التقرير ،والتي
لها أثر كبير يؤدي إلى تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة ،موضحة أدناه.
اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة
تقوم المجموعة بمراجعة الذمم التجارية المدينة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص للديون المعدومة
والمشكوك في تحصيلها في قائمة الدخل الموحدة .وعلى وجه الخصوص ،يتطلب إصدار حكم من اإلدارة بشأن تقدير مبلغ وتوقيت
التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصص المطلوب .تستند هذه التقديرات إلى افتراضات حول عدد من العوامل وقد
تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنه تغيرات مستقبلية في المخصص.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
االنخفاض في قيمة المخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .وعندما يصبح المخزون قديم أو متقادم ،يتم إجراء تقدير لصافي
القيمة القابلة للتحقق له .بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة ،يتم إجراء تقدير لكل مبلغ على حده .بالنسبة للمبالغ غير الهامة بمفردها
ولكنها تعتبر قديمة أو متقادمة ،فإنه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع المخزون وعمره أو درجة تقادمه على
أساس أسعار البيع التاريخية.
إثبات اإليرادات
يتطلب تطبيق المعيار الدولي لتقرير المالي رقم ( )15من اإلدارة اتخاذ األحكام التالية:

الوفاء بالتزامات األداء

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

تخصيص سعر المعاملة إلى التزام األداء في العقود المبرمة مع العمالء
اختارت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت في تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء حيث يتم إثبات اإليرادات مع مرور
الوقت .ترى المجموعة أن استخدام طريقة المدخالت التي تتطلب إثبات اإليرادات على أساس جهود المجموعة بما يفي بالتزامات
األداء ،يوفر أفضل مرجع لإليرادات المكتسبة فعليا .وعند تطبيق طريقة المدخالت ،تقوم المجموعة بتقدير الجهود أو المدخالت بما
يفي بالتزامات األداء .باإلضافة إلى تكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية مع العمالء ،تتضمن هذه التقديرات بشكل رئيسي الوقت
المنصرم في عقود الخدمات.
التقديرات واالفتراضات
إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات بتاريخ التقرير ،والتي لها أثر كبير يؤدي إلى
تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة ،موضحة أدناه.
قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات على أساس معايير متاحة عندما تم إعداد القوائم المالية الموحدة .ومع ذلك ،فإن
الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة
المجموعة .تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة
األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية .تستند القيمة العادلة ناقصا تكاليف احتساب االستبعاد إلى البيانات
المتاحة من معامالت البيع الملزمة التي تتم وفقا ً لشروط تعامل عادل بالنسبة لموجودات مماثلة أو أسعار سوق قابلة للمالحظة ناقصا
التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل.
يتم احتساب القيمة الحالية على أساس نموذج التدفقات النقدية المخصومة ،حيثما ينطبق ذلك .يتم اشتقاق التدفقات النقدية من الميزانية
للسنوات الخمس القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات الهامة في المستقبل
والتي من شأنها أن تحسن أداء موجودات الوحدة المدرة للنقدية التي يتم اختبارها .إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر حساسية لمعدل
الخصم المستخدم لطريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض
االستقراء.
برامج التزام المنافع المحددة
تحدد تكلفة التزام المنافع المحددة للموظفين ومنافع ما بعد إنتهاء الخدمة األخرى وفق عمليات تقويم اكتوارية .يتضمن التقويم
االكتواري إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد
معدل الخصم ،والزيادات المستقبلية في الرواتب ،ومعدالت الوفيات .ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية وطبيعتها
طويلة األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات .تتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ
إعداد كل قوائم مالية.
قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
عند عدم إمكانية اشتقاق القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة من األسواق النشطة ،يتم تحديد
قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم متضمنة نموذج التدفقات النقدية المخصومة .يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق القابلة
للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا ،ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن ،فإن األمر يتطلب إبداء درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة.
تشتمل األحكام على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات .يمكن أن تؤثر التغيرات في
االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
االلتزامات المحتملة
كما هو مبين في اإليضاح ( )35حول هذه القوائم المالية الموحدة ،فإن المجموعة تتعرض اللتزامات محتملة مختلفة خالل دورة
األعمال العادية .تقوم اإلدارة بتقويم حالة هذه التعرضات بصورة منتظمة لتقويم احتمال قيام المجموعة بتحمل المطلوبات ذات
الصلة .ومع ذلك ،فإنه ال يتم تجنيب المخصصات في القوائم المالية الموحدة ،بناء على تقويم اإلدارة ،إال عند نشوء التزام حالي.
األعمار اإلنتاجية االقتصادية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة
تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراض حساب
االستهالك  /اإلطفاء .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستهالك العادي .تقوم المجموعة
بصورة دورية بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك  /اإلطفاء للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك  /اإلطفاء
متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.
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االيرادات

نقل الركاب
إيرادات ترتيبات امتياز مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض
إيرادات العقود والتأجير
إيراد دعم حكومي (*)
إيرادات سيارات ليموزين
إيرادات نقل البضائع

2018
2017
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
──────── ────────
620,000
403,646
340,484
47,199
34,602
9,522

633,742
76.730
334.014
38.426
44.618

1,455,453

1,127,530

──────── ────────
════════ ════════

(*)

خالل العام ،تم االتفاق بين كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة) والشركة السعودية للنقل
الجماعي (سابتكو) ("المشغل") على تنفيذ مشروع الخدمة البديلة للحافالت األهلية بمدينة الرياض كخدمة بديلة للخدمة المقدمة من
قبل الحافالت األهلية الحالية بمدينة الرياض وذلك لمدة سنتين ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع األمور الالزمة فنيا ً
وعمليا ً لتنفيذ المشروع.
ّ
إن تاريخ بدء تشغيل الحافالت  11جمادى الثاني 1439هـ (الموافق  27فبراير  )2018للنقل على مسارات تشغيل الخدمة ونقاط
التوقف بمدينة الرياض والتي يصدر بشأن تحديدها موافقة هيئة النقل العام .تبلغ القيمة االجمالية لمبلغ الدعم السنوي (36.505.676
لاير سعودي) يتم صرفها على دفعات شهرية متساوية.
خالل العام ،تم االتفاق بين كل من أمانة محافظة جدة وسابتكو على تنفيذ مشروع الخدمة البديلة للحافالت األهلية بمحافظة جدة وذلك
لمدة خمس سنوات ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع األمور الالزمة فنيا ً وعمليا ً لتنفيذ المشروع.
ّ
إن تاريخ بدء تشغيل الحافالت هو  11جمادى الثاني 1439هـ (الموافق  27فبراير  )2018للنقل على مسارات تشغيل الخدمة ونقاط
التوقف ب محافظة جدة والتي يصدر بشأن تحديدها موافقة هيئة النقل العام .حيث تبلغ القيمة االجمالية لمبلغ الدعم السنوي
( 20.132.728لاير سعودي) يتم صرفها على دفعات شهرية متساوية.
تعتقد اإلدارة بعدم وجود شروط لم يتم الوفاء بها أو التزامات محتملة متعلقة بهذا الدعم.
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تكلفة االيرادات

رواتب وما في حكمها
مصاريف مرحلة التجهيز لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض
مصروف االستهالك (إيضاح )11
إصالح وصيانة حافالت
خدمات تعاقدية
رسوم تأشيرات وإقامات
إيجار
مصاريف تأمين مملكات
صيانة وأتعاب عامة
خدمات الركاب
إطفاء (إيضاح )12
انخفاض في قيمة بضاعة بطيئة الحركة
مصاريف أخرى

2018
بآالف الرياالت
السعودية
────────

2017
بآالف الرياالت
السعودية
────────

────────

────────

════════

════════

415,968
349,020
185,318
129,654
49,840
41,443
32,418
24,794
21,248
11,797
4,037
2,285
15,698

1,283,520
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409.808
35.517
180,877
148.932
45.061
23.710
32.257
15.276
24.229
20.641
3,678
16,012
955,998

مصاريف البيع والتوزيع
2018
2017
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
──────── ────────

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

24,877
2,681
2,438
2,000
1,574

24.437
3.624
2.210
1.987

33,570

32.258

──────── ────────
════════ ════════
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المصاريف اإلدارية

رواتب وما في حكمها
مصاريف استشارات إدارية
مصاريف خدمات تقنية المعلومات
مصاريف ومكافآت وبدالت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة (إيضاح )30
استهالك )إيضاح )11
إيجار
مصاريف هاتف وانترنت
إطفاء (إيضاح )12
مصاريف نقل وتخزين
مصاريف إصالح وصيانة
مصاريف أخرى

30

2018
2017
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
──────── ────────
50,279
54,221
24,358
10,764
22,290
12,302
3,227
4,982
2,619
2,314
2,260
2,132
2,087
3,636
1,767
1,468
441
520
111
1,870
8,335
6,716
──────── ────────
117,774
100,925
════════ ════════
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إيرادات أخرى
2018
2017
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
──────── ────────
أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
استرداد ذمم مدينة مشطوبة
دخل إيجارات
إيراد إعالن على حافالت النقل الداخلي
غرامات على موردين
أرباح من بيع الخردة
تسوية مطالبات تأمين
دعم من صندوق الموارد البشرية
إيرادات أخرى

9,423
3,719
3,550
2,001
1,240
764
731
544
2,714

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

24,686

22,120

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

الزكاة

المحملة للسنة

تبلغ الزكاة المحملة للسنة  12.3مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  11.6 :2017مليون لاير سعودي).

حركة مخصص الزكاة
كانت حركة مخصص الزكاة كما يلي:

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

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
────────
17,045
12,347
()10,410
───────
18,982
═══════

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

تم احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي للشركة والشركة التابعة لها كل على حدة .قامت الشركة بتقديم اإلقرارات
الزكوية لألعوام من  2005حتى  2017وحصلت على الشهادات الزكوية الالزمة حتى عام  .2017أصدرت الهيئة العامة
للزكاة والدخل ("الهيئة") ربوطها الزكوية للشركة حتى عام  2012وقامت المجموعة بسداد الزكاة المستحقة عليها بموجب
الربط المعدل لعام  2012وأنهت المجموعة وضعها الزكوي عن كافة السنوات حتى  .2012لم يتم إصدار الربوط النهائية
لألعوام من  2013حتى  2017من قبل الهيئة بعد.
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الزكاة وضريبة الدخل  -تتمة
ب) ضريبة الدخل

المحملة للسنة
تبلغ ضريبة الدخل المحملة للسنة  448ألف لاير سعودي ( 31ديسمبر  510 :2017ألف لاير سعودي).

حركة مخصص ضريبة الدخل
كانت حركة مخصص ضريبة الدخل كما يلي:

في بداية السنة
محمل خالل السنة
مدفوع خالل السنة
في نهاية السنة

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

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

510
448
()511
──────────
447
═════════

510
──────────
510
══════════

ّ
إن ضريبة الدخل تخص الشركة التابعة .يتم إثبات مصروف الضريبة على أساس أفضل تقدير لدى اإلدارة للمتوسط المرجح
لمعدل ضريبة الدخل السنوي عن السنة المالية كاملة والمطبق على دخل الفترة لما قبل الضريبة .قامت الشركة التابعة بتقديم
اإلقرار الزكوي والضريبي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") حتى عام 2017م .لم يتم إجراء أية ربوط بعد من قبل
الهيئة.
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ربح السهم
يتم احتساب الربح األساسي والمعدل للسهم وذلك بقسمة دخل السنة المتعلق بحاملي األسهم العادية في الشركة األم على المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
يعكس الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربح األساسي والمعدل للسهم:

الدخل المتعلق بحاملي األسهم العادية في الشركة األم من الربح األساسي

2018
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

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

20,415

78,910

2018
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لربح السهم األساسي

ربح السهم األساسي والمعدل

32

2017

لاير سعودي
──────────
125.000.000

لاير سعودي
──────────
125.000.000

2018
لاير سعودي
──────────
0.16
══════════

2017
لاير سعودي
──────────
0.63
══════════
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الممتلكات واآلالت والمعدات

ممتلكات وآالت ومعدات
مشاريع وحافالت تحت االنشاء

 31ديسمبر 2018
بأالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2017
بأالف الرياالت
السعودية

1,315,195
36,818
1,352,013

1,357,651
38,250
1.395.901

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

في بداية السنة
إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
تحويالت أصول غير ملموسة خالل السنة (إيضاح )12
في نهاية السنة

33

 31ديسمبر 2018
بأالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2017
بأالف الرياالت
السعودية

38,250
21,751
()15,674
()7,509
36,818

28.900
24,847
()15.497
38,250
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
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الممتلكات واآلالت والمعدات  -تتمة
األراضي
بآالف الرياالت
السعودية

المباني
بآالف الرياالت
السعودية

الحافالت والشاحنات
والمقطورات
بآالف الرياالت
السعودية

األثاث
والتركيبات
بآالف الرياالت
السعودية

السيارات
بآالف الرياالت
السعودية

اآلالت والمعدات
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت
السعودية

36.264
54.000
────────
90.264
────────
90,264
════════

505.185
1.474
9.839
────────
516.498
254
8,403
────────
525,155
════════

2.578.178
293,163
()547.852
────────
2,323,489
201,454
247
()185,202
()457,471
────────
1,882,517
════════

16.697
1.505
────────
18.202
303
103
────────
18,608
════════

67,825
13,240
()6.017
────────
75,048
3,365
6,127
()1,295
────────
83,245
════════

80,416
6.420
5.658
────────
92,494
3,318
794
────────
96,606
════════

3,284,565
369.802
15.497
()553.869
────────
3,115,995
208,694
15,674
()185,202
()458,766
────────
2,696,395
════════

────────
────────
════════

335.167
11.367
────────
346.534
12,890
────────
359,424
════════

1.679.463
153.152
()535,262
────────
1.297.353
155,764
()427,968
()2,986
()135,811
────────
886,352
════════

9.103
1.547
────────
10.650
1,606
────────
12,256
════════

48.122
10,035
()4,253
────────
53,904
10,225
()1,295
2,986
────────
65,820
════════

42.806
7,089
────────
49,895
7,453
────────
57,348
════════

2.114.661
183,190
()539,515
────────
1,758,336
187,938
()429,263
()135,811
────────
1,381,200
════════

────────

التكلفة
الرصيد كما في  1يناير 2017
إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
استبعادات خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017
إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
تحويل موجودات محتفظ بها للبيع (إيضاح )20
استبعادات خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018
االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2017
االستهالك خالل السنة
استبعادات خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017
االستهالك خالل السنة
استبعادات خالل السنة
محول خالل السنة
تحويل موجودات محتفظ بها للبيع (إيضاح )20
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

────────

────────

────────

────────

────────

────────

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2018
كما في  31ديسمبر 2017

90,264
════════
90.264
════════

165,731
════════
169.964
════════

996,165
════════
1,026,136
════════

34

6,352
════════
7.552
════════

17,425
════════
21,144
════════

39,258
════════
42,599
════════

1,315,195
════════
1,357,659
════════

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
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الممتلكات واآلالت والمعدات  -تتمة
يتم توزيع االستهالك للسنة كما يلي:
2018
بآالف الرياالت
السعودية
───────
185,318
2,619
───────
187,937
═══════

تكلفة اإليرادات (إيضاح )5
مصاريف إدارية (إيضاح )7
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2017
بآالف الرياالت
السعودية
───────
180.877
2.314
───────
183.191
═══════

الموجودات غير الملموسة

البرامج والتراخيص (أ)
موجودات غير ملموسة أخرى (ب)

2018
بآالف الرياالت
السعودية
───────

2017
بآالف الرياالت
السعودية
───────

32,116
31,161
───────
63,277
═══════

24.060
───────
24.060
═══════

(أ) البرامج والتراخيص
بآالف الرياالت
السعودية
التكلفة
39.352
11.147
50.499
6,351
7,509
64,359

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

محول
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

اإلطفاء المتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2017
إضافات
استبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

21.293
5.146
26.439

إضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2018

5,804
32,243

كما في  31ديسمبر 2018
كما في  31ديسمبر 2017

32,116
24.060

صافي القيمة الدفترية

يتم توزيع االطفاء للسنة كما يلي:

تكلفة اإليرادات (إيضاح )5
مصاريف إدارية (إيضاح )7

35

2018
بآالف الرياالت
السعودية
───────

2017
بآالف الرياالت
السعودية
───────

4,037
1,767
───────
5,804
═══════

3,678
1,468
───────
5,146
═══════

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
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الموجودات غير الملموسة  -تتمة
(ب) موجودات غير ملموسة أخرى
تمثل الموجودات الغير ملموسة حق الشركة التابعة في القيمة المتبقية لحافالت المشروع بعد انتهاء المشروع .بموجب عقد المشروع،
سيكون للجهة المانحة خيار شراء الحافالت بقيمها الدفترية الصافية وإذا لم يتم ممارسة هذا الخيار ،فللشركة التابعة حق االحتفاظ
بالحافالت.
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االستثمارات العقارية
تتكون االستثمارات العقارية للمجموعة من أراضي في المملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها  307.12مليون لاير سعودي كما في
 31ديسمبر  2018و 31ديسمبر  .2017تنوي المجموعة االحتفاظ بهذه األراضي ألغراض االنتفاع من زيادة القيمة .تدرج هذه
األراضي بالتكلفة ناقصا ً االنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل مقيمين عقارات مستقلين خارجيين .تم تقييم بعض األراضي من قبل – "شركة
أوالت للتقييم العقاري" – ترخيص رقم ( ،)1210000397والبعض اآلخر من قبل "شركة بصمة وشريكه للتقييم العقاري"
ترخيص رقم ( ،)1210000448ولديهم المؤهالت المهنية المناسبة المعترف بها والخبرة الحديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم
تقييمه .يقوم المقيمون المستقلون بتحديد القيمة العادلة لمحفظة االستثمارات العقارية للمجموعة على أساس سنوي أو عند الطلب من
قبل اإلدارة .تم إجراء آخر تقييم للقيمة العادلة کما في  31ديسمبر  ،2018وقد حددت القيمة العادلة بمبلغ  415مليون لاير سعودي.
تقاس االستثمارات العقارية المذكورة سابقا َ بالقيمة العادلة باستخدام طريقة السوق حيث أن طريقة هذا التقييم تستخدم أسعار
ومعلومات أخرى هامة مستوحاة من السوق لهذه العمليات والتي تحتوي على أصول مماثلة أو مشابهة وكما يتم تعديلها لتعكس
االختالفات في األحجام والمواقع واجهة/الرؤية ،وعرض واالستفادة ويتم تصنيفها ضمن المستوى الثالث باستخدام المدخالت غير
القابلة للمالحظة.
ال يوجد على المجموعة أي قيود بشأن بيع استثماراتها العقارية وال يوجد لديها التزامات تعاقدية بشأن شراء أو إنشاء أو تطوير
استثمارات عقارية أو إلتزامات إلجراء عمليات إصالح وصيانة وتحسينات.
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االستثمار في شركات زميلة ومشروع مشترك

حصة في المشروع المشترك (أ)
حصة في شركة زميلة (كامكو) (ب)
حصة في شركة زميلة (شركة النقل السعودية البحرينية) (ج)

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
────────

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

114,636
-

71,855
-

────────

────────

════════

════════

114,636
(أ)

71,855

كانت حركة االستثمار في المشروع المشترك خالل السنة على النحو التالي:
 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية

في بداية السنة
الحصة في األرباح

71,855
42,781

28.541
43,314

في نهاية السنة

114,636

────────

────────

────────

────────

════════

════════

71,855

إن الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل ("سيتكو") هي مشروع مشترك تملك المجموعة فيه سيطرة مشتركة وحصة ملكية
بنسبة  .٪50تعمل سيتكو في نشاط تقديم خدمات النقل المدرسي وتملك المركبات من حافالت وإدارة أساطيل الشركات وتقديم
خدمات النقل بالسيارات .بدأت سيتكو نشاطها خالل الربع الثالث من عام  .2014ووفقا ً لعقد تأسيس سيتكو ،وافقت المجموعة
والمستثمر اآلخر في المشروع المشترك على توزيع األرباح بعد خصم االحتياطي النظامي وفقا ً لهيكل رأس المال الخاص بهم
والذي يبلغ حاليا  ٪50لكل منهم ،على التوالي.
يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في سيتكو وفقا ً لطريقة حقوق الملكية في هذه القوائم المالية الموحدة بنا ًءا على القوائم المالية
الخاصة بشركة سيتكو.
36

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
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االستثمار في شركات زميلة ومشروع مشترك  -تتمة
يلخص الجدول التالي البيانات المالية لشركة سيتكو:
 31ديسمبر 2018
بآالف الريـــاالت
السعودية

 31ديسمبر 2017
بآالف الريـــاالت
السعودية

الموجودات
الموجودات المتداولة
الموجودات الغير متداولة
اجمالي الموجودات

183,222
310,108
493,330

203.947
360.613
564.560

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات الغير متداولة
اجمالي المطلوبات

197,394
62,010
259,404

353.565
65.196
418.761

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
اجمالي الربح
التكاليف العمومية واإلدارية
الدخل قبل الزكاة

315,566
()212,495
103,071
()9,021
94,050

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

لم يتم توزيع أرباح من قبل سيتكو كما في  31ديسمبر  2018و 31ديسمبر .2017
(ب) إن رصيد االستثمار في الشركة الزميلة على النحو التالي:
 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت السعودية
────────────

في بداية السنة
االستثمار خالل السنة
الحصة في خسائر السنة

3.600
()8,295

في نهاية السنة

()4,695
═══════════

────────────

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

-

────────────

═══════════

بتاريخ  2ربيع األول  1439هـ (الموافق  20نوفمبر 2017م) ،قامت الشركة السعودية للنقل الجماعي بدخولها كشريك جديد في
شركة مترو العاصمة المحدودة ("كامكو") من خالل تملكها لعدد  3600حصة من الحصص الجديدة التي أصدرتها كامكو بمبلغ
وقدره  3.600ألف لاير سعودي والتي تمثل  ٪20من رأسمال الشركة .تم الوفاء بالمساهمة في رأسمال الشركة بتاريخ  24ربيع
الثاني  1439هـ (الموافق  11يناير .)2018
ّ
إن شركة كامكو هي شركة زميلة وتم تأسيس شركة كامكو وفقا ً لألنظمة السعودية ورأسمالها  18مليون لاير سعودي مقسمة إلى
ّ
 18.000حصة قيمة كل حصة منها  1000لاير سعودي .إن الغرض من الشركة هو لغايات أعمال إنشاء وصيانة الطرق.
يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في كامكو وفقا ً لطريقة حقوق الملكية .لم تبدأ شركة كامكو نشاطها التجاري بعد.
تم تصنيف رصيد االستثمار الدائن في الشركة الزميلة ضمن المطلوبات المتداولة كمخصص لقاء الخسارة في الشركة الزميلة ضمن
المصاريف المستحقة نظرا ً لقيام الشركة بضمان التزام هذه الشركة الزميلة.

37

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
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االستثمار في شركات زميلة ومشروع مشترك  -تتمة
(ب) يلخص الجدول التالي البيانات المالية لشركة كامكو:
 31ديسمبر 2018
بآالف الريـــاالت
السعودية
الموجودات
الموجودات المتداولة
الموجودات الغير متداولة
اجمالي الموجودات

101,553

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات الغير متداولة
اجمالي المطلوبات

23,137
60,416
83,553

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
اجمالي الربح
التكاليف العمومية واإلدارية
الدخل قبل الزكاة

34,491
()9,201
25,290
()64,683
()41,531

101,142
411

(ج) إن رصيد االستثمار في شركة زميلة على النحو التالي:
 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية

────────────

 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية

────────────

في بداية السنة
ناقصاً :اإلنخفاض في قيمة االستثمار

7.459
()7.459

في نهاية السنة

═══════════ ═══════════

────────────

7.459
()7.459

────────────

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

38

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
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االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تتضمن االستثمارات المدرجة كاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على موجودات مالية تم استثمارها
في أسهم شركات .تعتبر المجموعة أن هذه االستثمارات ذات طابع استراتيجي .يتم تحديد القيمة العادلة لهذه األوراق المالية المتداولة
بالرجوع إلى عروض األسعار المنشورة في سوق نشط.
 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
────────
في بداية السنة
إضافات
استبعادات
التغيرات في القيمة العادلة
في نهاية السنة

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

117,729
114.552
5,754
()52,444
6,830
3,177
─────────── ───────────
77,869
117,729
═══════════ ═══════════

الحركة في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية
 31ديسمبر  31 2018ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
─────────── ───────────
في بداية السنة
التغير في القيمة العادلة
تحويل خسائر محققة من احتياطي إعادة تقويم
االستثمارات إلى األرباح المبقاة
في نهاية السنة
-16

1,650
─────────── ───────────
()18,502
()26,982
═══════════ ═══════════

المخزون

مخزون قطع غيار
ناقصاً :مخصص مخزون بطيء الحركة
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()26,982
6,830

()30.159
3,177

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
───────────
70,765
()28,918
───────────
41,847
═══════════

 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
───────────
74.846
()26.633
───────────
48.213
═══════════

مدينون تجاريون وذمم مدينة غير مفوترة ومدينون آخرون
 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية

113,435
71,674
───────────
185,109
()32,333
───────────
152,776
195,880
5,616
───────────
354,272
═══════════
338.164
═══════════

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

─────────── ───────────
المدينون التجاريون:
مؤسسات حكومية وشبه حكومية
قطاع خاص
إجمالي المدينين التجاريين
ناقصاً :االنخفاض في قيمة الذمم المدينة
المدينين التجاريين ،صافي
ذمم مدينة غير مفوترة  -جزء متداول
ذمم موظفين
المدينون التجاريون واآلخرون ،صافي
ذمم مدينة غير مفوترة – جزء غير متداول
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
-17

مدينون تجاريون وذمم مدينة غير مفوترة ومدينون آخرون  -تتمة
ّ
إن الذمم المدينة الخاصة بالمجموعة ال تحمل ،في العادة ،أي عمولة ويتم تحصيلها خالل  90يوما ً .وفي  31ديسمبر ،2018
كانت الذمم المدينة التجارية التي انخفضت قيمتها تبلغ  32.33مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  32.8 :2017مليون لاير
سعودي) وتم تخفيض هذه المبالغ بالكامل (إيضاح .)34
حركة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة:

في بداية السنة
المحمل للسنة
المبلغ المشطوب خالل السنة
في نهاية السنة
-18

32,801
1,429
()1,897
──────────
32,333
══════════

32.801
──────────
32.801
══════════

المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات المتداولة األخرى

دفعات مقدمة للموردين
ضريبة القيمة المضافة
إيجار مدفوع مقدما ً
مدينون آخرون

ناقصاً :االنخفاض في القيمة
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 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

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

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

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

70,360
24,965
4,373
22.794
──────────

14,973
5,887
18,247
──────────

122,492
()2,100
──────────
120,392
══════════

39,107
()4,743
──────────
34,364
══════════

النقدية وشبه النقدية
 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
700
241,148
──────────
241,848
══════════

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

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

(*) تم وضع هذه الودائع مع البنوك لمدة استحقاق ثالثة أشهر أو أقل.
ّ
إن االستثمارات في ودائع المرابحة مودعة في بنوك متنوعة ،ويتراوح الربح بين  ٪1.35و ٪3.90في  .2017ال يوجد أي تعهدات أو
التزامات بخصوص ودائع المرابحة كضمان لاللتزامات في .2017
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
الموجودات المحتفظ بها للبيع

-20

خالل العام ،قررت إدارة المجموعة بيع بعض أصولها الثابتة (شاحنات ومقطورات) والمستخدمة في عمليات الشحن .وعليه تم إعادة تصنيف
تلك األصول كموجودات محتفظ بها للبيع.
بناء على مفاوضات البيع القائمة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية فإنه من المتوقع أن ينتج عن عملية االستبعاد خسائر بقيمة 27.478
مليون لاير سعودي تمثل الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد وصافي القيمة الدفترية لتلك األصول الثابتة ،وعليه تم إثبات تلك الفروقات كخسائر
انخفاض في قيمة الموجودات في قائمة الدخل الموحدة.

-21

رأس المال المصدر
يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع بالكمال كما في  31ديسمبر  1.250 :2018مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 1.250 :2017
مليون لاير سعودي) ويتكون من  125مليون سهم ( 31ديسمبر  125 :2017مليون سهم) قيمة كل سهم  10لاير سعودي.

-22

االحتياطي النظامي
وفقا ً لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة ،يجب على المجموعة تحويل  ٪10من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي.
ووفقا ً للنظام األساسي للشركة ،يجوز للشركة التوقف عن إجراء هذا التجنيب عندما يبلغ االحتياطي  ٪30من رأس المال .إن هذا االحتياطي
غير قابل للتوزيع (إيضاح .)1
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االحتياطي االتفاقي
وفقا ً للنظام األساسي للشركة ،للجمعية العامة العادية وبنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة ،تجنيب  ٪5من صافي دخل السنة إلى االحتياطي االتفاقي
حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪25من رأس المال .ويجوز استخدام هذا االحتياطي ألغراض يعتمدها مجلس اإلدارة .لم يقم مجلس اإلدارة باقتراح
هذا التحويل خالل العام ( 2018إيضاح .)1
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تمويل المرابحة
أ)

تمويل مرابحة طويل األجل
 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
345,455
()180,706
──────────
164,749
══════════

تمويل مرابحة
ناقصاً :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

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

أبرمت الشركة اتفاقيات اقتراض مع بنوك للحصول على تسهيالت مرابحة .وقد تم الحصول على هذه القروض خالل األعوام من
 2013حتى  2018مع فترة استحقاق تتراوح بين ثالث إلى خمس سنوات من تاريخ إتفاقية القرض وهي مضمونة بسندات ألمر
وتحمل عموالت باألسعار السائدة .حصلت المجموعة على القروض لتمويل شراء حافالت.
ب) تمويل مرابحة قصير األجل
خالل العام ،حصلت الشركة التابعة على تسهيالت مصرفية من بنك تجاري محلي بقيمة  49,9مليون لاير سعودي على شكل
قرض مرابحة لتمويل شراء حافالتّ .
إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر .ت ّم إبرام اتفاقية القرض بتاريخ  20مايو .2018
-25

التزام المنافع المحددة للموظفين

الرصيد االفتتاحي  -القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة
تكلفة الخدمة الحالية
المنافع المدفوعة
تكلفة العمولة
إعادة قياس التزام المنافع المحددة
الرصيد الختامي  -القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة
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 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
─────────

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

152,417
12,656
()12,770
5,476
()291
─────────
157,488
═════════

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

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
-25

التزام المنافع المحددة للموظفين  -تتمة
مصروفات منافع الموظفين

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة العمولة على التزام المنافع
إجمالي مصروفات المنافع

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

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

12,656
5,476
──────────
18,132
══════════

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

(أرباح) خسائر إعادة التقييم المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر:

(أرباح) خسائر إعادة التقييم في برنامج المنافع المحددة:
االفتراضات المالية
افتراضات ديمغرافية
تعديالت الخبرة
إجمالي إعادة القياس المعترف به في الدخل الشامل اآلخر

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
───────────

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

4.177
()4.468
───────────
()291
═══════════

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

التزام المنافع المحددة

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

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
─────────

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

157,563
40,533
─────────
198,096
═════════

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

إن المتوسط المرجح للمدة الزمنية اللتزام المنافع المحددة كما في  31ديسمبر  2018هو  7.06سنة ( 31ديسمبر 6.24 :2017
سنة) .فيما يلي تحليل االستحقاق لدفع االستحقاقات غير المخصومة في  31ديسمبر :2018

خالل عام واحد
بعد عام واحد ولكن ليس أكثر من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية

10,161
64.287
87,925
162,373

11.032
64.802
120.886
196.720

إن االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزامات منافع نهاية الخدمة مبينة أدناه:
االفتراضات االكتوارية الرئيسية
االفتراضات المالية:
 معدل الخصم – للقيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة معدل الخصم – للمصاريف ضمن قائمة الدخل الموحدة الزيادة المستقبلية في الرواتب -معدل االنسحاب
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 31ديسمبر 2018
──────────

 31ديسمبر 2017
──────────

٪4.35
٪3.75
٪3.50
معتدل

٪3.75
٪4.50
٪2.50
معتدل

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
-25

التزام المنافع المحددة للموظفين  -تتمة
االفتراضات الديموغرافية:
 سن التقاعد معدالت ترك الخدمة:٪10.50
٪8.40
أ) الخدمة لغاية  6سنوات
٪7.50
٪6.00
ب) الخدمة من  7إلى  25سنة
٪3
٪2.40
ج) الخدمة أكثر من  25سنة
معدل الوفيات الذي تم استخدامه هو معدل وفيات إعادة التأمين لدى المجموعة .حيث أن المعدل المتوسط للسنة المقبلة
هو .٪0.36
 60سنة

 60سنة

فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على منافع الموظفين:
 31ديسمبر 2018
التأثير على برنامج
المنافع المحددة
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 31ديسمبر 2017
التأثير على برنامج
المنافع المحددة

معدل الخصم
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1

()10,399
11,856

()9,112
10,110

الزيادة المستقبلية في الرواتب
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1

12,654
()11,287

10,924
()10,001

معدل االنسحاب
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1

()245
229

()170
140

معدل الوفيات
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1

()10
10

()16
17

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

-27

اإليرادات المؤجلة

إيرادات إركاب مقبوضة مقدما ً
إيرادات رأسمالية مؤجلة
عمولة ضمان مؤجلة

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
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 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
12,594
8,734
362
──────────
21,690
══════════

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

14,008
7,682
──────────
21,690
══════════

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

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
-28

الدائنون التجاريون واآلخرون
 31ديسمبر  31 2018ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
────────── ──────────
157,366
5,409
دائنون تجاريون
91,588
90,287
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
54,089
51,583
تكاليف تأمين حوادث
10,390
11,747
ضمانات أداء موردين محتجزة
9,144
ضريبة القيمة المضافة المستحقة
────────── ──────────
322,577
159,026
══════════ ══════════
تتعلق الذمم التجارية الدائنة بالتزام المجموعة تجاه الموردين المحليين .من المتوقع تسوية شروط التجارة االئتمانية العادية
واألرصدة الدائنة األخرى للمجموعة خالل  30إلى 60يوماً.
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المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى
 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
58,654
40,533
25,868
──────────
125,055
══════════

مصاريف مستحقة الدفع
مستحقات موظفين (إيضاح )25
دائنون آخرون
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 31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
──────────
52,074
39,670
22,558
──────────
114,302
══════════

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة
الشركة التابعة والشركة الزميلة والمشروع المشترك
ّ
إن تفاصيل وطبيعة العالقة بين الشركة التابعة والشركة الزميلة والمشروع المشترك للمجموعة مذكورة في اإليضاح رقم ()1
حول هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
-30

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  -تتمة

دخل تمويل*
بآالف الرياالت
السعودية

الحصة في
األرباح
(الخسائر)
بآالف الرياالت
السعودية

استثمار
بآالف
الرياالت
السعودية

شراء
حافالت
بآالف
الرياالت
السعودية

الخدمات
المقدمة
بآالف
الرياالت
السعودية

إيجار
الحافالت
بآالف الرياالت
السعودية

المبالغ المستحقة من
األطراف ذات العالقة
بآالف الرياالت
السعودية

المشروع المشترك:
الشركة السعودية اإلماراتية
للنقل المتكامل (سيتكو)
الشركة الزميلة:
شركة مترو العاصمة المحدودة
(كامكو)

 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2018

502
473

-

-

42,781
43,314

()8,295

3,600

761
-

-

1,977
1.882

()4,781
()5,960

-

75,030
72.537

-

-

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

إجمالي المبالغ المستحقة إلى
حقوق الملكية غير
المسيطرة للشركة التابعة:

 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017

-

-

-

-

8.156
8.044

-

10.832
2,688

 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017

-

-

-

-

32.584
25.844

-

2.616
2,191

13,448
4.879

 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017

* قامت الشركة خالل عام  2014بتمويل العمليات التشغيلية للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سيتكو) بمبلغ 30
مليون لاير سعوديّ .
إن هذا المبلغ غير خاضع ألي فوائد وسيتم استرداد المبلغ خالل  4سنوات ابتدا ًءا من شهر يوليو ،2015
قامت سيتكو بسداد مبلغ  1.9مليون لاير سعودي .خالل العام الحالي ،اتفق الشركاء على تأجيل باقي دفعات السداد لتبدأ من يناير
 .2020لقد تم تسجيل هذا القرض بالقيمة العادلة على أساس أسعار العمولة السائدة في السوق .تم إدراج دخل التمويل على هذا
القرض في قائمة الدخل الموحدة.
باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة خالل العام  2016بتقديم تمويلين إضافيين بمبلغ إجمالي قدره  40مليون لاير سعودي وذلك
لتمويل عمليات التشغيل لتنفيذ عقود النقل المدرسي الحكوميّ .
إن هذا المبلغ غير خاضع ألية فوائد وسيتم استرداد المبلغ فور
استالم مستحقات الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة.
تعويض كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة
2018
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

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

3,227
12,658

4,982
13,147

المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة
مصاريف ومكافآت وبدالت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة (إيضاح )7
تعويضات كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة (*)
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المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  -تتمة
تعويض كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة  -تتمة
(*) فيما يلي بيان بتعويضات كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة:

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

2018
بآالف الرياالت
السعودية
──────────

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

12,184
474
──────────
12,658
══════════

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

تمثل المبالغ المفصح عنها في الجدول المبالغ المثبتة كمصروف خالل فترة إعداد القوائم المالية والمتعلقة بكبار موظفي اإلدارة.
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المعلومات القطاعية
ألغراض اإلدارة ،تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقا ً لعملياتها ولديها القطاعات التالية التي ينبغي التقرير عنها:
 قطاع نقل الركاب – ويشمل خدمات النقل المجدولة وتتمثل في خدمات نقل الركاب بالحافالت بين مدن المملكة العربية
السعودية وداخلها ،باإلضافة إلى خدمة النقل الدولي .كما يتضمن عمليات الشحن .ويعتبر هذا القطاع من أكبر قطاعات
الشركة.
 قطاع العقود والتأجير – ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير سواء كانوا جهات حكومية
أو غير حكومية وذلك داخل المملكة أو خارجها .كما يتضمن أيضا عمليات الليمو.
 مشروع النقل العام – ويشمل النتائج المالية لشركة المواصالت العامة والتي تقوم بتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام
في الرياض ،كما هو مبين في اإليضاح (.)1
 اإلدارة العامة – وتشمل المركز الرئيسي للشركة والمعلومات المالية الخاصة بأنشطة وحدات الدعم.
يتم تحديد هذه القطاعات التشغيلية بناء على التقارير الداخلية التي تقوم المنشأة بمراجعتها بصورة منتظمة لتخصيص الموارد على
القطاعات وتقييم األداء الخاص بها "طريقة اإلدارة" .وتعتمد طريقة اإلدارة على الطريقة التي تقوم بها اإلدارة بتقسيم القطاعات
داخل المنشأة التخاذ القرارات التشغيلية وتقييم األداء .وتقوم إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي في نهاية كل فترة مالية بمراجعة
القطاعات أعاله لتحديد الحدود الكمية باإلضافة إلى معايير عرض اإليرادات والمصاريف لكل قطاع.
يتم مزاولة أنشطة المجموعة والشركات التابعة لها بصورة رئيسية في المملكة العربية السعودية.
يتم حذف اإليرادات المتداخلة بين القطاعات وبين وحدات األعمال عند توحيد القوائم المالية ويتم إظهارها في عمود "التسويات
والحذوفات".
تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عمليات قطاعات األعمال بصورة مستقلة لغرض إتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء.
يتم تقييم أداء القطاع بناء على قائمة الدخل الموحدة ويتم قياسه بصورة مماثلة مع قائمة الدخل الموحدة في القوائم المالية الموحدة.
خالل العام ،وافق مجلس اإلدارة على ضم أعمال قطاع الشحن مع قطاع نقل الركاب وضم أعمال الليمو مع قطاع العقود والتأجير.
تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لتتماشى مع تصنيف هذا العام.
ليس لدى المجموعة عميل مهم يساهم بنسبة  ٪10أو أكثر في إيرادات المجموعة في  2018و ،2017فيما عدا عدة جهات حكومية
في مجملها أكثر من  ٪10من إيرادات المجموعة.
تتأثر إيرادات المجموعة بمواسم ترتفع فيها معدالت التشغيل .وتتمثل هذه المواسم في فترة الحج واإلجازة الصيفية وشهر رمضان
المبارك واإلجازات العامة.

46

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
كما في  31ديسمبر 2018
-31

المعلومات القطاعية  -تتمة
فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
إجمالي اإليرادات (إيضاح )4
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
إيرادات مالية
مصاريف تمويل
انخفاض في قيمة الموجودات المحتفظ
بها للبيع (إيضاح )20
الحصة في نتائج أعمال مشروع مشترك
الحصة في نتائج أعمال شركة زميلة
(الخسارة) الربح قبل الزكاة

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

كما في  31ديسمبر 2018
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إفصاحات أخرى:
ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
استثمارات في شركات زميلة
ومشروع مشترك

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

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية

العقود والتأجير
بآالف الرياالت
السعودية

اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
السعودية

مشروع النقل
العام
بآالف الرياالت
السعودية

إجمالي
القطاعات
بآالف الرياالت
السعودية

التسويات
والحذوفات
بآالف الرياالت
السعودية

الموحدة
بآالف الرياالت
السعودية

675,187
()611,353
63,834
-

376,620
()312,564
64,056
-

2,402
()15,923

403,646
()379,973
23,673
1,271
()4,305

1,455,453
()1,303,890
151,563
3,673
()20,228

20,370
20,370
-

1,455,453
()1,283,520
171,933
3,673
()20,228

()27,478
44,154
()8,295
40,532

()1,373
()4,804

───────

()27,478
()23,180

───────

32,034

───────

44,154
()8,295
16,857

───────

14,821

───────

───────

───────

()27,478
42,781
()8,295
35,728

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية

العقود والتأجير
بآالف الرياالت
السعودية

اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
السعودية

مشروع النقل
العام
بآالف الرياالت
السعودية

إجمالي
القطاعات
بآالف الرياالت
السعودية

التسويات
والحذوفات
بآالف الرياالت
السعودية

الموحدة
بآالف الرياالت
السعودية

677,614
()598,317
79,297
28,051

373,187
()320,311
52,876
25,848

3,384
()15,506
43,314
27,482

76,729
()57,002
19,727
5,889
()3,640
16,417

1,127,530
()975,630
151,900
9,273
()19,146
43,314
97,798

19,632
19,632
()3,888

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

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية

العقود والتأجير
بآالف الرياالت
السعودية

اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
السعودية

مشروع النقل
العام
بآالف الرياالت
السعودية

إجمالي
القطاعات
بآالف الرياالت
السعودية

التسويات
والحذوفات
بآالف الرياالت
السعودية

الموحدة
بآالف الرياالت
السعودية

753,999
363,042

847,608
291,018

819,876
181,312

705,422
687,576

3,126,905
1,522,948

()19,493
()8,305

3,107,412
1,514,643

───────

573,084
-

═══════

───────

686,878
-

═══════

───────

90,264

───────

1,787

125,825

═══════

-

═══════

───────

───────

1,352,013
125,825

═══════

()11,189

═══════

───────

1,352,013
114,636

═══════

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية

العقود والتأجير
بآالف الرياالت
السعودية

اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
السعودية

مشروع النقل
العام
بآالف الرياالت
السعودية

إجمالي
القطاعات
بآالف الرياالت
السعودية

التسويات
والحذوفات
بآالف الرياالت
السعودية

الموحدة
بآالف الرياالت
السعودية

776,805
360,185

724,355
276,628

927,861
188,773

489,870
477,680

2,918,891
1,303,266

()10,229
()19,819

2,908,662
1,283,447

───────

712,252
-

═══════

───────

616,084
-

═══════

───────

66,204

───────

1,361

71,855

═══════
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═══════

───────

1,395,901
71,855

═══════

───────

-

═══════

───────

1,395,901
71,855

═══════
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الحصص الغير مسيطرة في الشركة التابعة
فيما يلي بيان ملخص بالمعلومات المالية للشركة التابعة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة والموضحة في إيضاح (:)1
 31ديسمبر 2018
بآالف الريـــاالت
السعودية

 31ديسمبر 2017
بآالف الريـــاالت
السعودية

٪20

٪20

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

327,368
378,054
705,422

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات الغير متداولة
اجمالي المطلوبات

266,967
420,609
687,576

28,259
449,421
477,680

403,646
5,939

76,730
6,713
6,713

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

حصة الحقوق الغير مسيطرة من صافي
الموجودات
حصة الحقوق الغير مسيطرة من صافي
الربح

5,939

480,748
9,122
489,870

()325,797
49,995
()275,802

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

8,040

5.522

2,518

2.827
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األدوات المالية – القيمة العادلة
تتكون األدوات المالية للمجموعة من النقدية وشبه النقدية ،االستثمارات في ودائع مرابحة ،المدينون التجاريون ،المبالغ المستحقة من طرف
ذو عالقة ،استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،دائنون تجاريون وآخرون وتمويل
مرابحة.
ق ّدرت اإلدارة بأن القيمة العادلة للنقدية وشبه النقدية والمدينون التجاريون والدائنون التجاريون وااللتزامات المتداولة األخرى تقارب قيمتها
الدفترية بشكل كبير وذلك لالستحقاق قصير األجل لهذه األدوات.
ق ّدرت اإلدارة بأن القيمة الدفترية لتمويل المرابحات والقروض ألجل والمرتبطة بعموالت ثابتة ومتغيرة تقارب قيمتها العادلة وذلك ألنها
تحمل عموالت تعكس العموالت السائدة في السوق لتمويل وقروض مشابهة .نتيجة لذلك فإن قيمة النقدية المستقبلية المخصومة للتمويل
والقروض ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية الحالية.
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ،بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة .ال يتضمن ذلك بيانات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية
تقارب بصورة معقولة القيمة العادلة:
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 31ديسمبر 2018
تم قياسها بالقيمة العادلة:
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

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

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

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

77,869

77,869

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

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

117,729

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

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

-

-

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

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

117,729

-

-

إجمالي القيمة
العادلة
بآالف الرياالت
السعودية
───────
77,869
إجمالي القيمة
العادلة
بآالف الرياالت
السعودية
───────

117,729

لم تكن هناك تحويالت بين مستويات قياس القيمة العادلة في  2018و .2017لم تحدث أي تحويالت بين أي مستويات من التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة في فترة المقارنة.
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية
ّ
إن الغرض الرئيسي من األدوات المالية للمجموعة هو تمويل نشاط المجموعة.
ّ
إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة ،من ضمنها مخاطر السيولة ،مخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي تشتمل على
مخاطر العمالت ،مخاطر القيمة العادلة ومخاطر االئتمان .تتركز إدارة المخاطر للمجموعة علـى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية
ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة.

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

مخاطر السيولة  -تتمة
يلخص الجدول أدناه محفظة استحقاقات المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة بناء على الدفعات التعاقدية غير المخصومة:

مطلوبات مالية
دائنون تجاريون وآخرون
تمويل المرابحة
تمويل مرابحة قصير األجل

مطلوبات مالية
دائنون تجاريون وآخرون
تمويل المرابحة

 31ديسمبر 2018
من سنة إلى سنتين

أكثر من سنتين

المجموع

على الطلب

أقل من سنة

96,641
96,641

176,682
345,455
49,995
572,132

149,650
149,650

27,032
180,706
49,995
257,733

68,108
68,108

المجموع

على الطلب

أقل من سنة

 31ديسمبر 2017
من سنة إلى سنتين

أكثر من سنتين

159,026
358,149
517,175

144,085
144,085

14,941
186,574
201,515

142,985
142,985

28,590
28,590

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

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

يتم إجراء التحليل أدناه لتحركات محتملة بشكل معقول في مؤشر السوق مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،مما يظهر التأثير
على حقوق المساهمين.
 31ديسمبر 2018
التغير في
المتغيرات

تداول

٪10 +
٪10 -

التأثير على
حقوق الملكية
بآالف الرياالت
السعودية

20,952
()17,143

 31ديسمبر 2017
التغير في
المتغيرات

٪10 +
٪10 -

التأثير على حقوق
الملكية
بآالف الرياالت
السعودية

18.301
()14.973

تعتمد نسبة الزيادة والنقصان في سعر السوق على الحركة في سوق األسهم السعودية ("تداول") .تستند تحليالت الحساسية المبينة أعاله على
افتراض أن الحركة في مؤشر تداول المركب ستقتصر على األرجح على تذبذب صعودي أو هبوطي قدره  ٪10في عام  2018و.2017
ّ
إن تأثير حساسية أسعار األسهم على حقوق الملكية للمجموعة يستثني التأثير الفعلي على المعامالت التي تؤثر على قائمة الدخل الشامل
الموحدة.
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية – تتمة

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

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

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

 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017

اإلجمالي
بآالف الرياالت
السعودية
────────
152,776
116,853

أقل من  90يوم
بآالف الرياالت
السعودية
────────
55,556
43,900

 90يوم إلى سنة
بآالف الرياالت
السعودية
────────
51,953
60,661

من سنة إلى سنتين
بآالف الرياالت
السعودية
────────
33,850
5,605

أكثر من سنتين
بآالف الرياالت
السعودية
────────
11,417
6,687

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

ادارة رأس المال
تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ودعم التطور
المستقبلي ألعمال المجموعة .تراقب اإلدارة عائد رأس المال ،وكذلك مستوى األرباح الموزعة على المساهمين العاديين.
لم يتم إجراء تغييرات على أهداف المجموعة أو سياساتها أو عملياتها للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018و.2017
ال يوجد لدى المجموعة أي متطلبات رأسمالية مفروضة من الخارج في  31ديسمبر  2018و.2017
-35

االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة
أ) االلتزامات المحتملة
ً
كما في  31ديسمبر  ،2018أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابة عنها خالل دورة األعمال العادية ،ضمانات وقبوالت
واعتمادات مستندية يبلغ حدها األقصى  912.79مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  821,781 :2017مليون لاير سعودي).
ب) االرتباطات الرأسمالية
يوجد لدى المجموعة أيضا ً ارتباطات رأسمالية قدرها  83مليون لاير سعودي لشراء  200حافلة جديدة ومن المتوقع استالمها خالل عام
.2019
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االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة  -تتمة
ج) عقود اإليجار التشغيلية

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

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

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
─────────
5,857
8,750
5,600
─────────
20,207
═════════

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

( )2المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الموحدة

مصاريف إيجار

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
─────────
23,932
═════════

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

د) لدى المجموعة التزامات محتملة من وقت آلخر تتعلق ببعض المسائل المتنازع عليها ،بما في ذلك مطالبات من وضد المقاولين ودعاوى
قضائية وإجراءات تحكيم تنطوي على مجموعة متنوعة من القضايا .حيث نشأت هذه االلتزامات المحتملة في السياق العادي لألعمال.
ومن غير المتوقع تكبد أي التزامات هامة من هذه المطالبات المحتملة.

ه) تعديالت على بنود عقد مشروع النقل العام
تقوم إدارة الشركة التابعة بمناقشات مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (الجهة المانحة) بشأن تعديالت على بعض بنود العقد (أوامر
التغيير) المستلمة منها على عقد مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض مما سينتج عنه تغير في التزامات األداء وهامش
الربح المقدر لكل التزام أداء في حالة تم االنتهاء واالتفاق مع الجهة المانحة .تعتقد اإلدارة أن تكون هذه المفاوضات إيجابية بشكل كبير
لصالح الشركة.
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توزيعات األرباح
أوصى مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية  ،2018كما أوصى باعتماد دفع مكافأة إلى أعضاء مجلس اإلدارة قدرها  1.8مليون
لاير سعودي.
وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  13شعبان 1439هـ (الموافق  29أبريل  )2018على توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية قدرها  62.5مليون لاير سعودي (بواقع  0.50لاير سعودي للسهم) للسنة المالية  2017ودفع مكافأة إلى أعضاء مجلس
اإلدارة قدرها  1.8مليون لاير سعودي.
وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  28جمادى الثاني 1438هـ (الموافق  27مارس  )2017على توصية مجلس
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها  62.5مليون لاير سعودي (بواقع  0.50لاير سعودي للسهم) للسنة المالية  2016ودفع مكافأة إلى أعضاء
مجلس اإلدارة قدرها  1.8مليون لاير سعودي.
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اعتماد القوائم المالية الموحدة
اعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالية الموحدة خالل اجتماعه المنعقد في  5رجب 1440هـ (الموافق  12مارس .)2019
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األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية
تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة جوهرية بعد نهاية السنة ،والتي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة كما في 31
ديسمبر .2018
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