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  معلومات عن الشركة -1
، مسجلة بمدينة الرياض، ومساهمة سعودية ةشركهي  " أو "سابتكو" أو "الشركة األم"(،الشركة"الشركة السعودية للنقل الجماعي ) 

 (1979فبراير  5هـ )الموافق 1399ربيع األول  7بتاريخ  11تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/و المملكة العربية السعودية

بتاريخ  254. وقد صدر إعالن التأسيس بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم حيث يتم تداول أسهمها في سوق األسهم السعودية

الصادر  1010024335طها بموجب السجل التجاري رقم (. تمارس الشركة نشا1979يوليو  9هـ )الموافق 1399شعبان  14

بن مساعد  زشارع األمير عبد العزي 242يقع المركز الرئيسي للشركة في  (.1979يوليو  29هـ )الموافق 1399رمضان  5بتاريخ 

 ، المملكة العربية السعودية.11443الرياض  10667بن الجلوي )شارع الضباب(، حي السليمانية، ص.ب: 
  
العربية تتمثل األنشطة األساسية للشركة في نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة داخل المدن وفيما بينها وخارج المملكة  

واألجرة النقل المدرسي ونقل المعلمات وتأجير السيارات المهمات وونقل الطرود غير البريدية ونقل وترحيل البضائع والسعودية 

ة القطارات والمترو والسيارات والشاحنات وتنظيم الرحالت السياحية ونقل المعتمرين والزوار داخل وخارج وتشغيل وصيانالخاصة 

 المنظفات الكيميائية للمركبات.وغيار الواستيراد قطع العربية السعودية المملكة 
  
بمنح الشركة السعودية للنقل  (1979نوفمبر  12هـ )الموافق 1399ذي الحجة  22( وتاريخ 48صدر المرسوم الملكي رقم )م/ 

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

 قد( بالموافقة على تجديد ع57)(، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1993نوفمبر  15هـ )الموافق  1414جمادى الثاني  1بتاريخ  

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

 .(2008يوليو  4هـ )الموافق 1429رجب  1عتبارا  من اتجديد عقد االمتياز لمدة خمس سنوات أخرى قابلة للتمديد 
  
( بالموافقة على تمديد عقد االمتياز  254(، صدر قرار مجلس الوزراء رقم ) 2013و يوني 3هـ )الموافق  1434رجب  24بتاريخ  

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

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

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

 لتقديم خدمة النقل العام بالحافالت بين المدن في المملكة العربية السعودية.
  
 المبرم االمتياز عقد تمديد على بالموافقة الوزراء مجلس قرار (، صدر2015أكتوبر  12)الموافق  1436الحجة  ذي 29 بتاريخ 

 هـ(1399ذي الحجة  23 وتاريخ 48/  )م رقم الملكي المرسوم شأنه في الصادر الجماعي للنقل السعودية والشركة الحكومة بين

 الشركة منح ( وعدم2016ابريل  8)الموافق  هـ1437رجب  1 من اعتبارا   سنوات خمس لمدة وذلك( 1979نوفمبر  13)الموافق 

وستقوم الشركة حينها  .المملكة مدن بين بالحافالت العام النقل خدمة لتقديم المنافسة باب فتح عند تفضيلية تنافسية ميزة أي غيرها أو

الموقع بين الحكومة والشركة على ضوء الخيار الذي سيتم باإلفصاح عن اآلثار المترتبة على ما ورد في عقد االلتزام وشروطه 

 اعتماده من الجهات المختصة بعد انتهاء فترة عقد االمتياز.
   

 

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

     نسبة الملكية     

 سنة التأسيس  التابعةالشركة  

 سبتمبر 30 

2019  

ديسمبر  31

 النشاط األساسي  2018

 

 بلد التأسيس

 
 

 شركة المواصالت العامة

  

2014 

 

 

 

80٪ 
 

 

80٪ 
 

 زتنفيذ مشروع الملك عبد العزي

 للنقل العام بمدينة الرياض

المملكة العربية  

 السعودية

شركة المواصالت العامة هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري  إن   

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

هـ 1435ذي القعدة  8بتاريخ  10608351147347ادر من الهيئة العامة لالستثمار رقم الباصات في الرياض وفقا  للترخيص الص

 (.2014سبتمبر  4)الموافق 

 :ةالمشترك التالي روعالزميلة والمش قامت الشركة باالستثمار في الشركاتكما  
    نسبة الملكية    

االستثمار في الشركة الزميلة 

 العالقة  والمشروع المشترك

سبتمبر  30 

2019  

ديسمبر  31
 النشاط األساسي 2018

 

 بلد التأسيس

 المملكة العربية السعودية  أنشطة النقل ٪40  ٪40  شركة زميلة   شركة النقل السعودية البحرينية )*(

 المملكة العربية السعودية  أعمال إنشاء وصيانة الطرق  %20  ٪20  شركة زميلة   شركة مترو العاصمة المحدودة

الشركة السعودية اإلماراتية للنقل 

 المتكامل

 
 مشروع مشترك

 
 خدمات النقل المدرسي 50٪  50٪

 
 المملكة العربية السعودية

. 2015ديسمبر  31*   إن شركة النقل السعودية البحرينية في مرحلة التصفية منذ 
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  السياسات المحاسبية الهامة -2
  أسس اإلعداد 2-1

وفقا  لمعيار  2019 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهيوالتسعة الثالثة  رتيالموحدة الموجزة لفت األوليةتم إعداد القوائم المالية 
(: القوائم المالية المرحلية، المعتمد من في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 34المحاسبة الدولي رقم )

 المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

إن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، 
  .2018ديسمبر  31ويجب أن تقرأ جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنهية في 

في أدوات حقوق الملكية  االستثمار"أساس التكلفة التاريخية، باستثناء  على األولية الموحدة الموجزة الماليةالقوائم هذه إعداد  تم
المنافع المحددة والتي يتم  قيمة العادلة، وباستثناء التزامالمصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" حيث يتم قياسها بال

  المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزامات
 تعتبر الفترة األولية جزءا  ال يتجزأ من السنة المالية الكاملة، ومع ذلك، فإن نتائج عمليات الفترة األولية قد ال تكون مؤشرا  عادال  

  على نتائج عمليات السنة الكاملة.
باللاير السعودي والذي يعتبر أيضا  العملة الوظيفية للمجموعة. كما يتم تقريب  الموجزةاألولية الموحدة يتم عرض القوائم المالية 

 .كافة المبالغ ألقرب ألف )ألف لاير سعودي(، ما لم يرد خالف ذلك

 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 2-2
مع السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد دة الموجزة السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموح تتوافق

القوائم المالية الموحدة للسنة حول ( 2قد شرحت في اإليضاح )و 2018ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
ا من السارية المفعول  جديدةالمعايير تطبيق الباستثناء ، 2018ديسمبر  31المنتهية في  المجموعة  تطبق. لم 2019يناير  1اعتبار 

ا أي معيار أو تفسير أو المعيار الدولي للتقرير تطبق المجموعة ألول مرة  بعد.المفعول  غير ساريتعديل تم إصداره ولكنه  مبكر 
( 3-2ينة في اإليضاح )( فإن طبيعة وتأثير التطبيق مب34عقود اإليجار. ووفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم ) – (16المالي )
 أدناه.
 

القوائم المالية األولية الموحدة على لها أثر ، ولكن ليس 2019ألول مرة في عام تطبق من التعديالت والتفسيرات األخرى  إن عدد
 .للمجموعة الموجزة

 
 والتعديالت على المعايير والتفسيرات المعايير الجديدة   2-3

 عقود اإليجار –( 16)المعيار الدولي للتقرير المالي 

الصادر عن لجنة  (4)"عقود اإليجار"، والتفسير  (17)محل معيار المحاسبة الدولي  (16)يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 
الصادر عن لجنة  (15)تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي "التأكد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"، والتفسير 

الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "تقويم جوهر  (27)الحوافز"، والتفسير  –التفسيرات الدائمة "عقود اإليجارات التشغيلية 
على مبادئ إثبات وقياس وعرض  (16)المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار". ينص المعيار الدولي للتقرير المالي 

عن عقود اإليجار، ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة عقود اإليجار بموجب طريقة واحدة داخل قائمة المركز واالفصاح 
 المالي.

 

لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة  (16)إن محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار تمويلي باستخدام نفس  . وسيستمر المؤجرون في(17)الدولي 

أثر على عقود اإليجار  (16). وعليه، لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي (17)المبادئ المذكورة في معيار المحاسبة الدولي 
 التي تكون فيها المجموعة هي المؤجر.

 
باستخدام طريقة التطبيق بأثر رجعي معدل وتاريخ التطبيق األولي  (16)يار الدولي للتقرير المالي قامت المجموعة بتطبيق المع

. وبموجب تلك الطريقة، يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع إثبات األثر التراكمي للتطبيق األولي للمعيار بتاريخ 2019يناير  1هو 
وسيلة العملية التي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابق ا التطبيق األولي. وقد اختارت المجموعة استخدام ال

الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي بتاريخ  (4)والتفسير  (17)معيار المحاسبة الدولي ل وفقا  كعقود إيجار 
ا استخدام إعفاءات اإلثبات بشأن عقود اإليجار التي تكون مدتها، بتاريخ بدء العقد،  التطبيق األولي. كما اختارت المجموعة أيض 

ا أو أقل وال تتضمن خيار شراء )"عقود اإليجار قصيرة األجل"(، وعقود اإلي 12 جار الذي يكون فيها األصل محل العقد شهر 
 منخفض القيمة )"الموجودات منخفضة القيمة"(.

 
 



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

 

 تتمة -الموجزة احات حول القوائم المالية األولية الموحدة يضإ
 2019 سبتمبر 30في  كما
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -2
  

 تتمة  -والتعديالت على المعايير والتفسيرات  المعايير الجديدة 2-3

 تتمة - عقود اإليجار –( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 )زيادة/ )نقص(( كما يلي: 2019يناير  1( كما في 16)المعيار الدولي للتقرير المالي إن أثر تطبيق 

آالف الرياالت   
 السعودية

   الموجودات
 15.155  أصول حق االستخدام

 (1.397)  مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات متداولة أخرى

 13.758  الموجوداتإجمالي 

   
   المطلوبات

 13.758  اإليجارد وعق اتالتزام

 -  التعديالت على حقوق الملكية إجمالي

 
 (16)طبيعة أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ▪

. وقبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ألراضي، محطات للحافالت، مكاتب ومحالت تجارية مختلفةيوجد لدى المجموعة عقود إيجار 
جار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي. نشأتها إما كعقود إي، قامت المجموعة )كمستأجر( بتصنيف كافة عقود اإليجار الخاصة بها بتاريخ (16)

في عقود اإليجار التشغيلي، لم يتم رسملة العقار المستأجر وتم إثبات دفعات اإليجار كمصروف إيجار في الربح أو الخسارة على أساس 
ا واإليجارات ضمن المصاريف المدفوعة  الدفع المستحقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. تم إثبات أي إيجارات مدفوعة مقدم 

 مقدما والدائنين التجاريين واآلخرين، على التوالي. 

، قامت المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود (16)عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
نخفضة القيمة. يتضمن المعيار متطلبات تحول معينة ووسائل عملية تم تطبيقها من قبل اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات م

 المجموعة.

 عقود اإليجار التي تم المحاسبة عنها سابقًا كعقود إيجار تشغيلي ▪
ار تشغيلي، فيما اإليجار بشأن عقود اإليجار المصنفة سابق ا كعقود إيج عقود قامت المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات

عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. وقد تم إثبات موجودات حق االستخدام لمعظم عقود اإليجار 
ا  عقود على أساس المبلغ الذي يعادل التزامات اإليجار المستحقة المثبتة سابق ا. تم إثبات  ودفعاتأاإليجار، والمعدل بأي إيجار مدفوع مقدم 

اإليجار على أساس القيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية والمخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ التطبيق عقود التزامات 
 .%5.23والبالغ  األولي

ا بتطبيق الوسائل العملية  حيث: التالية، قامت المجموعة أيض 
 تخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة.قامت باس •
ا من تاريخ  12قامت بتطبيق اإلعفاءات الخاصة بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل  • شهر 

 التطبيق األولي.
  االستخدام بتاريخ التطبيق األولي.قامت باستبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس أصل حق  •

 
 :2019يناير  1وبناء  على ما سبق، كما في 

 .ممتلكات وآالت ومعداتوتم ضمها ضمن ال لاير سعودي مليون 15.2تم إثبات موجودات حق استخدام قدرها  •
األولية  قائمة المركز الماليوتم إظهارها بصورة مستقلة في لاير سعودي  مليون 13.7إيجار قدرها  عقود تم إثبات التزامات •

 . الموحدة الموجزة
ا قدرها التوقف عن تم  •  عقود إيجار تشغيلي سابقة.تخص  مليون لاير سعودي 1.39إثبات مصاريف مدفوعة مقدم 
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -2
  

 تتمة -والتعديالت على المعايير والتفسيرات  المعايير الجديدة 2-3

 تتمة - عقود اإليجار –( 16الدولي للتقرير المالي )المعيار 

 تتمة – عقود اإليجار التي تم المحاسبة عنها سابقًا كعقود إيجار تشغيلي ▪
 

 :2018ديسمبر  31والتزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  2019يناير  1فيما يلي تسوية التزامات عقود اإليجار كما في 

 آالف الرياالت السعودية  
   

 20.207  2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في 
   

 (4.000)  عقود اإليجار قصيرة األجلالتزامات تخص  يخصم:
   

 16.207  2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في صافي 
   

 %5.23  2019يناير  1كما في  ياإلضاف االقتراضالمتوسط المرجح لمعدل 
   

 13.758  2019يناير  1التزامات عقود اإليجار كما في 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الجديدة
ا من تاريخ  ا، والذي تم تطبيقه(16)السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي بفيما يلي بيان  اعتبار 

 التطبيق األولي:

 االستخدامموجودات حق 
الذي أصبح األصل األساسي جاهزا  تاريخ التقوم المجموعة بإثبات الموجودات الخاصة بحق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، 

ا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إلعادة لالستخدام (. تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقص 
اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية عقود اإليجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات  عقود قياس التزامات

ا أي حوافز إيجار مستلمة. وما لم تكن المجموعة متأكدة بصورة  المتكبدة، ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل تاريخ بدء اإليجار، ناقص 
ولة من الحصول على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد اإليجار، فإنه يتم استهالك موجودات حق االستخدام التي تم إثباتها على معق

أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها أو مدة اإليجار، أيهما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في 
 .القيمة

 اإليجارعقود ت التزاما
اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها  عقود بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات التزامات

ا أي حوافز إيجار   قابلة لالستخدامعلى مدى فترة اإليجار. تشتمل دفعات اإليجار دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقص 
والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تشتمل دفعات  ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل،

ا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد  اإليجار أيض 
اء. يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة المجموعة لخيار اإلنه

 معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.

لضمني عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل العمولة ا
تعكس في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة العمولة، وتُخفض ل

في مدة اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير  عقود دفعات اإليجار المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات
  اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو وجود تغيٍر في التقويم الخاص بشراء األصل المعني.



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

 

 تتمة -الموجزة احات حول القوائم المالية األولية الموحدة يضإ
 2019 سبتمبر 30في  كما
 

12 

 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -2
  

 تتمة -والتعديالت على المعايير والتفسيرات  المعايير الجديدة 2-3

 تتمة - اإليجارعقود  –( 16المعيار الدولي للتقرير المالي )

 تتمة – ملخص السياسات المحاسبية الجديدة
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
 12تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل )أي عقود اإليجار التي تبلغ 

ا اإلعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القيمة  ا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيض  وهي البنود شهر 
. يتم في بحدود الرسملة الخاصة بالمجموعة وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة للمجوعة ككلالتي ال ت

إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت 
 على مدى فترة اإليجار.

 األحكام الهامة عند تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد
إذا  تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار

 شمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد عدم ممارسته.كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات م

بموجب بعض عقود اإليجار، يتاح للمجموعة خيار استئجار الموجودات لفترات إضافية. تطبق المجموعة األحكام عند تقويم ما إذا كان من 
العوامل ذات العالقة التي من شأنها إيجاد حافز اقتصادي  المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد. أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة

ف لممارسة خيار التجديد. بعد تاريخ بدء اإليجار، تقوم المجموعة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار في حالة وقوع حدث هام أو تغير في الظرو
دوث تغير في استراتيجية يد )على سبيل المثال، حالتي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجد

  العمل(. 

 المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة وقائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة
 مبيَن أدناه القيم الدفترية ألصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار للمجموعة وحركتها خالل الفترة:

 التزامات عقود االيجار أصول حق االستخدام  

 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية  

 13.758 15.155  2019يناير  1كما في 
 - (2,683)  االستهالك

 485 -  مصاريف التمويل
إعادة قياس ناتجة من إعادة تقويم 

 دفعات اإليجار
 

(572) (572) 
 (3,340) -  مدفوعات

 10,331 11,900  2019 سبتمبر 30كما في 

أشهر المنتهية  لاير سعودي خالل فترة التسعة مليون 13.2قامت المجموعة بإثبات مصاريف إيجار من عقود ايجار قصيرة األجل بمبلغ 
 الموجزة.، كما تم إثبات تكاليف التمويل ضمن تكاليف تمويل في قائمة الدخل األولية الموحدة 2019 سبتمبر 30في 
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 االيرادات -3
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة  سبتمبر 30ي أشهر المنتهية فالثالثة  لفترة 

 2019 2018 2019 2018 

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

الرياالت بآالف 
 السعودية

 )غير مراجعة(
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

إيرادات ترتيبات امتياز مشروع الملك 
 170.278 507.863 83.985 105.678 عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض

 499.643 464.310 169.073 165.769 نقل الركابإيرادات 

 321.526 310.584 197.630 199.705 إيرادات الخدمات المتخصصة

 33.039 42.479 14.160 14.160 إيراد دعم حكومي )*(

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 485.312 464.848 1.325.236 1.024.486 

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

( والشركة السعودية للنقل "مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة"لتطوير مدينة الرياض )تفاق بين كل من الهيئة العليا تم اال، 2018خالل العام  )*( 
بمدينة الرياض كخدمة بديلة للخدمة المقدمة من قبل الحافالت  مشروع الخدمة البديلة للحافالت األهليةتنفيذ  )"المشغل"( على الجماعي )سابتكو(

  الالزمة فنيا  وعمليا  لتنفيذ المشروع. مورويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع األ سنتين وذلك لمدة األهلية الحالية بمدينة الرياض
 

على مسارات تشغيل الخدمة ونقاط التوقف للنقل ( 2018فبراير  27هـ )الموافق 1439جمادى الثاني  11لحافالت اتاريخ بدء تشغيل إن   
لاير سعودي(  36.505.676مبلغ الدعم السنوي )لالقيمة االجمالية  تبلغفقة هيئة النقل العام. والتي يصدر بشأن تحديدها موا الرياضة دينبم
 على دفعات شهرية متساوية. صرفهايتم 

 

وذلك بمحافظة جدة  مشروع الخدمة البديلة للحافالت األهليةتنفيذ  على وسابتكوين كل من أمانة محافظة جدة ، تم االتفاق ب2018خالل العام 
 الالزمة فنيا  وعمليا  لتنفيذ المشروع. مورويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع األلمدة خمس سنوات 

 
على مسارات تشغيل الخدمة ونقاط التوقف للنقل ( 2018فبراير  27هـ )الموافق 1439جمادى الثاني  11هو لحافالت اتاريخ بدء تشغيل إن  

لاير سعودي(  20.132.728مبلغ الدعم السنوي )لالقيمة االجمالية  تبلغر بشأن تحديدها موافقة هيئة النقل العام. حيث بمحافظة جدة والتي يصد
 على دفعات شهرية متساوية. صرفهايتم 
 

 .ا الدعمشروط لم يتم الوفاء بها أو التزامات محتملة متعلقة بهذتعتقد اإلدارة بعدم وجود 
 

 خرىأإيرادات  -4
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة  سبتمبر 30ي أشهر المنتهية فالثالثة  لفترة 

 2019 2018 2019 2018 

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 546 6.458 319 2.041 أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 2.599 2.064 820 743 دخل إيجارات

 826 849 276 329 غرامات على موردين
 484 257 194 152 أرباح من بيع الخردة

إيراد إعالن على حافالت النقل 
 870 99 - - الداخلي

 544 - 55 - الموارد البشريةدعم من صندوق 
 2.891 - 2.891 - استرداد ذمم مدينة مشطوبة

 1.905 1.354 220 80 إيرادات أخرى 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 3.345 4.775 11.081 10.665 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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  الزكاة وضريبة الدخل -5
 

  الزكاة (أ
 

تم احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي للشركة والشركة التابعة لها كل على حدة. قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية 
. أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل 2018وحصلت على الشهادات الزكوية الالزمة حتى عام  2018حتى  2005لألعوام من 

 2012الربط المعدل لعام  وقامت المجموعة بسداد الزكاة المستحقة عليها بموجب 2012حتى عام  )"الهيئة"( ربوطها الزكوية للشركة
 . 2012وأنهت المجموعة وضعها الزكوي عن كافة السنوات حتى 

 

بإجمالي فروقات زكوية تطالب بها  2017إلى  2013، صدر للشركة ربط زكوي من الهيئة لألعوام من 2019سبتمبر  17بتاريخ 
مليون لاير سعودي إلى مخصص الزكاة.  5.2قامت الشركة بتسجيل مبلغ إضافي قدره مليون لاير سعودي. عليه،  5.2ة بمقدار الهيئ
هذه الربوط. ال تعتقد إدارة الشركة ان تنتج هذه المناقشات عن إضافة جوهرية  صفي طور المناقشات مع الهيئة فيما يخ الشركة إن

 لمخصص الزكاة.
 

 ضريبة الدخل  (ب
  

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 

 .م. لم يتم إجراء أية ربوط بعد من قبل الهيئة2018ئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( حتى عام والضريبي إلى الهي

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات -6 

 
 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30  

  

بأالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

بأالف الرياالت 
 السعودية
 )مراجعة(

  ────────── ────────── 

 1.315.195 1.276.652  الت ومعداتآممتلكات و

 36.818 27.171  االنشاءتحت مشاريع وحافالت 

 - 11.900  (3-2)إيضاح  أصول حق االستخدام
  ────────── ────────── 

  1.315.723 1.352.013 
  ══════════ ══════════ 

 

لاير سعودي مليون  86ت ومعدات بتكلفة آالضافة ممتلكات وإقامت المجموعة ب 2019سبتمبر  30المنتهية في  أشهرخالل فترة التسعة 
 .(مليون لاير سعودي 205.6: 2018سبتمبر  30)

 

 3.1الت ومعدات تبلغ قيمتها الدفترية الصافية آقامت المجموعة باستبعاد ممتلكات و 2019سبتمبر  30المنتهية في  أشهرخالل فترة التسعة 
الت والمعدات لفترتي آللاير سعودي( والتي نتج عنها أرباح من بيع الممتلكات وا مليون 0.2: 2018سبتمبر  30مليون لاير سعودي )

ودي على التوالي )لفترتي الثالثة لاير سع مليون 6.5لاير سعودي و مليون  2بقيمة  2019 سبتمبر 30شهر المنتهيتين في أالثالثة والتسعة 
 .لاير سعودي(مليون  0.5لاير سعودي و مليون  0.2بقيمة  2018 سبتمبر 30شهر المنتهيتين في أوالتسعة 

 

، قررت إدارة المجموعة بيع بعض أصولها الثابتة )شاحنات ومقطورات( والمستخدمة في عمليات 2018يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  
مليون لاير سعودي  27نتج عن عملية االستبعاد خسائر بقيمة  وعليه تم إعادة تصنيف تلك األصول كموجودات محتفظ بها للبيع.الشحن. 

ات تمثل الفرق بين سعر البيع وصافي القيمة الدفترية لتلك األصول الثابتة، وعليه تم إثبات تلك الفروقات كخسائر انخفاض في قيمة الموجود
 األولية الموحدة الموجزة.في قائمة الدخل 

 

 ملموسةالموجودات غير ال -7

 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30 

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية
 )مراجعة(

 ────────── ────────── 

 32.116 38.027  البرامج والتراخيص
 31.161 116.376 موجودات غير ملموسة أخرى )أ(

 ────────── ────────── 

 154.403 63.277 
 ══════════ ══════════ 
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 تتمة - ملموسةالموجودات غير ال -7
 

 موجودات غير ملموسة أخرى (أ)
 

في القيمة المتبقية لحافالت المشروع بعد انتهاء المشروع. بموجب عقد المشروع، سيكون  التابعة تمثل الموجودات الغير ملموسة حق الشركة
  حق االحتفاظ بالحافالت. التابعة للجهة المانحة خيار شراء الحافالت بقيمها الدفترية الصافية وإذا لم يتم ممارسة هذا الخيار، فللشركة

 
 تمويل المرابحة -8
 

 جلطويل األتمويل مرابحة  (أ
 
 2018ديسمبر  31 2019 سبتمبر 30  

  

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية
 )مراجعة(

  ────────── ────────── 

 345.455 478.767  تمويل مرابحة
 (180.706) (158.038)  ناقصا : الجزء المتداول

  ────────── ────────── 

 164.749 320.729  الجزء غير المتداول
  ══════════ ══════════ 
 

 

للحصول على تسهيالت مرابحة. وقد تم الحصول على هذه القروض خالل األعوام من  محلية الشركة اتفاقيات اقتراض مع بنوك أبرمت
وهي مضمونة بسندات ألمر وتحمل القرض  ةياستحقاق تتراوح بين ثالث إلى خمس سنوات من تاريخ إتفاق مع فترة 2019حتى  2013

 القروض لتمويل شراء حافالت. ىعلشركة عموالت باألسعار السائدة. حصلت ال
 

الربع للحصول على تسهيالت مرابحة. وقد تم الحصول على هذه القروض خالل  ك محلياقتراض مع بن ةاتفاقي التابعة الشركة أبرمت
القرض وهي مضمونة بسندات ألمر وتحمل عموالت باألسعار السائدة.  ةيتاريخ إتفاق مع فترة استحقاق خمس سنوات من 2019من  الثاني

 مشروع النقل العام. القروض لتمويل شراء حافالت ىعلشركة التابعة حصلت ال
 
 تمويل مرابحة قصير األجل (ب
 

مليون لاير سعودي  270، حصلت الشركة التابعة على تسهيالت مصرفية قصيرة األجل من بنك تجاري محلي بقيمة 2018 خالل عام
من العام الحالي على تسهيالت مصرفية  على شكل قرض مرابحة لتمويل شراء حافالت. كما حصلت الشركة التابعة خالل الربع األول

مليون لاير سعودي على شكل قرض مرابحة لتمويل شراء الحافالت. إن  هذه التسهيالت  471قصيرة األجل أخرى من بنك محلي بقيمة 
 مضمونة بسندات ألمر. 

 
 

 مقدمة من عميلال الدفعة -9
 

مليون لاير سعودي كدفعة مقدمة لتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في  471، استلمت الشركة التابعة مبلغ قدره 2015عام ل الخ
سعودي مليون لاير  550خالل الفترة الحالية، استلمت الشركة التابعة مبلغ قدره  العقد. ٪ من إجمالي قيمة6الرياض. تمثل الدفعة المقدمة 

 العقد. ٪ من إجمالي قيمة7الثانية  مشروع. تمثل الدفعة المقدمةاللتنفيذ  ثانية كدفعة مقدمة
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 العالقةمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات ال  -10

 

 المشروع المشترك 
مليون  30بمبلغ  (سيتكو) المحدودةللنقل المتكامل  اإلماراتيةبتمويل العمليات التشغيلية للشركة السعودية  2014عام  خاللقامت الشركة  *

سيتكو بسداد  ، قامت2015سنوات ابتدا ءا من شهر يوليو  4 خاللي فوائد وسيتم استرداد المبلغ ألهذا المبلغ غير خاضع  إنسعودي.  لاير
. لقد تم تسجيل هذا القرض بالقيمة العادلة 2020 إلى العامالسداد  قرار ، اتفق الشركاء على تأجيلومع ذلكسعودي.  لايرمليون  1.9مبلغ 

 على أساس أسعار العمولة السائدة في السوق. تم إدراج دخل التمويل على هذا القرض في قائمة الدخل الموحدة. 
 

سعودي وذلك لتمويل  لايرمليون  40بمبلغ إجمالي قدره  بتقديم تمويلين إضافيين 2016العام  خاللإلى ذلك، قامت الشركة  باإلضافة
مستحقات  استالم فوائد وسيتم استرداد المبلغ فور يةألهذا المبلغ غير خاضع  نَ مدرسي الحكومي. إذ عقود النقل العمليات التشغيل لتنفي
  للنقل المتكامل المحدودة. اإلماراتيةالشركة السعودية 

 
   .2019مليون لاير سعودي، وتم سداده بالكامل في أكتوبر  10خالل الفترة الحالية، قامت الشركة بتقديم تمويل قصير األجل قدره 

 تمويل   

دخل 

 استثمارات تمويل 

الحصة في 

األرباح 

 شراء حافالت )الخسائر(

الخدمات 

 المقدمة

إيجار 

 الرصيد الحافالت

  

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

 بآالف
الرياالت  

 السعودية

 بآالف
الرياالت  

 السعودية

 بآالف
الرياالت  

 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

 بآالف
الرياالت  

 السعودية

          

 منالمبالغ المستحقة 

  :ذات العالقة األطراف

    

  

 

 

          المشروع المشترك:

الشركة السعودية 

 للنقل المتكاملاإلماراتية 

 )*()سيتكو( 

 2019 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

10.000 40 -  17.718 -  1.355 -  86.005 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
-  502 -  42.781 761 1.977 (4.781) 75.030 

          الشركة الزميلة:

شركة مترو العاصمة 

 )كامكو(

 2019 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
-  -  -  368 -  -  -  -  

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
-  - 3.600 (8.295) -  - -  -  

          

 إجمالي المبالغ

 األطراف منالمستحقة 

 :ذات العالقة

 2019 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

    

   

86.005 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

    

   
75.030 

          

المبالغ المسحقة إلى 

غير  حقوق الملكية

المسيطرة للشركة 

  :التابعة

    

  

 

 

 ديفيلوبمنت آر إيه تي بي

 )شركة فرنسية( 

 2019 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
-  -  -  -  -  6.679 -  35.75 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
-  -  -  -  -  

3.402 
-  

10.832 

          

 ديف آر إيه تي بي

 السعودية ال سي سي

 2019 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(
-  -  -  -  -  29.217 -  3.570 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
-  -  -  -  -  14.710 -  2.616 

          

إجمالي المبالغ 

إلى حقوق المستحقة 

غير المسيطرة  الملكية

 للشركة التابعة:

 2019 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

    

  

 

9.323 

 

 2018ديسمبر  31

 )مراجعة(

 
      

13.448 
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 تتمة - معامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقةال  -10
 

 بالمجموعة تعويض كبار موظفي اإلدارة 
 

 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة 
 2019 2018 2019 2018 

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

الرياالت بآالف 
 السعودية

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

     موظفي اإلدارة المعامالت مع كبار 
مصاريف ومكافآت وبدالت مجلس 

 1.570 1.546 973 547 اإلدارة واللجان المنبثقة 
دارة إلموظفي اكبار تعويضات 

 7.081 9.093 2.346 2.103 )*( لمجموعةبا
 

 * فيما يلي بيان بتعويضات كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة: 
 

 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة 
 2019 2018 2019 2018 

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مراجعة(
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

     
 6.730 8.727 2.229 1.981 موظفين قصيرة األجل منافع

 351 366 117 122 الخدمة منافع ما بعد إنتهاء
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

كبار موظفي تعويضات جمالي إ
 7.081 9.093 2.346 2.103 اإلدارة 

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

 
 .والمتعلقة بكبار موظفي اإلدارة 2019سبتمبر  30 للفترة المنتهية في كمصروف مثبتةأعاله دول جفي ال عنها فصحمبالغ المال إن

 
 المعلومات القطاعية  -11

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

 
  ويشمل خدمات النقل المجدولة وتتمثل في خدمات نقل الركاب بالحافالت بين مدن المملكة العربية السعودية  –قطاع نقل الركاب

 وداخلها، باإلضافة إلى خدمة النقل الدولي. كما يتضمن عمليات الشحن. ويعتبر هذا القطاع من أكبر قطاعات الشركة. 
 
  خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير سواء كانوا جهات حكومية  ويشمل –الخدمات المتخصصة قطاع

 أو خارجها. كما يتضمن أيضا عمليات الليمو.أو غير حكومية وذلك داخل المملكة 
 
  للنقل العام في  زالعزيالنتائج المالية لشركة المواصالت العامة والتي تقوم بتنفيذ مشروع الملك عبد ويشمل  –مشروع النقل العام

 (.1الرياض، كما هو مبين في اإليضاح )
 
  وتشمل المركز الرئيسي للشركة والمعلومات المالية الخاصة بأنشطة وحدات الدعم.  –اإلدارة العامة 
 

صيص الموارد على القطاعات يتم تحديد هذه القطاعات التشغيلية بناء على التقارير الداخلية التي تقوم المنشأة بمراجعتها بصورة منتظمة لتخ
التخاذ وتقييم األداء الخاص بها "طريقة اإلدارة". وتعتمد طريقة اإلدارة على الطريقة التي تقوم بها اإلدارة بتقسيم القطاعات داخل المنشأة 

بمراجعة القطاعات أعاله لتحديد القرارات التشغيلية وتقييم األداء. وتقوم إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي في نهاية كل فترة مالية 
 الحدود الكمية باإلضافة إلى معايير عرض اإليرادات والمصاريف لكل قطاع. 

 
 يتم مزاولة أنشطة المجموعة والشركات التابعة لها بصورة رئيسية في المملكة العربية السعودية. 

 
 وحيد القوائم المالية ويتم إظهارها في عمود "التسويات والحذوفات".يتم حذف اإليرادات المتداخلة بين القطاعات وبين وحدات األعمال عند ت
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  تتمة - المعلومات القطاعية -11
 

القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم  تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عمليات قطاعات األعمال بصورة مستقلة لغرض إتخاذ
في القوائم  األولية الموحدة الموجزةويتم قياسه بصورة مماثلة مع قائمة الدخل  األولية الموحدة الموجزةأداء القطاع بناء على قائمة الدخل 

 . األولية الموحدة الموجزةالمالية 
 

على  2018و 2019 سبتمبر 30الفترة المنتهية في  ٪ أو أكثر في إيرادات المجموعة في10ة ليس لدى المجموعة عميل مهم يساهم بنسب
 من إيرادات المجموعة. %10التوالي، فيما عدا جهات حكومية في مجملها أكثر من 

 

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

  

 فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:   
 

 نقل الركاب 
الخدمات 

 اإلدارة العامة  المتخصصة
مشروع النقل 

 إجمالي القطاعات  العام 
التسويات 
 الموحدة والحذوفات

 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
2019  
 مراجعة()غير 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1.325.236 - 1.325.236 507.863 - 310.584 506.789 (3)إيضاح إجمالي اإليرادات 
 (1.130.063) 16.048 (1.146.111) (485.039) - (242.714) (418.358) تكلفة اإليرادات

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 195.173 16.048 179.125 22.824 - 67.870 88.431  الربح إجمالي
 قبل الزكاة )الخسارة( الربح

 89.739 14.976 74.763 (12.079) (25.224) 52.869 59.197 وضريبة الدخل
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 نقل الركاب 
الخدمات 

 اإلدارة العامة  المتخصصة
مشروع النقل 

 العام 
إجمالي 

 القطاعات 
التسويات 
 الموحدة والحذوفات

  2018سبتمبر  30للفترة المنتهية في 
 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1.024.486 - 1.024.486 170.278 - 321.526 532.682 (3)إيضاح إجمالي اإليرادات 
 (851.663) 14.636 (866.299) (155.183) - (236.598) (474.518) تكلفة اإليرادات

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 172.823 14.636 158.187 15.095 - 84.928 58.164  إجمالي الربح
وضريبة  الربح قبل الزكاة )الخسارة(

 70.864 (2.223) 73.087 8.903 (1.440) 71.278 (5.654) الدخل
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 نقل الركاب 
الخدمات 

 اإلدارة العامة  المتخصصة
مشروع النقل 

 العام 
إجمالي 

 القطاعات 
التسويات 
 الموحدة والحذوفات

  2019سبتمبر  30 كما في
 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 4.019.790 (14.073) 4.033.863 1.600.546 872.578 1.004.990 555.749 إجمالي الموجودات 
 2.340.634 (19.247) 2.359.881 1.600,099 181.812 281.356 296.614 إجمالي المطلوبات 

         
        إفصاحات أخرى:

 1.315.723 - 1.315.723 2.255 90.264 798.854 424.350 (6ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 
استثمارات في شركات زميلة 

 132.354 5.172 127.182 - 127.182 - - ومشروع مشترك 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 نقل الركاب 
الخدمات 

 اإلدارة العامة  المتخصصة
مشروع النقل 

 العام 
إجمالي 

 القطاعات 
التسويات 
  الموحدة والحذوفات

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31 كما في
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
الرياالت بآالف 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 3.107.412 (19.493) 3.126.905 705.422 819.876 847.608 753.999 إجمالي الموجودات 
 1.514.643 (8.305) 1.522.948 687.576 181.312 291.018 363.042 إجمالي المطلوبات 

         
        إفصاحات أخرى:

 1.352.013 - 1.352.013 1.787 90.264 686.878 573.084 (6)إيضاح  ممتلكات وآالت ومعدات
زميلة ات استثمارات في شرك

 - -  ومشروع مشترك
 

125.825 - 
 

125.825 (11.189) 
 

114.636 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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  القيمة العادلة  –األدوات المالية  -12
، المدينون التجاريون، المبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة، استثمارات في أدوات مجموعة من النقدية وشبه النقديةتتكون األدوات المالية لل

  وآخرون وتمويل مرابحة.حقوق الملكية المصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، دائنون تجاريون 
المتداولة األخرى تقارب قيمتها  وااللتزاماتالنقدية والمدينون التجاريون والدائنون التجاريون  هرت اإلدارة بأن القيمة العادلة للنقدية وشبقد  

    الدفترية بشكل كبير وذلك لالستحقاق قصير األجل لهذه األدوات. 
لتمويل المرابحات والقروض ألجل والمرتبطة بعموالت ثابتة ومتغيرة تقارب قيمتها العادلة وذلك ألنها رت اإلدارة بأن القيمة الدفترية قد  

تحمل عموالت تعكس العموالت السائدة في السوق لتمويل وقروض مشابهة. نتيجة لذلك فإن قيمة النقدية المستقبلية المخصومة للتمويل 
  ترية الحالية.والقروض ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدف

قيمة يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي لل
ادلة إذا كانت القيمة الدفترية العادلة. ال يتضمن ذلك بيانات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة الع

 تقارب بصورة معقولة القيمة العادلة:
 

      التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  
إجمالي القيمة 

 العادلة 

 )غير مراجعة( 2019 سبتمبر 30
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
الرياالت بآالف 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

      تم قياسها بالقيمة العادلة: 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 387.76 387.76 خالل الدخل الشامل اآلخر 
 
 -  

 
 -  387.76 

      
      )مراجعة( 2018ديسمبر  31

      تم قياسها بالقيمة العادلة:
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر
 

77.869 
 

77.869 
 
 -  

 
 -  

 
77.869 

 
 . لم تحدث أي تحويالت بين أي2018ديسمبر  31و 2019سبتمبر  30لم تكن هناك تحويالت بين مستويات قياس القيمة العادلة في 
 مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في فترة المقارنة.

 
 االلتزامات المحتملة  االرتباطات الرأسمالية و -13

 
 االلتزامات المحتملة (أ

 ، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابة  عنها خالل دورة األعمال العادية، ضمانات وقبوالت2019سبتمبر  30كما في 
 مليون لاير سعودي(. 913: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.549واعتمادات مستندية يبلغ حدها األقصى 

 
لدى المجموعة إلتزامات محتملة من وقت آلخر تتعلق ببعض المسائل المتنازع عليها، بما في ذلك مطالبات من وضد المقاولين  (ب

قضائية وإجراءات تحكيم تنطوي على مجموعة متنوعة من القضايا. حيث نشأت هذه اإللتزامات المحتملة في السياق العادي  ودعاوى
 .لألعمال. ومن غير المتوقع تكبد أي إلتزامات هامة من هذه المطالبات المحتملة

 
 على بنود عقد مشروع النقل العام  تعديالت (ج

 أوامر )العقد على بعض بنود  تعديالتبشأن ( المانحة الجهة) الرياضات مع الهيئة العليا لتطوير مدينة تقوم إدارة الشركة التابعة بمناقش
 وهامش  األداءعنه تغير في التزامات  قد ينتجمنها على عقد مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض مما  المستلمة التغيير(

 أن تكون هذه المفاوضات إيجابية بشكل كبير  اإلدارةمع الجهة المانحة. تعتقد  واالتفاق االنتهاءالربح المقدر لكل التزام أداء في حالة تم 
 لصالح الشركة.

 
 توزيعات األرباح   -14

( على توصية مجلس اإلدارة 2019إبريل  29هـ )الموافق 1440 شعبان 24وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
 .مليون لاير سعودي 1.8دفع مكافأة إلى أعضاء مجلس اإلدارة قدرها . كما تمت الموافقة على 2018للسنة المالية  بعدم توزيع أرباح نقدية

 
( على توصية مجلس اإلدارة 2018 أبريل 29هـ )الموافق 1439 شعبان 13وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

ودفع مكافأة إلى أعضاء مجلس  2017لاير سعودي للسهم( للسنة المالية  0.50مليون لاير سعودي )بواقع  62.5بتوزيع أرباح نقدية قدرها 
 مليون لاير سعودي.  1.8اإلدارة قدرها 
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 منافع إنهاء الخدمة االختيارية -15

موظف باإلضافة  407االختيارية لـمنافع إنهاء الخدمة لاير سعودي مقابل  مليون 22.44قدره غ اجمالي خالل الفترة الحالية، تم دفع مبل
 إنهاء الخدمة اختياريا  مقابل هذه المنافعإلى المبالغ المخصصة لهم كمكافأة نهاية خدمة حيث تمت الموافقة من قبل الموظفين على عروض 

 مبادراتم( والتي تشمل تنفيذ التحول االستراتيجي من خالل عدة 2023 – 2019بناء على الخطة االستراتيجية المعتمدة للشركة )
 . تحديد العدد األمثل للموارد البشريةاستراتيجية من ضمنها 

 
 20.78موحدة الموجزة موزعة كالتالي: مليون لاير سعودي في قائمة الدخل األولية ال 22.44مصاريف خالل الفترة قدرها تم إثبات 

 لاير سعودي تم اثباتها ضمن المصاريف اإلدارية. مليون 1.66مليون لاير سعودي تم اثباتها ضمن تكلفة اإليرادات و
 

. تشمل الخطة تتضمن الخطة االستراتيجية للشركة تنفيذ عدد من المبادرات التي من المتوقع ان تكون لها نتائج إيجابية في الفترات القادمة
االستراتيجية تنفيذ برامج التحول االستراتيجي للشركة ووضع الهيكلة والخطط والمبادرات لتقليص المصروفات العامة وتطوير األعمال 

 في الوحدات التشغيلية وبما يمكنها من تحقيق أهدافها التشغيلية واالستثمارية.
 
 

 الموجزةاألولية الموحدة اعتماد القوائم المالية  -16
 أكتوبر 29 وافق)الم هـ1441 ربيع األول 1 اعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة خالل اجتماعه المنعقد في

2019). 
  

 
 

 

 


