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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 يتم تداول أسهمها في سوق األسهم السعوديةحيث 

الصادر  1010024335(. تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم 1979يوليو  9هـ )الموافق 1399شعبان  14

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

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

األجرة ولنقل المدرسي ونقل المعلمات وتأجير السيارات االمهمات وونقل الطرود غير البريدية ونقل وترحيل البضائع والسعودية 

وتشغيل وصيانة القطارات والمترو والسيارات والشاحنات وتنظيم الرحالت السياحية ونقل المعتمرين والزوار داخل وخارج  الخاصة

 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/ 

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

 ( بالموافقة على تجديد عقد57)(، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1993نوفمبر  15هـ )الموافق  1414جمادى الثاني  1بتاريخ  

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

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

لطرق العامة لى شبكة ابنقل الركاب بالحافالت ع تلتزم الشركة بموجبهالمبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي والذي 

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

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

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

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

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

 .المملكة مدن بين بالحافالت العام النقل خدمة لتقديم المنافسة باب فتح عند تفضيلية
  
ـ 1438جمادى األولى  24 بتاريخ  تم تعديل النظام األساسي للشركة الستيفاء متطلبات نظام الشركات  ،(2017فبراير  21 الموافق)ه

 (.23و 22الجديد وتعديالت أخرى )إيضاحي 
  
 : المالية الموحدةقامت الشركة باالستثمار في الشركة التابعة التالية والمدرجة في هذه القوائم  

 
    نسبة الملكية     

 سنة التأسيس  التابعة الشركة 

 ديسمبر 31 

2017  

ديسمبر  31
2016  

 يناير  1

 النشاط األساسي 2016

 

 بلد التأسيس

 
 

 شركة المواصالت العامة

  

2014 

 

 

 

80٪ 
 

 

80٪ 
 

 

80٪ 

 زتنفيذ مشروع الملك عبد العزي

 للنقل العام بمدينة الرياض

المملكة العربية  

 السعودية

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

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

هـ 1435ذي القعدة  8بتاريخ  10608351147347ستثمار رقم الباصات في الرياض وفقاً للترخيص الصادر من الهيئة العامة لال

 (.2014سبتمبر  4)الموافق 

 كما قامت الشركة باالستثمار في الشركة الزميلة والمشروع المشترك التاليين: 

  نسبة الملكية     
 

 

 

االستثمار في الشركة 

الزميلة والمشروع 

 العالقة  المشترك

 

 ديسمبر 31

2017  

ديسمبر  31

2016  

 يناير 1

 النشاط األساسي 2016

 

 بلد التأسيس

 
شركة النقل السعودية 

 البحرينية*

 
 شركة زميلة 

 
 أنشطة النقل 40٪  40٪  40٪

المملكة العربية  

 السعودية

 

الشركة السعودية 

اإلماراتية للنقل 

 المتكامل

 
مشروع 

 مشترك

 

 خدمات النقل المدرسي 50٪  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 
 

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  للمجموعة تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة
المعتمدة في  يللتقرير المالبالمعايير الدولية "يشار إليهما  واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  ".المملكة العربية السعودية
التي أعدتها  السنوية األولىالقوائم المالية الموحدة هي  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة ماليةال لقوائمإن هذه ا

 ً للمعايير المحاسبية الدولية كما هي معتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير األخرى الصادرة عن الهيئة  المجموعة وفقا
للحصول على معلومات حول كيفية تطبيق المجموعة للمعايير  (4) لى اإليضاحإرجوع اليرجى السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 الدولية للتقارير المالية.
 

قيمتها ب حقوق الملكية المصنفةفي أدوات  االستثمار"أساس التكلفة التاريخية، باستثناء  المالية الموحدة علىالقوائم هذه إعداد  تم
" حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة، وباستثناء التزامات المنافع المحددة والتي يتم إثباتها بالقيمة اآلخرمن خالل الدخل الشامل العادلة 

  الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 
الغ ألقرب جموعة. كما يتم تقريب كافة المبيتم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يعتبر أيضاً العملة الوظيفية للم

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

 
 أسس توحيد القوائم المالية 

 
تتحقق السيطرة عندما  .2017 ديسمبر 31التابعة لها كما في  ةوالشرك للشركةتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية 

ويكون لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها تتعرض المجموعة لمخاطر، 
بإجراء  تقوم المجموعة المقدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. وبشكل خاص،

المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى  إذا كانت تمارس سيطرة على الشركةفيما إعادة تقويم للتأكد 
التوقف  على الشركة التابعة ويتمعلى السيطرة المجموعة عند حصول وجود تغير في عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة 

ومصاريف الشركة التابعة ممارسة مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل  القدرة علىالمجموعة  دما تفقدعن
قدان فالمستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين 

 ممارسة مثل هذه السيطرة. القدرة على المجموعة
 

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

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

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

 المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:
 
  في الشركة المستثمر فيها آلخرينا)الترتيبات التعاقدية( مع أصحاب حقوق التصويت التعاقدي الترتيب. 
 رتيبات التعاقدية األخرى.الحقوق الناتجة عن الت 
 .حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى  المساهمين في الشركة األمبالدخل وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى  يتعلق
الضرورة، يتم اجراء تسويات على القوائم المالية للشركات وعند . ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجز

التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك 
م لمجموعة بالكامل عند توحيد القوائحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات ا

 المالية.
 

 يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -2

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 
 فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد قوائمها المالية الموحدة: 

 االستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك 
سياسات الالشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً. يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ 

 والقرارات المالية والتشغيلية للمنشآت المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
 

وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة في الترتيب حقوقاً  ،المشروع المشترك هو شكل من أشكال الترتيبات المشتركة
ك. تمثل السيطرة المشتركة تقاسم متفق عليه تعاقدياً للسيطرة في الترتيب والمتواجد فقط في صافي موجودات المشروع المشتر

 عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة الموافقة الجماعية لألطراف المشاركة في السيطرة.
 

تماثل االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة إن االعتبارات الموضوعة للتأكد فيما إذا كان هناك تأثير هام أو سيطرة مشتركة 
 على الشركات التابعة.

 
 تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

 
عدل القيمة التكلفة. تاثبات االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ب ،وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم في األصل

الدفترية لالستثمار وذلك إلثبات التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع 
تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار، وال . المشترك منذ تاريخ االستحواذ

ات حصة المجموعة في نتائج عمليقائمة الدخل الموحدة تعكس  بارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها بصورة مستقلة.يتم اخت
لتلك المنشآت المستثمر فيها كجزء من اإليرادات  خراآل الشامل دخللمشترك. يتم إظهار أي تغير في الالشركة الزميلة أو المشروع ا

إلى ذلك، في حالة اثبات أي تغير مباشرةً ضمن حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع  الشاملة األخرى للمجموعة. إضافة
 المشترك، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

 
خارج ربح قائمة الدخل الموحدة المشترك في يتم اظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة أو المشروع 

بعد الضريبة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو المشروع أو الخسارة العمليات، ويمثل الدخل 
 المشترك.

 
ات الضرورة، يتم اجراء التسويتعد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لنفس الفترة المالية للمجموعة. وعند 

 الالزمة كي تتفق السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
 

ثمارها خسارة انخفاض في قيمة استأي وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري اثبات 
، تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل موضوعي موحدة يخ إعداد كل قوائم مالية. وبتارأو المشروع المشترك في شركتها الزميلة

على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار في أي شركة زميلة او مشروع مشترك. وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة 
ة، وإثبات ة أو المشروع المشترك وقيمته الدفتريباحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميل

 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 
مة العادلة. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير االستثمار المتحفظ به بالقي

 الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المتحفظ به ومتحصالت االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.
 
 "متداولةغير " و "متداولةكـ "تصنيف الموجودات والمطلوبات  

 . ة/ غير متداولالمالي الموحدة كمتداولةتقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز 
 تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

  خالل دورة العمليات العادية. يتم استنقاذهاعندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو 
 ة.في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجر 

  أو  عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية،
  عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر

 شهراً بعد الفترة المالية.
 

 "غير متداولة".  تصنف كافة الموجودات األخرى كـ

 تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية 
 .في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 
 أو، عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية 
 عشر شهراً بعد الفترة المالية. عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني 
 

  كافة المطلوبات االخرى كـ "غير متداولة". المجموعة تصنف
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 قياس القيمة العادلة  

تم ت القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية
بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم 

 إما:

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 
 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات 
 

 سوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.إن ال

المطلوبات  وأتقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات 
 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

 
ق عاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريتلعادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة الميأخذ قياس القيمة ا

 االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.
 

وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت  تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف،
 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 

 ستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:لم

 )المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة )أي بدون تعديل أو تجديد األسعار 
 قابلة للمالحظة بصورة مباشرة  – الهامة لقياس القيمة العادلة –دنىالمستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األ

 أو غير مباشرة.
 قابلة للمالحظة. غير-الهامة لقياس القيمة العادلة  –المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى 

 
التأكد فيما بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالعادلة  دة بالقيمةالمالية الموحبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم 

إذا تم التحويل بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى 
 .ماليةالهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة 

 
العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر ولغرض اإلفصاح عن القيمة 

 .الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله
 
 اثبات االيرادات  

هـ(، 1435)الموافق رجب  2014العمالء" في مايو االيراد من العقود مع ” -( 15تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي )
 تطبيقهـ( ويسمح بال1439ربيع الثاني  14)الموافق  2018يناير  1ويسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 . 2016يناير  1( مبكراً اعتباراً من 15اختارت المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) المبكر له.
 

 ( يوضح نموذج شامل فردي لمحاسبة اإليراد من العقود مع العمالء.15إّن المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

( يؤسس طريقة مكونة من خمس خطوات إلثبات اإليراد من العقود مع العمالء كما 15حيث أّن المعيار الدولي للتقرير المالي )
 يلي:

 اإليرادات من العقود مع العمالء

تحديد العقد )العقود( مع العميل. يعرف العقد بأنه اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشئ حقوقاً والتزامات واجبة النفاذ  (: 1الخطوة )
 وتوضح األسس والمعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد. 

عليه العقد مع العميل بتحويل سلعة أو  تحديد التزامات األداء في العقد. ان التزام األداء هو عبارة عن تعهد ينص (: 2الخطوة )
 خدمه إلى العميل. 

تحديد سعر المعاملة: يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل  (: 3الخطوة )
 ة. راف ثالثالسلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أط

تخصيص سعر المعاملة على إلتزامات األداء المنصوص عليها في العقد. بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر  (: 4الخطوة )
من التزام أداء، ستقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة 

 فاء بكل التزام أداء. أن تكون لها الحق فيه مقابل الو

 إثبات اإليرادات عند وفاء المنشأة بالتزام األداء. (: 5الخطوة )
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 تتمة  -اثبات االيرادات  

 تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى زمني، إذا ما تم الوفاء بأحد الضوابط التالية:  

ال ينشئ أداء المجموعة أصالً له استخدام بديل للمجموعة، وأن للمجموعة حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتمل  أ( 
 حتى تاريخه. 

 أداء المجموعة ينشئ أو يحسن األصل الذي يسيطر عليه العميل في الوقت نفسه الذي يتم فيه تشييد األصل أو تحسينه. ب( 

 المنافع المقدمة من أداء المنشأة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداء. يتلقى العميل  ج( 

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. 

بالتزام األداء عن طريق تقديم الخدمات التي تم التعهد بها، فإن ذلك يؤدي إلى إنشاء أصل مبني على عقد  في حالة وفاء المجموعة
مقابل العوض المكتسب من األداء. وفي حالة زيادة العوض الذي يستلمه العميل عن مبلغ اإليرادات التي تم إثباتها، فقد ينشأ عن 

 ذلك التزام عقد. 

العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض، بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المتعاقد عليها، وبعد تقاس اإليرادات بالقيمة 
استبعاد الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بمراجعة ترتيبات اإليرادات وفق معايير محددة للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل أو 

 وكيل.

ل أن تتدفق عنه المنافع االقتصادية للمجموعة، وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف، إذ يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتم
 ينطبق ذلك، بشكل موثوق به. 

 تقديم الخدمات أ( 
وكذلك الخدمات المتعلقة بها. وفي حالة تقديم الخدمات  ،تقوم المجموعة بتقديم خدمات النقل داخل وخارج المملكة العربية السعودية

 ن مختلف الخدمات. ها بناءاً على أساس قيمة البيع بييتم توزيع وفق ترتيب واحد خالل فترات مالية مختلفة، عندئذ  

 الحق". وفي الحاالتيمكن إستردادها. ويشار إلى ذلك عادةً بـ "عدم ممارسة  كما ال، ها للسفرال يتم استخدامبعض تذاكر السفر 
التي يتوقع أن تستحق فيها المجموعة ممارسة الحق، يتم إثبات المبلغ المقدر كإيرادات وذلك بالقدر الذي يتوقع فيه بأن ال يكون 

وفي حالة عدم إمكانية المجموعة تقدير عدم ممارسة الحق، بكل دقة، بأن عكس اإليرادات لن يكون  عكس اإليرادات جوهرياً.
 ً  ، عندئذ يتم إثبات اإليرادات المعنية فقط عند احتمال ممارسة العميل للحقوق المتبقية يكون مستبعد. جوهريا

يتم إثبات اإليرادات عند تقديم الخدمات للعمالء. يتم إثبات دخل التأجير بطريقة القسط الثابت على مدى فترات االتفاقيات المعنية، 
 حققها. بينما يتم إثبات اإليرادات األخرى عند ت

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 

 كالتزام أداء واحد. خدمات النقل 

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. 

 لية: تتحقق إيرادات المجموعة من المجاالت التا

 نقل الركاب -
 خدمات الشحن -
 ترتيبات تقاسم اإليرادات مع شركات النقل الدولية -
 المبيعات من خالل الجهات الحكومية  -
 ترتيبات امتياز الخدمة العامة مع جهات أخرى  -

ام األداء. اء بالتزلكل التزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني، يتم إثبات اإليرادات على مدى زمني وذلك بقياس التقدم نحو الوف
يتم قياس العوض غير النقدي بالقيمة العادلة. وفي حالة عدم إمكانية تقدير القيمة العادلة للعوض غير النقدي بشكل معقول، فإنه 

 بل العوض. ايتم قياس العوض بالرجوع إلى أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات األخرى المتعهد بها للعميل مق

عقد عندما يتفق أطراف العقد على تعديل ينشئ إما حقوقاً والتزامات جديدة واجبة النفاذ أو يعدل حقوقاً والتزامات يوجد تعديل لل
  واجبة النفاذ ألطراف العقد. يجب االستمرار في إثبات اإليرادات على العقد القائم إلى حين االتفاق على تعديل العقد. 
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 اإليرادات من نقل الركاب ب( 
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 مقدماً حتى تاريخ السفر أو إنتهاء صالحية التذكرة. 

 إيرادات الشحن ج( 
يتم إثبات إيرادات الشحن عند نقطة معينة من الزمن عند وفاء المجموعة بالتزامات األداء تجاه العمالء، أي عند تسليم الشحن 

 حونة في األماكن المحددة بنجاح.للمكان المحدد. وبالتالي يتم إثبات اإليرادات عند استالم إقرار بتسليم البضاعة المش

سميات الممنوحة للعمالء بعين االعتبار عند إثبات اإليرادات، وأنه يتم إثبات اإليرادات بعد خصم تؤخذ تكلفة التخفيضات و/أو الح
العوض المتغير. تقوم المجموعة بإدراج العوض المتغير في سعر المعاملة وفق أفضل تقديرات المجموعة. يتم إثبات المبلغ المقدر 

 ادات غير جوهرياً. كإيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يكون فيه عكس اإلير

 ترتيبات تقاسم اإليرادات مع الشركات الدولية  د( 
أبرمت المجموعة اتفاقيات تقاسم إيرادات مع شركات نقل دولية. بموجب هذه العقود، يتم تقاسم اإليرادات المشتركة للمجموعة 

ً لشروط العقود  المعنية. يتم تعديل الزيادة أو النقص في والشركات األخرى المتحققة خالل الشهر مناصفةً بين الطرفين طبقا
 اإليرادات المسجلة سابقاً بتاريخ التسوية. 

 المبيعات من خالل الوكاالت  هـ( 
تعمل الشركة كأصيل بموجب هذه الترتيبات وبالتالي يتم إثبات اإليرادات على أساس إجمالي، أي المبلغ المحمل على العميل 

  اريف.ن قبل الوكاالت كمصالنهائي. تقيد العمولة المحملة م

 ترتيبات امتياز الخدمة العامة و( 
أبرمت الشركة التابعة )"شركة المواصالت العامة " أو "المشغل"( عقداً مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض )الجهة المانحة( 

سنة. وبموجب العقد،  12للنقل العام في مدينة الرياض. إن مدة العقد  زعبد العزيلتنفيذ مشروع الملك  2014نوفمبر  20بتاريخ 
سيقوم المشغل بشراء الحافالت وبناء المستودعات وإدارة العمليات )أي تشغيل الحافالت، ونقل الركاب في مختلف خطوط النقل( 

هما: مرحلة اإلعداد والتجهيز للبدء بالعمل، وإدارة خطوط النقل للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. يتكون العقد من مرحلتين و
ومرحلة التشغيل. وفي نهاية فترة االمتياز، ستؤول كافة البنى التحتية والموجودات األخرى إلى الجهة المانحة، ولن يكون للمجموعة 

غل ء الضعيف من قبل المشأي ارتباط إضافي بالعمليات أو الصيانة. تشتمل حقوق الجهة المانحة بشأن إنهاء االتفاقية على األدا
 وأي خرق جوهري لبنود العقد. 

وبناًء على الترتيب مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، للمشغل الحق غير المشروط الستالم النقدية خالل مرحلة التجهيز 
المجموعة  ية من عامة الناس. تقومواإلعداد لبدء العمل ومرحلة التشغيل، وليس له أي حقوق في استالم البنية التحتية لتحصيل النقد

باثبات الموجودات المالية الناتجة عن اتفاقية امتياز الخدمة عندما يكون لها حق غير مشروط الستالم النقدية من الجهة المانحة 
روض ي، وتصنف كقلقاء خدمات اإلنشاء أو تحسين الخدمات المقدمة. تقاس هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة عند اإلثبات األول

 وذمم مدينة. 

ال يحق للمشغل إثبات البنية التحتية لخدمات النقل العام )أي الموجودات قيد البنية التحتية( كممتلكات وآالت ومعدات خاصة به، 
في البنية  لألن للمشغل حق الوصول وليس حق االستخدام، وبالتالي تقيد المصاريف المتكبدة أثناء فترة اإلعداد والتجهيز لبدء العم

 التحتية الحالية أو قيد التطوير كمصاريف. 

خالل فترة اإلعداد والتجهيز لبدء العمل، يتم إثبات اإليرادات بحسب الوفاء بالتزامات األداء المعنية المذكورة بالعقد. يتم إثبات 
بتطبيق هامش ربح معقول على التكاليف اإليرادات خالل مرحلة اإلعداد والتجهيز للبدء بالعمل باستخدام طريقة المدخالت وذلك 

 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. 

 يلية اإليرادات التمو ز( 
باستخدام معدل العمولة الفعلية والذي يمثل المعدل الذي يتم بموجبه خصم المقبوضات النقدية المستقبلية يتم إثبات اإليرادات التمويلية 

المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية او فترة أقل، أيهما أنسب، لصافي القيمة الدفترية لألصل المالي. يدرج دخل العموالت 
 .خل الموحدةفي قائمة الد التمويليةفي االيرادات 

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

 األرباح.
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 العمالت األجنبية 

  سعودي والذي يعتبر أيضاً العملة الوظيفية للشركة األم. باللاير المالية الموحدة للمجموعةتظهر القوائم 
 

 والمعامالت األجنبية األرصدة
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. 
 

عداد القوائم للعملة الوظيفية بتاريخ إائدة بأسعار التحويل السالموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية  يتم تحويل
 الدخل الموحدة.قائمة يتم اثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في  المالية الموحدة.

 
تحول  المعامالت. بأسعار التحويل السائدة بتاريخ ،المسجلة بعملة أجنبية ،تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية

د يالبنود غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحد
مع اثبات  التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق القيمة العادلة. يتم معالجة االرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية

الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي يتم اثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس أرباحها أو  وأاألرباح 
 ي(.على التوال الدخل الموحدة،قائمة أو  خراآل الشامل دخلخسائرها بالقيمة العادلة في ال

 الزكاة
يجنب مخصص للزكاة وفقاً 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 
ن م العربية السعودية على أساس حصته لضريبة دخل الشركات في المملكة غير السعودي في الشركة التابعةالشريك يخضع 

 في قائمة الدخل الموحدة. تائج، والتي يتم إدراجها كمصروفالن
 

 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:

 
 ة ت في معاملة ما ال تعتبر عمليعندما تنشأ المطلوبات الضريبية المؤجلة عن االثبات األولي للشهرة، أو موجودات او مطلوبا

 .الدخل الخاضع للضريبةو أتجميع اعمال وال تؤثر، بتاريخ المعاملة، على الربح المحاسبي او األرباح 

  المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة، والحصص في الترتيباتالمؤقته ما يتعلق بالفروقات الضريبية 
عكس قيد الفروقات المؤقتة، وأنه من المحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات توقيت السيطرة على كانية إمالمشتركة، وعند 

 المؤقتة في المستقبل المنظور.
ر الضرائب غير المستخدمة المرحلة، والخسائ، وتحسب الموجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع

ة المرحلة وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحاً خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروقات الضريبية غير المستخدم
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

خاضع المطلوبات في معاملة ال تعتبر عملية تجميع اعمال، وأنها بتاريخ المعاملة ال تؤثر على الربح المحاسبي أو الدخل 
 .للضريبة

 قتة القابلة لالستقطاع المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في الترتيبات ما يتعلق بالفروقات المؤ
المشتركة، يتم اثبات الموجودات الضريبية المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل فيه عكس قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل 

 استخدام الفروقات المؤقتة. هالمنظور، وأنه سيتوفر ربح خاضع للضريبة، يمكن مقابل

توفر فيه تيحتمل أن يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وتخفض بالقدر الذي ال 
ً كافية خاضعة للضريبة تسمح  كامل موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها. يعاد تقويم موجودات الضريبة  بإستخدامأرباحا

خاضعة بلية مستقالمؤجلة التي لم يتم اثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، ويتم اثباتها بالقدر الذي يحتمل أن تنتج عنه أرباح 
 للضريبة تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة.

حقق فيها تبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتقاس موجودات ومطلو
اريخ الصادرة والسارية المفعول بت (واألنظمة الضريبية)الموجودات أو تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية 

جلة . يتم اثبات بنود الضريبة المؤالموحدةقائمة الدخل تعلقة بالبنود المثبتة خارج الضريبة المؤجلة الم تدرج إعداد القوائم المالية.
 والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في االيرادات الشاملة األخرى أو ضمن حقوق الملكية مباشرة.

مع مطلوبات  اليةالحتتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظام ملزم لتسوية موجودات الضريبة 
 ، وأن الضرائب المؤجلة تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة وبنفس السلطة الضريبية.الحاليةالضريبة 

 



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

 

 تتمة -يضاحات حول القوائم المالية الموحدة إ
 2017 ديسمبر 31في  كما
   

20 

 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة -2

 ضريبة االستقطاع
ريبة عودية وفقاً لنظام ضتقوم المجموعة باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمة في المملكة العربية الس

 الدخل بالمملكة العربية السعودية. 

 الممتلكات واآلالت والمعدات
شتمل في القيمة، إن وجدت. تالمتراكم خسائر االنخفاض وتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم 

لة األجل المتعلقة بالمشاريع االنشائية طوي االقتراضمن الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف  جزءهذه التكلفة على تكلفة استبدال 
وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات. وإذا كان استبدال أجزاء هامة من اآلالت والمعدات مطلوباً على مراحل، تقوم المجموعة 

. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم اثبات تكلفته في اإلنتاجيةبصورة مستقلة على مدى أعمارها هذه األجزاء  بإستهالك
القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اثباته. يتم اثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى 

 عند تكبدها. قائمة الدخل الموحدة في 
 

 على مدى األعمار االنتاجية المقدرة للموجودات وكما يلي: يحسب االستهالك بطريقة القسط الثابت
 

  األعمار اإلنتاجية  فئات الموجودات

 سنة 33 – 3 وتحسينات المباني المباني
 سنة 12 – 6 الحافالت والشاحنات والمقطورات

 سنة 20 – 2 اآلالت والمعدات 
 سنوات 10- 3 األثاث والتركيبات 

 سنوات  6 – 3 السيارات 
 

 احتساب استهالك على األراضي. اليتم
 

اد أو عند االستبع دوذلك عن وأي جزء هام تم إثباته في البداية يتم التوقف عن اثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات
أصل  ت أيتدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبا .عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد

فرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل الموحدة للفترة التي يتم ال)التي يتم احتسابها ك
 التوقف عن االثبات فيها.

 
إجراء تم يلية ويتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية، وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة ما

 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 
 المقدمة الرأسمالية.  على الموجودات المعنية. تشتمل التكلفة على تكلفة المقاولين والمواد والخدمات والدفعات

 
 االستثمارات العقارية 

 يتم، في األصل، قياس االستثماراتتصنف االستثمارات المقتناة لتحقيق دخل إيجار أو إلنماء رأس المال كاستثمارات عقارية. 
 ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم.  العقارية بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت

 
 يحسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة. ال يتم احتساب استهالك على األراضي. 

 
من االستخدام، وعند عدم توقع أية فوائد بصورة دائمة يتم التوقف عن إثبات االستثمارات العقارية عند استبعادها أو سحبها 

التي  موحدة للفترةالدخل البين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة ا. يدرج الفرق هاقتصادية مستقبلية من
 يتم فيها التوقف عن اإلثبات. 

 
ة إلى يعند وجود تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من االستثمارات العقارفقط يتم التحويل إلى )أو من( االستثمارات العقارية 

قبل المالك، تعتبر التكلفة المفترضة بخصوص المحاسبة عن الفترة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاريخ  العقارات المشغولة من
اً هذا العقار طبق بالمحاسبة عنتغير االستخدام. وعندما يصبح العقار المشغول من المالك استثمارات عقارية، تقوم المجموعة 

 دات حتى تاريخ تغير االستخدام.الممتلكات واآلالت والمع في ةللسياسة المذكور
 
 اإليجارات 

ن إيتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجار )أو تنطوي على إيجار( على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد. 
حدد أو نقل م (تأو موجودا)الترتيبات تعتبر إيجار )أو تنطوي على إيجار( إذا كان الوفاء بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل 

 .الترتيبات( غير محددة صراحة في الموجوداتحق استخدام األصل )أو الموجودات( حتى لو كان ذلك األصل )أو تلك 
 

 المجموعة كمستأجر
تشغيلية. تصنف عقود اإليجار التي تحول بموجبها  اتتصنف عقود اإليجارات، عند نشأتها، كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار

 المنافع المصاحبة للملكية كعقود إيجار تمويلي.وكافة المخاطر 
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 تتمة - اإليجارات 

 
 تتمة – المجموعة كمستأجر

 
 ىترسمل عقود االيجارات التمويلية عند بداية االيجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدن

لدفعات اإليجار. يتم تجزئة دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل والنقص في التزامات االيجار للوصول إلى معدل عائد ثابت على 
 قائمة الدخل الموحدة.يتم إثبات األعباء المالية ضمن تكاليف التمويل في ي من االلتزام. الرصيد المتبق

 
ة معقول بأنه سيتم نقل الملكية إلى المجموعتأكيد يستهلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي لألصل. وفي حالة عدم وجود 

 االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االيجار، أيهما أقصر.في نهاية فترة االيجار، يستهلك األصل على مدى العمر 
 

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

المنافع الهامة المصاحبة لملكية األصل كعقود ايجارات وتصنف االيجارات التي ال تحول المجموعة بموجبها كافة المخاطر 
صل يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لأل المباشرة التيتشغيلية. تضاف التكاليف 

يتم إثباتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار. يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات خالل الفترة المؤجر، و
 التي تتحقق فيها.

 
 الموجودات غير الملموسة

ت غير اتقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجود
الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع منشآت القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير 
الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً، 

 عدا تكاليف التطوير المرسملة، وتحمل المصاريف على قائمة الدخل الموحدة للسنة التي تكبدت فيها.فيما 
 

 تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كـ "محددة" أو "غير محددة" المدة.
 

ويتم مراجعها للتأكد من وجود  تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها،
انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير 

يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو  .فترة إعداد كل قوائم ماليةوسة التي لها عمر محدد على األقل في نهاية ملمال
ً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما ه –طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل  و محاسبيا

ي وسة التي لها عمر محدد فمالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملم
 وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. الدخل الموحدة كمصروفقائمة 

 
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها 

ً وذلك للتأكد فيما إذا كان وذلك لوحدها أو على مستوى وحدة توليد النقد . يتم مراجعة تقويم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنويا
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.
 

وقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن الت
 التوقف عن إثبات األصل. الدخل الموحدة عندالدفترية لألصل، ويتم إدراجها في قائمة 

 
 برامج الحاسب اآللي

ً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض  ية على المتراكم. تشتمل التكلفة التاريختقيد برامج الحاسب اآللي بالتكلفة التابعة ناقصا
 المتعلقة مباشرةً بشراء البنود. فالمصاري

 
يحمل اإلطفاء على قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف على الموجودات المعنية ناقصاً القيمة المتبقية على 

 مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية: 
 

  واتسن 10 اآلليج الحاسب امبر
  

 تكاليف التمويل
تتم رسملة تكاليف القروض العامة والمحددة وتكاليف تمويل المرابحة المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات 

االستثمار  من المؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة إلتمام وإعداد األصل لالستخدام أو البيع. يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة
المؤقت لقروض محددة لحين يتم صرفها على الموجودات المؤهلة، من تكاليف القروض المؤهلة للرسملة. يتم قيد تكاليف القروض 

 .بدها فيها في قائمة الدخل الموحدةاألخرى كمصروف في الفترة التي يتم تك
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يناير  1في األولي تاريخ التطبيق ب، األدوات المالية –( 9) رقم لمعيار الدولي للتقرير الماليالمبكر ل تطبيقبالقامت المجموعة 

قة بعدم تعديل األرقام المقارنة لكل الفترات السابخذ بعين االعتبار االعفاء مع األ بأثر رجعيالكامل باستخدام طريقة التحول  2016
 بالتغيرات الناتجة من قياس األصول المالية وااللتزامات المالية.بما يتعلق 

 
القيمة  في النخفاضوالقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية، ا عرض( متطلبات ال9لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )يقدم ا

القيمة التكلفة المطفأة أو ية على أساس األصول المالكافة  قياس (9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) يتطلب. ومحاسبة التحوط
 .بعد اإلثبات األوليالحقة فترات مالية ة في العادل

 

 اإلثبات
 المالية. األداةعندما تصبح المجموعة طرفا في  الموحدة المركز الماليقائمة الموجودات والمطلوبات المالية في إثبات يتم 

 

 تصنيفال
تلك التي يتم قياسها ( 1فئات القياس التالية: ضمن ، تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية 2016يناير  1من 

 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.( 2والربح أو الخسارة،  خاللأو من  خراآل الشامل دخلال خاللبالقيمة العادلة إما من الحقا 

الخاص بإدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. يتم  األعماليف الموجودات المالية على نموذج يعتمد تصن
بالقيمة الحقا ا كمطلوبات يتم قياسهتخصيصها ما لم يتم  ،تصنيف المطلوبات المالية على أنها تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة

إما في  والخسائر األرباح. بالنسبة للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة، يتم تسجيل أو الخسارةالربح  خاللالعادلة من 
 .اآلخر الشامل دخلالفي أو  الربح أو الخسارة

 تصنيفيتم إعادة ال تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الموجودات المالية فقط عندما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك الموجودات. 
 المطلوبات المالية.

 التصنيفات التالية:بتنفيذ المجموعة قامت 
 

 (9للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) التصنيف وفقا   بند القوائم المالية
  

 خراآل الشامل الدخل خاللالقيمة العادلة من  خراآل الشامل الدخل خاللاستثمارات بالقيمة العادلة من 
 التكلفة المطفأة مرابحةفي ودائع استثمارات 

 التكلفة المطفأة واخرون مدينون تجاريون
 التكلفة المطفأة نقدية وشبه نقدية

 التكلفة المطفأة عالقة  وف ذطرمن  بالغ مستحقةم
 التكلفة المطفأة مرابحةتمويل 

 التكلفة المطفأة دائنون تجاريون وآخرون
 التكلفة المطفأة المسيطرة لشركة تابعةمبالغ مستحقة إلى حقوق الملكية غير 

 
 قياسال

، في حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير زائدا، اإلثبات األوليالمالية بالقيمة العادلة عند  كافة األدواتيجب قياس 
المتعلقة مباشرة بشراء أو إصدار الموجودات أو المطلوبات  المعامالت، تكاليف الربح أو الخسارة خاللالمدرجة بالقيمة العادلة من 
مصروف ك الربح أو الخسارة خاللللموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من  المعامالتالمالية. يتم تسجيل تكاليف 

 .لموحدةاالدخل قائمة في 
 
قات نقدية والتي لديها تدف ،تهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقديةالموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال والتي إن 

لفترات المحاسبية ابالتكلفة المطفأة في نهاية  هايتم قياس ،القائماألصلي وأرباح على المبلغ للمبلغ األصلي فقط مدفوعات تمثل تعاقدية 
ت بقيمتها العادلة في نهاية الفترا حقوق الملكيةفي  ستثماراتاالبما في ذلك  األخرىالموجودات المالية  كافة . يتم قياسالالحقة

 .إلثبات(افي وقت  لإللغاءغير قابل )اختيار  خراآل دخل الشاملقائمة الالدخل أو ضمن قائمة أي تغيرات إدراج مع  الالحقةالمحاسبية 
 

 التوقف عن اإلثبات
ويل أو عندما تقوم المجموعة بتح األصلالتدفقات النقدية من  استالمفي الحقوق نتهي تالمالي عندما  التوقف عن إثبات األصليتم 

رف طأو تتحمل التزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى  األصلالتدفقات النقدية من  استالمحقوقها في 
 الحتفاظابتحويل أو  المجموعةتقم لم أو فع األصل، مخاطر ومنابتحويل كافة  المجموعة"؛ وإما أن تقوم فورية" اتبموجب ترتيبآخر 
 .األصل قامت بتحويل السيطرة على هاولكن مخاطر ومنافع األصل،بكافة 
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 ةماليات مطلوبأو إلغاؤه أو انتهاء مدته. عندما يتم استبدال  االلتزاممن  اإلعفاءالمطلوبات المالية عندما يتم التوقف عن إثبات يتم 
أو يتم تعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري، يتم معاملة هذا  ،من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريابأخرى  ةحالي

العالقة ذات  فرق في القيمة الدفتريةالإثبات ، ويتم ةجديدإثبات مطلوبات و ةاألصليتوقف عن إثبات المطلوبات التبديل أو التعديل ك
 .الموحدة الدخل قائمةفي 
 

 االنخفاض في القيمة
ة المرتبطة المتوقع االئتمانخسائر بشأن ، مستقبليأساس القائمة على المعلومات المتاحة، بما في ذلك بتقويم كافة تقوم المجموعة 

في  يةجوهرالقيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة في نخفاض االمنهجية تعتمد طريقة . بموجوداتها المدرجة بالتكلفة المطفأة
 السداد كمامخاطر اإلخفاق في تقارن  المجموعة، فإن ناإلئتما في مخاطر جوهريةما إذا كانت هناك زيادة  لتقويم. واالئتمانمخاطر 

، احةالمت المعلوماتبناء على كافة إلثبات األولي اتاريخ في السداد كما مخاطر اإلخفاق في مع إعداد القوائم المالية تاريخ في 
 .والمعلومات المستقبلية المعقولة الداعمة

 
 مةفي القي االنخفاضخسائر إظهار يتم ال ، اآلخر الشامل دخلال خاللحقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من  ألدواتبالنسبة 

ن المقاسة الدي وبالنسبة ألدوات ،في القيمة العادلة األخرىبشكل منفصل عن التغيرات ( في القيمة االنخفاضخسائر قيد وعكس )
 في القيمة في الربح أو الخسارة. االنخفاضأرباح أو خسائر إثبات ، يتم خراآل الشامل دخلال خاللبالقيمة العادلة من 

 
 الئتماناتقوم المجموعة بإدراج خسائر عالقة ونقدية وشبه نقدية فقط  وف ذمبالغ مستحقة من طرو سبة للذمم المدينة التجاريةبالن

 ةالمبسطالمنهجية . إن (9)المالي رقم للتقرير بموجب المعيار الدولي  ةالمبسطالمنهجية المتوقعة للذمم المدينة التجارية بناء على 
مخصص بات بإثمن ذلك، تقوم المجموعة وبدال  االئتمان،تطلب من المجموعة تتبع التغيرات في مخاطر ال تالخسائر المتوقعة إلثبات 
 من تاريخ الذمم المدينة التجارية.قوائم مالية كل إعداد تاريخ الدائمة بالمتوقعة  االئتمانخسائر بناء على خسارة 

 
أو هامة، لية أن المدين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات ماتدل على في القيمة مؤشرات  االنخفاضقد يتضمن دليل 

لة وحيث تشير البيانات القاب ،فالس أو إعادة هيكلة مالية أخرىاإل يةأو احتمالالمبلغ األصلي، أو  سداد األرباحأو تأخير في إخفاق 
 القتصاديةاقابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف نقص إلى وجود  للمالحظة

على أساس كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت بشكل نوعي التجارية  المدينةالسداد. تتم مراجعة الذمم اإلخفاق في التي ترتبط ب
 هناك حاجة إلى شطبها.

 
من السداد خالل فترة العقد وتتضاإلخفاق في مخاطر األخذ بعين االعتبار المتوقعة من خالل  االئتمانخسائر بقياس تقوم المجموعة 

 .قياسهافي  مستقبليةمعلومات 
 

 ماليةالمطلوبات ال
دة، ، بعد خصم تكاليف المعاملة المؤهلة المتكب(مستلمة )كمتحصالت القروض وتمويل المرابحة بالقيمة العادلةفي األصل إثبات يتم 

لعمولة اوتمويل المرابحة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل  األجل، يتم قياس القروض طويلة إلثبات األوليا وبعدإن وجدت. 
مدى فترة  على الموحدةالدخل قائمة تكاليف المعاملة( ومبلغ االسترداد في بعد خصم المتحصالت )بين أي فرق يتم إثبات الفعلي. 

 الفعلي.العمولة معدل  طريقةباستخدام القروض 
 

يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو  المالي الموحدة عندماقائمة المركز  يتم حذف القروض وتمويل المرابحة من
المدفوع،  العوضانتهاء مدته. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إطفاؤها أو تحويلها إلى طرف آخر و

 ل.أو تكاليف تموي أخرى كإيرادات الموحدةمطلوبات المفترضة، في قائمة الدخل بما في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو ال
 

يتم تصنيف القروض وتمويل المرابحة كمطلوبات متداولة إال إذا كان لدى المجموعة حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة 
 شهرا على األقل بعد فترة إعداد القوائم المالية. 12
 

 خرونلتجاريون واالدائنون ا
 رتمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفترة المالية والتي لم يتم دفعها، وتعتبر غي

شهرا  12 مضمونة. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية والمبالغ المستحقة الدفع كمطلوبات متداولة إال إذا لم يكن السداد مستحقا خالل
 ، ويتم إثباتها في األصل بقيمتها العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية.فترة إعداد القوائم الماليةبعد 
 

 االلتزامات المحتملة
، ولكن يتم اإلفصاح عنها إال إذا كانت إمكانية تدفق صادر للموارد التي حتملة في القوائم المالية الموحدةال يتم إثبات االلتزامات الم
 . ةمستبعدتتضمن مزايا اقتصادية 

 ولكن يفصح عنها عندما يكون من المحتمل تحقيق منافع اقتصادية. المالية الموحدة،ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم 
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 مقاصة األدوات المالية
امي عند وجود حق نظ الموحدة فقطغ في قائمة المركز المالي تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبل

 ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية للتسوية على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
 

 ةالمالي اتعقود الضمان
 المجموعة تخص قدمت المجموعة ضمانات لمديونية الشركة التابعة والمشروع المشترك. وبما أن الضمانات المالية المقدمة من قبل

هذه الضمانات. بموجب المعيار الدولي بشأن / عمولة  ال تقوم باحتساب عالوةالشركة التابعة والمشروع المشترك، فإن المجموعة 
ات لى بيانعالعادلة بناء القيمة  تحديدبالقيمة العادلة. تم في البداية ، يتعين على المجموعة قياس هذه الضمانات (9)رقم للتقرير المالي 

في  وقعةالمت االئتمان اإلثبات األولي خسائرعند  الماليةمماثلة. تعكس القيمة العادلة للضمانات ذات طبيعة  اتالسوق لعقود ضمان
 ذلك الوقت.

 
شركة الاتها في فيما يتعلق باستثمارالمفترضة ، اختارت المجموعة إعفاء التكلفة للتقرير الماليإلى المعايير الدولية التحول  وبتاريخ

العادل للضمانات الصادرة نيابة عن شركات التقويم ناتجة عن الخسائر الرباح / األ، تم تعديل عليهمشترك. المشروع الزميلة وال
 الضمانات.هذه لمجموعة على مدى فترة ا. يتم إطفاء دخل العمولة على ضمانات األرباح المبقاةالمجموعة من 

 
 لمجموعةلشركات اغير المرتبطة بعمولة قروض ال

صم القيمة العادلة. يتم خالمرتبطة بعمولة منخفضة أو غير مرتبطة بعمولة في البداية بالقيمة  قياس القروض لشركات المجموعةيتم 
ً وإثبات دخل العمولة الحقا  ويتم-في السوق العمولة السائدة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لهذه القروض بسعر  لطريقة معدل  فقا

ما لم يكن  كأرباح أو خسائراإلثبات األولي عند  لألداةوالقيمة العادلة الذي تم إقراضه أي فرق بين المبلغ إثبات الفعلي. يتم العمولة 
 .مطلوباتأو موجودات كلإلثبات مؤهال 

 
 مخزونال

. يتم لحركةاألي بنود متقادمة أو بطيئة مخصصات مالئمة أيهما أقل مع ، القابلة للتحققالقيمة صافي بالتكلفة أو  مخزوناليتم قياس 
 تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.

 
ند إلى موقعها ووضعها الحالي. يستها والتكاليف المتكبدة بشأن إحضار مخزونالالمصاريف المتكبدة لشراء على التكلفة تشتمل 

 إلى سعر البيع التقديري ناقصا أي تكاليف إضافية يتوقع تكبدها عند االستبعاد. القابلة للتحققصافي القيمة 
 

 الموجودات غير الماليةاإلنخفاض في 
تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. 

عة في القيمة، تقوم المجمو االنخفاضأو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود  وفي حالة وجود مثل هذا الدليل
لنقدية، ل بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة

قيمة الحالية، ويتم تحديدها لكل أصل باستثناء الحاالت التي لم ينتج فيها عن األصل تدفقات نقدية وارده والتكاليف االستبعاد ناقصاً 
مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية 

 ترداد.منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسيعتبر األصل فأن للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد،  المدرةلألصل أو الوحدة 
 

 وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة
نه إللقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، فوالذي يعكس تقديرات السوق 

يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت بالسوق عند توفرها. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام طرق تقويم 
 مالئمة.

 
في القيمة على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي  االنخفاضتقوم المجموعة باحتساب 

للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل. إن المعلومات المستخدمة في احتساب  ةيتم إعدادها بصورة مستقلة لكل وحده مدر
ية وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبل األجلب معدل نمو طويل الموازنات والتوقعات تغطي عادة فترة خمس سنوات. يتم احتسا

 المتوقعة بعد السنة الخامسة.
 

ظيفة شى مع واضمن المصاريف وبما يتمالموحدة  لعمليات المستمرة في قائمة الدخلفي القيمة من ا االنخفاضثبات خسائر إيتم 
 األصل منخفض القيمة.
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بالنسبة للموجودات، فيما عدا الشهرة، يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم 

رداد عة بتقدير القيمة القابلة لالستسابقاً أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجمو المثبتةوجود خسائر االنخفاض 
خدمة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المست المثبتةلألصل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم عكس قيد خسائر االنخفاض 

قيمة الدفترية ث ال تزيد اللتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد يعتبر محدوداً بحي
فيما لو لم  –بعد خصم االستهالك  –لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها 

 .الموحدةيتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل 
 

 31يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا كما في 
على مستوى الوحدة المدرة للنقدية، حسب االقتضاء، وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد أو بشكل فردي إما ديسمبر 

 تنخفض قيمتها.
 

 وشبه النقديةالنقدية 
لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة النقد  المالي الموحدة علىتشتمل النقدية وشبه النقدية الظاهرة في قائمة المركز 

 وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.أو أقل األجل وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر 
 

تشتمل النقدية وشبه النقدية على النقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل كما هو  النقدية الموحدة، لغرض إعداد قائمة التدفقات
 حيث أنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقدية للمجموعة.( إن وجدت) موضح أعاله بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك

 
 توزيعات األرباح

حت تقدية أو غير نقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد تقوم المجموعة بإثبات توزيعات ن
 .المجموعةتصرف 

 
ً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتم إثبات توزيعات األرباح النهائية عند المصادقة عليها من قبل الجمعية  وطبقا

 يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.و ،صادقة عليها من مجلس اإلدارةمعند ال. تقيد توزيعات األرباح عموميةال
 

 المخصصات
 عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن تدفق 
كون ضروري لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. عندما يخارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف 

أو كل المخصصات سيتم استردادها، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، يتم إثبات المبالغ المستردة تتوقع المجموعة أن بعض 
مة الدخل ق بالمخصص في قائكأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ المستردة مؤكدة تقريبا. يتم عرض المصروف المتعل

 بعد خصم أي مبالغ مستردة. الموحدة
 

ا يكون مالزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، عند إذا كان أثر القيمة
 ً  الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل.إثبات ، المخاطر الخاصة بااللتزام. عند استخدام الخصم، يتم ذلك مالئما

 
 لموظفيننافع ام

المساهمة مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حيث تساهم المجموعة والموظفين بنسبة ثابتة من قامت المجموعة بتحديد خطة 
راتبهم تجاه تقاعد موظفيها. تقوم المجموعة بتنفيذ برامج المنافع المحددة بموجب نظام العمل السعودي المطبق على أساس فترات 

 كز المالي الموحدة.خدمة الموظفين المتراكمة كما في تاريخ قائمة المر

 يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب برامج المنافع المحددة بشكل منفصل لكل برنامج باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.

 يإن إعادة القياس، التي تشمل المكاسب والخسائر االكتوارية، وتأثير الحد األقصى للموجودات )باستثناء المبالغ المدرجة ضمن صاف
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 

الدخل الشامل اآلخر في السنة التي تحدث فيها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى األرباح أو الخسائر في  المبقاة من خالل
 الفترات الالحقة.

 يتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في التاريخ االسبق من:

 تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها 

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

  سويات غير التخفيضات والت والخسائر منتكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة والمكاسب
 الروتينية. 

 .صافي مصاريف أو إيرادات الفوائد 
 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

المطبقة وقامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 .2017يناير  1اعتباراً من 

 (7مبادرة اإلفصاح )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   (أ

تتطلب التعديالت اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة 
من التدفقات النقدية وغير النقدية. تمثل أنشطة التمويل للمجموعة، كما هو مبين في التمويلية، والتي تشمل كال من التغيرات الناتجة 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة التغيرات في التدفقات النقدية فقط.

ي (، تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المال2016-2014التعديالت السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي )دورة   (ب
 ( "اإلفصاح عن الحقوق في المنشآت األخرى"12)

توضح التعديالت أن متطلبات اإلفصاح عن الحقوق في المنشآت األخرى تنطبق أيضاً على الحقوق المصنفة كمحتفظ بها لغرض 
 البيع أو التوزيع. ليس هناك تأثير لهذا التعديل على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

 ايير والتفسيرات والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  التعديالت على المع

مع السماح بالتطبيق  2018يناير  1فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ بعد 
 داد هذه القوائم المالية الموحدة.المبكر لها. لم تقم المجموعة باعتماد التطبيق المبكر لهذه المعايير عند إع

 
 عقود اإليجار –( 16المعيار الدولي للتقرير المالي ) (أ

( للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز المالي. يقوم 16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )
ل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمث

الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. هناك إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات 
يجار يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإلالقيمة المنخفضة. تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي، أي 

 كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي. 

( 17( محل المتطلبات الحالية لالعتراف بعقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي )16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي )
قرير المالي لتحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد ( الصادر عن لجنة تفسيرات المعاييرالدولية للت4عقود اإليجار، وتفسير)

( تقويم 27الحوافز، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية ) –( "عقود اإليجار التشغيلي" 15إيجار، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية )
. مع السماح 2019يناير  1من أو بعد جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. يسري المعيار للفترات التي تبدأ 

( "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" من أو قبل 15بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 (.  16تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار

 (، يمكن للمجموعة اختيار ما يلي:16عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( لعقد اإليجار على جميع عقودها، أو 16تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

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

 التحول 

 كمستأجر، يمكن للمجموعة تطبيق المعيار إما بــ:   

  أثر رجعي، أو 

 .أثر رجعي معدل مع وسائل عملية اختيارية 
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  تتمة - بعد المفعول سارية وغيرالصادرة  والمعاييرالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 
 
 تتمة - بعد المفعول سارية وغيرالمعايير الصادرة والمعايير والتفسيرات  على تتعديالال
 

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

( 16تخطط المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )يقوم المستأجر بتطبيق نفس خيار التطبيق على جميع عقود اإليجار. 
تطبيقه. ال يتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود ب. لم تحدد المجموعة نهج التحول الذي ستقوم 2019يناير  1في 

 اإليجار التي تكون فيها مؤجراً بخالف مؤجر وسيط في عقد تأجير بالباطن.
 

 ( 2016-2014التطورات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي )دورة  (ب

 ( تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة1المعيار الدولي للتقرير المالي " )  تم إلغاء شرط مضى الوقت لإلعفاء :"
 . 2018يناير  1عند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى. يسري مفعول هذه التعديالت من 

 ( االستثما28معيار المحاسبة الدولي رقم" ) رات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة": يحق للمشاريع الرأسمالية أو
أي منِشأة أخرى مماثلة إختيار قياس إستثمارتها في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة على أساس القيمة العادلة من 

للمنشآت المستمرة بخالف المنشأت يحق خالل قائمة الدخل. يحق تطبيق هذا المعيار على أساس كل استثمار على حده. 
االستثمارية، االستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة على منشآتها التابعة والمطبقة بواسطة مستثمر في شركة زميلة أو 
مستثمر في مشروع مشترك لشركاتها التابعة. يحق تطبيق هذا المعيار بشكل منفصل على كل استثمار في شركة زميلة أو 

، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2018يناير  1وع مشترك. يجب أن تطبق التعديالت بأثر رجعي، وتسري اعتباراً من في مشر
 .وفي حالة قيام المنشأة بإتباع تلك التعديالت، فإنه يجب عليها االفصاح عن ذلك. ال ينطبق هذا االعفاء على المجموعة

 
 الهامة األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية -3

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

والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإليضاحات المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن عدم التأكد من هذه االفتراضات 
 تب عليه إجراء تسويات جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في الفترات المستقبلية.والتقديرات يتر

 
 عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات:

أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية التي لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة 
لقوائم المالية الموحدة، إن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات بتاريخ التقرير، والتي في ا

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

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

 بشأن تقدير مبلغ وتوقيت اإلدارةمن إصدار حكم ، يتطلب الخصوص. وعلى وجه الموحدة الدخلقائمة المشكوك في تحصيلها في و
. تستند هذه التقديرات إلى افتراضات حول عدد من العوامل وقد المطلوب المخصصمستوى  تحديدعند  المستقبليةالتدفقات النقدية 

 تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنه تغيرات مستقبلية في المخصص.
 

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

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

 أساس أسعار البيع التاريخية.
 

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

 
 التزامات األداءالوفاء ب

نقطة أو في على مدى زمني التزامات األداء مستوفاة كانت ما إذا  لتحديدمع العمالء  عقودهامن تقويم كل المجموعة يجب على 
ال ، لعمالءاالمبرمة مع  االتفاقياتأنه بناء على بتقويم . قامت المجموعة إلثبات اإليراداتالمناسبة  الطريقة لتحديدمن الزمن محددة 

المنجز حتى  األداءذات استخدام بديل للمجموعة وعادة ما يكون لها حق إلزامي في الدفع مقابل  موجوداتتقوم المجموعة بإنشاء 
اإليرادات إثبات . وعندما ال يكون هذا هو الحال، يتم مع مرور الوقت اإليراداتتاريخه. في هذه الظروف، تقوم المجموعة بإثبات 

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

 مع العمالءالمبرمة إلى التزام األداء في العقود المعاملة سعر  تخصيص
ر مع مرو إثبات اإليراداتحيث يتم  األداء إلى التزاماتفي تخصيص سعر المعاملة المدخالت اختارت المجموعة تطبيق طريقة 

على أساس جهود المجموعة بما يفي بالتزامات  إثبات اإليراداتالتي تتطلب  المدخالتالوقت. ترى المجموعة أن استخدام طريقة 
بما  مدخالتال، تقوم المجموعة بتقدير الجهود أو مدخالتالعند تطبيق طريقة والمكتسبة فعليا.  لإليرادات، يوفر أفضل مرجع األداء

لوقت ا هذه التقديرات بشكل رئيسي، تتضمن مع العمالء ةتعاقديالبااللتزامات الوفاء إلى تكلفة . باإلضافة األداءيفي بالتزامات 
 عقود الخدمات.المنصرم في 

 
 التقديرات واالفتراضات

ً  2017ديسمبر  31و 2016 ديسمبر 31و 2016يناير  1إن التقديرات في   تتفق مع التقديرات التي تم إعدادها لنفس التواريخ وفقا
في  )بعد التسويات لتعكس أي فروقاتالصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للمعايير المحاسبية المتعارف عليها 

ً السياسات المحاسبية(. تعكس التقديرات المستخدمة من قبل المجمو ي، للمعايير الدولية للتقرير المال عة لعرض هذه المبالغ وفقا
ديسمبر  31و 2016 ديسمبر 31كما في و، (تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير الماليوهو ) 2016يناير  1الشروط في 

2017. 
 

يؤدي إلى  بتاريخ التقرير، والتي لها أثر كبيرإن االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات 
 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
 ة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القيمةيحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفتري

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

 التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل.
 

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

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

 االستقراء.
 

 منافع المحددةالالتزام برامج 
قويم اكتوارية. يتضمن الت وفق عمليات تقويماألخرى  إنتهاء الخدمةومنافع ما بعد  التزام المنافع المحددة للموظفينتحدد تكلفة 

االكتواري إجراء العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد 
يعتها بمعدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضات األساسية وط

تاريخ ب اتكافة االفتراضطويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة 
 .قوائم ماليةكل إعداد 

 
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

ئمة المركز المالي الموحدة من األسواق النشطة، يتم تحديد عند عدم إمكانية اشتقاق القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة في قا
قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم متضمنة نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق القابلة 

درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة.  للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن، فإن األمر يتطلب إبداء
تشتمل األحكام على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. يمكن أن تؤثر التغيرات في 

 االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية.
 

 االلتزامات المحتملة
تتعرض اللتزامات محتملة مختلفة خالل دورة  المجموعة، فإن المالية الموحدة( حول هذه القوائم 35مبين في اإليضاح )كما هو 

بتحمل المطلوبات ذات  المجموعةاألعمال العادية. تقوم اإلدارة بتقويم حالة هذه التعرضات بصورة منتظمة لتقويم احتمال قيام 
 ام حالي.التز نشوء، بناء على تقويم اإلدارة، إال عند المالية الموحدةالمخصصات في القوائم  الصلة. ومع ذلك، فإنه ال يتم تجنيب
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 األعمار اإلنتاجية االقتصادية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة
األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراض حساب  تقوم إدارة المجموعة بتحديد

 االستهالك / اإلطفاء. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. تقوم المجموعة
مقدرة وطريقة االستهالك / اإلطفاء للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك / اإلطفاء بصورة دورية بمراجعة األعمار اإلنتاجية ال

 متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة -4
 

ً للمتطلبات النظامية في المملكة العربية السعودية، ابتداًء من ، أعدت المجموعة قوائمها المالية الموحدة وفقاً 2017يناير  1 وفقا
 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

 
، كانت المجموعة تقوم بإعداد وإصدار قوائمها المالية 2016ديسمبر  31بالنسبة لكافة الفترات السابقة بما في ذلك السنة المنتهية في 

 موحدة المراجعة فقط وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.ال
 

بية رتمثل هذه القوائم المالية الموحدة أول قوائم مالية موحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة الع
( "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتمد 1ار الدولي للتقرير المالي رقم )السعودية، وبناًء على ذلك تم تطبيق المعي

 في المملكة العربية السعودية.
 

والتي تتماشى مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية  –وعليه، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة 
ية، مع بيانات فترة المقارنة. وعند إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة السعود
بعد إجراء بعض التسويات المطلوبة نتيجة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة والمعتمدة في  2016يناير  1كما في 

 السعودية.المملكة العربية 
 

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

 المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي.
 

 قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية:
 

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

معايير الطلوبات بموجب ، فإن المبالغ الدفترية للموجودات والمعليه. 2016يناير  1ومشاريع مشتركة والتي تمت قبل 
موجب المعايير بإثباتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي يجب أن يتم المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن 

 تاريخ االستحواذ.المفترضة بالتكلفة تمثل الدولية للتقارير المالية، 
 

 المعدة  الموحدة لماليت في قائمة المركز اتم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدا ً المحاسبية المتعارف عليها للمعايير  وفقا
ي لألعمار اإلنتاجية التي تم إجراؤها فالمعدلة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على أساس التقديرات عن  الصادرة

إلى ول التحتاريخ مفترضة بالعالقة كتكلفة ذات  ةتلك التقديرات والقيمإدراج . وقد اختارت المجموعة 2015ديسمبر  31
 .للتقرير الماليالمعايير الدولية 

 
 تقديراتال

ً مع تلك التي تم إجراؤها لنفس التواريخ  2016ديسمبر  31و 2016يناير  1تتفق التقديرات في  المحاسبية المتعارف للمعايير  وفقا
د خالف البنالسياسات المحاسبية( ب فيفروقات لتعكس أي التسويات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )بعد عن  الصادرةعليها 
 تطبيق معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إجراء تقدير: ي لم يتطلب فيهذالتالي ال

 

  الموظفين المحددةمنافع التزامات 
 

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

 إيضاح 

المعايير المحاسبية  
 السعودية

 
 التسويات

المعايير الدولية  
 للتقرير المالي

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

        الموجودات

        الموجودات غير المتداولة
  1.061.118  (327.170)   1.388.288   أ، ب، ج وآالت ومعداتممتلكات 
  22.125   22.125      -   ج غير ملموسة موجودات

  307.122   307.122      -   أ استثمارات عقارية
 28.899  (1.101)    30.000   د جزء غير متداول -جهة ذات عالقة من مبالغ مستحقة 

    -   (124.119)    124.119   ، طهـ، و استثمارات
  13.326   13.326      -   هـ، س استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك

 اتهقيمب أدوات حقوق الملكية المصنفةاستثمارات في 
 ، طو خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة من 

 
 -    

 
 107.837  

 
107.837  

  9.397  (8.259)    17.656   ز موجودات غير متداولة أخرى

  1.549.824  (10.239)   1.560.063   الموجودات غير المتداولةمجموع 
        

  المتداولة الموجودات
 

 
 

 
 

 
  53.511     -    53.511    مخزون

  154.881   46.653    108.228   ح مدينون تجاريون وآخرون

  26.552     -    26.552    جزء متداول -جهة ذات عالقة من مبالغ مستحقة 

  23.767  (15.441)    39.208   ب، و متداولة أخرىموجودات ومصاريف مدفوعة مقدما 

  833.485     -    833.485   نقدية وشبه نقدية

  1.092.196   31.212    1.060.984    المتداولة مجموع الموجودات

  2.642.020   20.973    2.621.047    الموجوداتإجمالي 
        

        حقوق الملكية والمطلوبات

        حقوق الملكية
 1.250.000  -  1.250.000   مصدرالمال ال رأس

 157.248  -  157.248   نظامياحتياطي 
 36.351  -  36.351   اتفاقياحتياطي 

 (38.354)  -  (38.354)   تتقويم استثمارااحتياطي إعادة 
  119.614    2.539  117.075   مبقاةأرباح 

 1.524.859  2.539  1.522.320   األمساهمي الشركة العائدة لم الملكيةحقوق 

  4.278   4.359  (81)   غير المسيطرةحقوق الملكية 

 1.529.137  6.898   1.522.239   إجمالي حقوق الملكية
        

        المطلوبات

        متداولةالمطلوبات غير ال
  50.161     -    50.161   غير متداول جزء-تمويل مرابحة 

  135.635   7.868   127.767  ك التزام المنافع المحددة للموظفين
  454.796     -   454.796   غير متداول جزء-عميل دفعة مقدمة من 

  4.646  3.675  971  ل غير متداول جزء-مؤجلة  إيرادات

  645.238   11.543   633.695   متداولةالمطلوبات غير ال مجموع

  متداولةالمطلوبات ال
 

 
 

 
 

 
  69.415     -    69.415   متداول جزء-تمويل مرابحة 

 167.312  154.350  12.962  ط دائنون تجاريون وآخرون
  24.843   149   24.694   بعةلشركة تامبالغ مستحقة إلى حقوق ملكية غير مسيطرة 

 131,628  (84.413)  216,041  ط ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة الدفع 
 19,913  17.763  2,150  ل متداول جزء-مؤجلة  إيرادات

  16.544     -   16.544   متداول جزء-عميل دفعة مقدمة من 
    -   (85.317)  85.317  ط أرباح مستحقةتوزيعات 

  37.990     -    37.990   زكاة مستحقة

  467.645    2.532   465.113   متداولةالمطلوبات مجموع ال

  1.112.883    14.075   1.098.808   اجمالي المطلوبات

  2.642.020    20.973   2.621.047   والمطلوبات الملكيةإجمالي حقوق 
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 2016ديسمبر  31تسوية المجموعة لحقوق الملكية كما في 

 إيضاح 

المعايير المحاسبية  

 السعودية

 

 التسويات

المعايير الدولية  

 للتقرير المالي

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية
        

        الموجودات

        المتداولةالموجودات غير 
  1.198.797  (326.926)   1.525.723  أ، ب، ج ممتلكات وآالت ومعدات

  18.059   18.059     -   ج غير ملموسة موجودات
  307.122   307.122     -   أ استثمارات عقارية

 21.833  (667)   22.500  د جزء غير متداول -جهة ذات عالقة من مبالغ مستحقة 
    -   (148.143)   148.143  هـ، و، ط استثمارات

  28.541   28.541     -   هـ، س استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك
عادلة البقيمتها  أدوات حقوق الملكية المصنفةاستثمارات في 

 ، طو خالل الدخل الشامل اآلخرمن 
  

 -    
 

114.552  
 

114.552  
  8.578  (15.088)   23.666  ز أخرىموجودات غير متداولة 

  1.697.482  (22.550)   1.720.032   الموجودات غير المتداولةمجموع 
        

  المتداولة الموجودات
 

 
 

 
 

 
  49.885     -    49.885   مخزون

  191.020   57.970   133.050  ح مدينون تجاريون وآخرون
  50.119     -    50.119   جزء متداول -جهة ذات عالقة من مبالغ مستحقة 

  34.962   (8.646)   43.608  ب، و متداولة أخرىموجودات ومصاريف مدفوعة مقدما 
  101.492     -   101.492   استثمارات في ودائع مرابحة

  667.287     -    667.287   نقدية وشبه نقدية

  1.094.765   49.324   1.045.441   المتداولة مجموع الموجودات
        

  2.792.247   26.774   2.765.473   الموجوداتإجمالي 
        

        حقوق الملكية والمطلوبات

        حقوق الملكية
  1.250.000     -    1.250.000   مصدرالمال ال رأس

  170.006     -    170.006   نظامياحتياطي 
  42.730     -    42.730   اتفاقياحتياطي 

 (30.159)     -   (30.159)   تتقويم استثمارااحتياطي إعادة 
  170.462   9.240   161.222   مبقاةأرباح 

 1.603.039  9.240  1.593.799   األمساهمي الشركة العائدة لم الملكيةحقوق 

 2.695  5.478  (2.783)   غير المسيطرةحقوق الملكية 

 1.605.734  14.718  1.591.016   حقوق الملكيةإجمالي 
        

        المطلوبات

        متداولةالمطلوبات غير ال
  137.981  (219)   138.200  ي جزء غير متداول -تمويل مرابحة 

  145.385   7.868   137.517  ك التزام المنافع المحددة للموظفين
 459.506     -   459.506   متداولجزء غير  -عميل دفعة مقدمة من 

  4.701   1.899   2.802  ل جزء غير متداول -مؤجلة  إيرادات

 747.573  9.548  738.025   متداولةالمطلوبات غير مجموع ال
        

  المطلوبات المتداولة
 

 
 

 
 

 
  109.392   359   109.033  ي جزء متداول -تمويل مرابحة 

  176.416   163.315   13.101  ط وآخروندائنون تجاريون 
  24.915     -    24.915   لشركة تابعةمبالغ مستحقة إلى حقوق ملكية غير مسيطرة 

 98,675  (82.976)  181,651  ط ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة الدفع 
 12,247  10.097  2,150  ل جزء متداول -مؤجلة  إيرادات

    -   (88.287)   88.287  ط أرباح مستحقةتوزيعات 
  17.295     -    17.295   زكاة مستحقة

        
 438.940  2.508  436.432   المطلوبات المتداولةمجموع 

  1.186.513   12.056   1.174.457   اجمالي المطلوبات
        

  2.792.247   26.774   2.765.473   والمطلوبات الملكيةإجمالي حقوق 
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 2016ديسمبر  31المنتهية في للسنة تسوية المجموعة إلجمالي الدخل الشامل 
 

  

المعايير المحاسبية 

  التسويات  السعودية

المعايير الدولية 

 للتقرير المالي

 إيضاح 

بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

       

  1.151.641   13.282   1.138.359 ح يراداتاإل

 (910.792)  (9.133)  (901.659) م تكلفة اإليرادات

 240.849  4.149  236.700  جمالي الربحإ

       

 (43.541)     -   (43.541)  مصاريف بيع وتوزيع

 (99.749)  34  (99.783)  إداريةمصاريف 

  97.559   4.183   93.376  يةالتشغيل الدخل

       

 (8.206)  (139)  (8.067) ي تكاليف تمويل

 15,209   2.590   12,619 د تمويل دخل

 23,699     -   23,699  إيرادات أخرى

  15.215  (614)   15.829 س مشروع مشترك أرباححصة في ال

       

 143.476  6.020  137.456  غير المسيطرةحقوق الملكية قبل الزكاة و الدخل

  1.583  (1.119)   2.702  حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي خسارة شركة تابعة

 (12.574)     -   (12.574)  زكاة

 132.485  4.901  127.584  دخل السنة

       

       إيرادات شاملة أخرى

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

ق حقوستثمارات في أدوات صافي الحركة في القيمة العادلة ال -

 رقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخب الملكية المصنفة

 و

 
  
 
 -     8,195  8,195 

  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 
 
 -     8,195  8,195 

       

 140,680  13,096  127.584  سنةإجمالي الدخل الشامل لل
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 بشأن التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المالية الموحدةالقوائم على  اآلثار الرئيسيةحول  إيضاحات
 
 االستثمارات العقارية (أ

ً بعض األراضي المقتناة لدى المجموعة  العقارية،  االستثمارات -( 40)للمعيار المحاسبي الدولي رقم  لغرض زيادة رأس المال. وفقا
تلكات لمما، تصنف هذه عليه. كاستثمارات عقاريةلغرض التأجير أو زيادة رأس المال ( المقتناة أو مباني إثبات الممتلكات )أراضييتم 

 .كاستثمارات عقارية
 
 الرأسماليةالدفعات المقدمة  (ب

من ضللموردين مقابل شراء الحافالت والشاحنات والسيارات الدفعات المقدمة يتم عرض للمعايير المحاسبية السعودية،  وفقا
ً و. بند المصاريف المدفوعة مقدماالمتداولة تحت الموجودات  مشاريع تم إعادة تصنيفها إلى الي، للتقرير الماليللمعايير الدولية  وفقا

 التنفيذ. تحتالحافالت و
 
 غير الملموسةالموجودات  (ج

ضمن عرضها و ،واآلالت والمعداتالممتلكات من  األجهزة،جزءا من تشكل التي ال  البرمجيات تصنيف تراخيصتم إعادة 
 الملموسة.الموجودات غير 

 
 إلى المشروع المشتركخصم القروض  (د

 ً  هايتم خصمال  ،لمشروع المشترك بقيمة منخفضة/صفرإلى اقروض المجموعة التي تم تقديمها فإن ، المحاسبية السعوديةللمعايير  وفقا
ً و. حاليةبالقيمة ال ، يتم تسجيل هذه القروض بالقيمة العادلة على أساس سعر (9)رقم للتقرير المالي لمتطلبات المعيار الدولي  وفقا

م إدراج أثر . وقد تةالمركز المالي االفتتاحيقائمة في المبقاة إلى األرباح التحول تاريخ باآلثار تم قيد في السوق. العمولة السائدة 
 .2016ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل الدخل الموحدةفي الدخل على هذه القروض في قائمة الزيادة 

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

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

 
 الدخل الشامل اآلخر خاللبالقيمة العادلة من  المصنفةستثمارات اال (و

 ً . االستثماراتند بضمن ، تم تصنيف أدوات حقوق الملكية كاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع للمعايير المحاسبية السعودية وفقا
كاستثمارات في أدوات حقوق الملكية  االستثماراتبتصنيف هذه لإللغاء ، قامت المجموعة باختيار خيار غير قابل التحولعند 

 .الدخل الشامل اآلخر خاللبالقيمة العادلة من المصنفة 
 
المعايير الدولية للتقرير لجنة تفسيرات ( الصادر عن 12رقم )لتفسير ل البنية التحتية وفقا  التوقف عن إثبات موجودات  (ز

 المالي
 ً بات كافة يتم إث، العامة امتياز الخدمة ترتيبات - المعايير الدولية للتقرير الماليلجنة تفسيرات ( الصادر عن 12للتفسير رقم ) وفقا

بموجب  (اإلعداد والتجهيز للمشروعتحت مرحلة المصاريف مستودعات )أي إنشاء بشراء حافالت / المصاريف المتكبدة فيما يتعلق 
، فإن هعلي. هذه الموجودات استخدامالحق في  كلتأن المجموعة ال تمعليا لتطوير الرياض كمصاريف حيث الهيئة المع  الترتيبات

. تم تحميل المبقاةاألرباح تدرج ضمن  2016يناير  1حتى  عداد والتجهيز للمشروع العامةالمتكبدة خالل مرحلة اإلالمصاريف 
 .الموحدةالدخل قائمة على  2016 ديسمبر 31السنة المنتهية في  خاللالمتكبدة المصاريف 

 
 إيرادات ترتيبات امتيازات الخدمةإثبات  (ح

 ً ما هو محدد الرئيسية ك األعمالعلى أساس تحقيق العالقة والذمم المدينة ذات  اإليرادات، يتم إثبات للمعايير المحاسبية السعودية وفقا
ً الهيئة العليا لتطوير الرياضفي العقد المبرم مع  على  المحاسبة عن اإليراداتتم ت، (15)رقم للتقرير المالي للمعيار الدولي  . وفقا

باستخدام طريقة  اإلعداد والتجهيز للمشروعضمن مرحلة  إثبات اإليرادات، يتم عليهفي العقد.  األداءأساس الوفاء بالتزامات 
 .العالقة ذات األداءات معقول على التكلفة المتكبدة عند الوفاء بالتزامربح بتطبيق هامش  المدخالت

 
 الموجودات المالية والمطلوبات المالية (ط

 ً يتم عرض الموجودات والمطلوبات المالية بشكل منفصل ويتم إدراجها في الموجودات ال ، للمعايير المحاسبية السعودية وفقا
ً ووالمطلوبات غير المالية.   عنها بشكل منفصل. اإلفصاح، يتم للتقرير الماليللمعايير الدولية  وفقا

 
 إطفاء تكاليف التمويل المؤجلة على القروض طويلة األجل (ي

 ً دى على أساس طريقة القسط الثابت على م األجلعلى القروض طويلة العموالت ، يتم إطفاء رسوم للمعايير المحاسبية السعودية وفقا
ً وفترة القروض.  لعمولة ا، يتم إطفاؤها على أساس معدل العائد الداخلي باستخدام طريقة معدل للتقرير الماليللمعايير الدولية  وفقا

  .2016 ديسمبر 31في  ةالمنتهي ةسنللالموحدة  في إطفاء هذه القروض في قائمة الدخل اتالفروق راجالفعلي. تم إد
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 تتمة -بشأن التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي  المالية الموحدةالقوائم على  الرئيسيةاآلثار حول  إيضاحات
 
 المنافع المحددة التزام (ك

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

 
ً و المزايا المحددة،  برنامجتعريف الخاصة بالمجموعة  منافع المحددة للموظفينالالتزام ، تستوفي للتقرير الماليللمعايير الدولية  وفقا

منافع الموظفين، والذي يتطلب تحديد ( 19)مع معيار المحاسبة الدولي رقم متوافقة وبالتالي فإن الممارسة الحالية للمجموعة غير 
وعة المتوقعة. وعليه، قامت المجم وحدة االئتمانطريقة بموجب افتراضات اكتوارية  باستخدام منافع المحددةال اللتزامية القيمة الحال

مقابل  . تم إثبات التأثير الكلي للمجموعةالمبقاةفي األرباح العالقة االكتواري هذه في التزاماتها والتكاليف ذات التقويم بإدراج آثار 
 .المبقاة األرباح

 
 نيابة عن شركات المجموعةأخرى الضمانات المقدمة ألطراف  (ل

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

 .2016 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  ةالموحد الدخلقائمة في السوق في العمولة السائدة على هذه الضمانات بسعر 
 
 مجانيةالتذاكر الخصومات وال (م

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

 
 مشروع مشترك ربححصة في  (ن

 للتقرير المالي في المشروع المشترك.يمثل هذا البند أثر التحول للمعايير الدولية 
 
 بيان التدفقات النقدية (س
 .الموحدةنقدية التدفقات القائمة جوهري على أثر  للتقرير الماليإلى المعايير الدولية  المعايير المحاسبية السعوديةيكن للتحول من  لم

 
 االيرادات -5

 
 2017 2016  

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
 ──────── ────────  

  705.853 633,742 نقل الركاب
  290.852 334.014 إيرادات العقود والتأجير

  79,008 76.730 إيرادات ترتيبات امتياز الخدمة العامة
  39,371 44.618 إيرادات نقل البضائع

  36.557 38.426 إيرادات سيارات ليموزين
 ──────── ────────  
 1,127,530 1.151.641  
 ════════ ════════  
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 تكلفة االيرادات -6
 
 2017 2016  

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
 ──────── ────────  

  385.731 409.808 رواتب وما في حكمها 
  151,826 180,877 (12)إيضاح  مصروف االستهالك

  165.910 148.932 إصالح وصيانة حافالت
  51.777 45.061 خدمات تعاقدية

  39.257 35.517 مصاريف مرحلة التجهيز لمشروع النقل العام
  26.101 32.257 إيجار

  24.324 24.229 صيانة وأتعاب عامة
  13.463 23.710 وإقامات رسوم تأشيرات
  15.537 20.641 خدمات الركاب 

  20.609 15.276 مصاريف تأمين مملكات 
  2,906 3,678 (13إطفاء )إيضاح 

  13,351 16,012 مصاريف أخرى 
 ──────── ────────  
 955,998 910,792  
 ════════ ════════  

 
 مصاريف البيع والتوزيع -7
 

 2017 2016  

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
 ──────── ────────  

  27.736 24.437 عموالت وكالء محليين 
  2.726 3.624 عموالت وكالء دوليين 

  1.662 2.210 دعاية وترويج
  2.404 1.987 إعالنات

  9.013 - مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة
 ──────── ────────  
 32.258 43.541  
 ════════ ════════  

 
 المصاريف اإلدارية  -8
 

 2017 2016  

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
 ──────── ────────  

  54,640 54,221 رواتب وما في حكمها 
  12,834 12,302 مصاريف خدمات تقنية المعلومات

  13,221 10,764 مصاريف استشارات إدارية
  3.136 4,982 (30)إيضاح  مصاريف ومكافآت وبدالت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة

  2,728 3,636 مصاريف هاتف وانترنت
  2,869 2,314 (12إيضاح (استهالك 

  2,490 2,132 إيجار
  2,390 1,870 إصالح وصيانةمصاريف 

  1,160 1,468 (13إطفاء )إيضاح 
  4,281 7,236 مصاريف أخرى

 ──────── ────────  
 100,925 99,749  
 ════════ ════════  
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 إيرادات اخرى -9
 

 2017 2016  

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
 ──────── ────────  

  7,208 7,671 تسوية مطالبات تأمين
  4.282 4.007 اتدخل إيجار

  4.076 3.152 أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
  2,274 2,007 دعم من صندوق الموارد البشرية

  2.610 1.855 إيراد إعالن على حافالت النقل الداخلي
  1.422 1.734 غرامات على موردين
  674 640 أرباح من بيع الخردة

  1.153 1.054 إيرادات أخرى 
 ──────── ────────  
 22,120 23.699  
 ════════ ════════  

 
 الزكاة وضريبة الدخل -10

 
 الزكاة (أ

 المحملة للسنة
 

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

 الزكاةحركة مخصص 
 

 :حركة مخصص الزكاة كما يلي كانت

 
ديسمبر  31

2017 
ديسمبر  31

2016  

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
 ──────── ────────  
    

  37.990 17.295 في بداية السنة
  12.574 11.663 مجنب خالل السنة

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

  17.295 17.045 في نهاية السنة
 ═══════ ═══════  
 

تم احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي للشركة والشركة التابعة لها كل على حده. قامت الشركة بتقديم اإلقرارات 
وسددت الزكاة المستحقة وفقاً لهذه االقرارات. أنهت المجموعة وضعها الزكوي  2016حتى  2005لألعوام من  الزكوية

، طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( الشركة بزكاة 2015يناير  11. حيث بتاريخ 2012عن كافة السنوات حتى 
. وقد قدمت الشركة اعتراضاً على بعض بنود 2012حتى  2005مليون لاير سعودي لألعوام من  39.4إضافية قدرها 

، استلمت الشركة الربط الزكوي النهائي 2015ديسمبر  22احتساب الزكاة التي استبعدتها الهيئة في مطالبتها. هذا وبتاريخ 
وتم إضافة  مليون لاير سعودي. وافقت الشركة على هذا الربط 29.2بفروقات زكوية قدرها  2012حتى  2005لألعوام من 

. لم يتم إصدار الربوط النهائية لألعوام 2016. تم سداد هذا المبلغ بالكامل في يناير 2015المبلغ على مخصص الزكاة لعام 
 من قبل الهيئة بعد. 2016حتى  2013من 
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 تتمة -الزكاة وضريبة الدخل  -10
 

 ضريبة الدخل  (ب
 

 المحملة للسنة
 

 .(ءال شي :2016 رديسمب 31)لاير سعودي  ألف 510 سنةلل ضريبة الدخل المحملة تبلغ
 

 ضريبة الدخلحركة مخصص 
 

 :كما يلي ضريبة الدخلحركة مخصص  كانت
 
 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ────────── 

  
 - في بداية السنة

 510 مجنب خالل السنة
 ────────── 

 510 في نهاية السنة
 ══════════ 

 
 .تكبدتهالشركة التابعة في السنوات السابقة نظراً للخسائر التي ا على ضريبة دخل يتم احتسابلم 

  
 ربح السهم  -11

 
المتعلق بحاملي األسهم العادية في الشركة األم على المتوسط  السنةيتم احتساب الربح األساسي والمعدل للسهم وذلك بقسمة دخل 

 المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. 
 

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

  
 2017 2016 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ────────── ────────── 

الدخل المتعلق بحاملي األسهم العادية في الشركة األم بخصوص الربح 
 األساسي

 
78,910 

 
132,485 

   

 2017 2016 
 ────────── ────────── 

 125.000.000 125.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لربح السهم األساسي
   
 2017 2016 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ────────── ────────── 

  1.06  0.63 والمعدلالسهم األساسي  ربح
 ══════════ ══════════ 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات -12
 

 2016يناير  1  2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 
بأالف الرياالت 

  السعودية
بأالف الرياالت 

  السعودية
الرياالت بأالف 

 السعودية
      

 1.003.206  1.169.897  1,357,651 الت ومعداتآممتلكات و
 57.912  28.900  38,250 تحت التنفيذمشاريع وحافالت 

 1.395.901  1.198.797  1.061.118 

 
 المشاريع والحافالت تحت االنشاء            

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

 
   2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 

 
بأالف الرياالت 

  السعودية
بأالف الرياالت 

   السعودية
      

   57,911  28.900 السنة في بداية
   19,814  24,847 إضافات خالل السنة
   (48.825)  (15.497) تحويالت خالل السنة

   28.900  38,250 في نهاية السنة
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 تتمة -الممتلكات واآلالت والمعدات  -12
 

 مبانيال راضياأل 
الحافالت والشاحنات 

 والمقطورات
األثاث 

 اإلجمالي معداتالالت واآل السيارات والتركيبات

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

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

 3,155,384 69,100  77.593  15.259  2.499.171  457.997  36.264 2016يناير  1في الرصيد كما 

  276.638  6.764  9.637  1.237  255.891  3.109     - خالل السنة إضافات

  48.825  4.545     -  201    -   44.079     - خالل السنة تتحويال

 (196,289)     - (19,405)     - (176.884)     -     - خالل السنة استبعادات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

  3.284.558 80,409 67,825  16.697  2.578.178  505.185  36.264 2016ديسمبر  31في الرصيد كما 

 369.803 6.420 14,848 1.505 291,556 1.474 54.000 سنةخالل ال إضافات

 15.497 5.658     -     -     - 9.839     - خالل السنة تتحويال

 (553.869)     - (6.017)     - (547.852)     -     - خالل السنة استبعادات
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 3,115,989 92.487 76,656 18.202 2.321.882 516.498 90.264 2017 ديسمبر 31في الرصيد كما 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

        المتراكماالستهالك 

  2.152.177  36.536   53.347   7.650  1.729.785  324.859     - 2016يناير  1الرصيد كما في 

  154.695  6.270   10.340   1.453  126.324  10.308     - االستهالك خالل السنة

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

 2.114.661  42.806   48.122   9.103  1.679.463  335.167     - 2016ديسمبر  31في الرصيد كما 

 183.191 7,090 10,035 1.547 153.152 11.367     - سنةلاالستهالك خالل ا
 (539,514)     - (4,253)     - (535,261)     -     - سنةلخالل ا استبعادات

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1,758,338 49,896 53.904 10.650 1.297.354 346.534     - 2017 ديسمبر 31في الرصيد كما 

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

        صافي القيمة الدفترية
        

 1,357,651 42.591 22,752 7.552 1.024.528 169.964 90.264 2017ديسمبر  31في كما 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1.169.897 37,603 19,703 7.594 898.715 170.018 36.264 2016ديسمبر  31في كما 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,003,207 32,564 24.246 7.609 769.386 133.138 36.264 2016يناير  1في كما 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 تتمة -الممتلكات واآلالت والمعدات  -12
 

 للسنة كما يلي: االستهالكيتم توزيع 
 

 2017 2016 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ─────── ─────── 
   

 151,826 180.877 (6اإليرادات )إيضاح تكلفة 
 2,869 2.314 (8)إيضاح  مصاريف إدارية

 ─────── ─────── 

 183.191 154,695 
 ═══════ ═══════ 
 

 ملموسةالموجودات غير ال -13
 

 البرامج والتراخيص 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
  

  التكلفة

 39.352  2016يناير  1الرصيد كما في 
  - إضافات

  - استبعادات

 39.352 2016 ديسمبر 31في الرصيد كما 
 11.147 إضافات

  - استبعادات

 50.499 2017 ديسمبر 31في الرصيد كما 
  

  المتراكم اإلطفاء
 17.227 2016يناير  1في الرصيد كما 

 4.066 إضافات
  - استبعادات

 21.293 2016 ديسمبر 31في الرصيد كما 
 5.146 إضافات

  - استبعادات

 26.439 2017 ديسمبر 31في الرصيد كما 
  
  

  الدفترية القيمةصافي 
 24.060 2017 ديسمبر 31في كما 

 18.059 2016 ديسمبر 31في كما 

 22.125 2016يناير  1في كما 
 

 للسنة كما يلي: االطفاءيتم توزيع 
 

 2017 2016 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ─────── ─────── 
   

 2,906 3,678 (6تكلفة اإليرادات )إيضاح 
 1,160 1,468 (8مصاريف إدارية )إيضاح 

 ─────── ─────── 

 5,146 4,066 
 ═══════ ═══════ 
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 االستثمارات العقارية -14
 

كما في  مليون لاير سعودي 307.12قيمتها المملكة العربية السعودية تبلغ  أراضي في منتتكون االستثمارات العقارية للمجموعة 
االنتفاع من زيادة غراض أل األراضيحتفاظ بهذه الاة مجموعلا تنوي .2016يناير  1و 2016ديسمبر  31، 2017ديسمبر  31
ً بالتكلفة  األراضيتدرج هذه  .قيمةال  .القيمة في نخفاضاال ناقصا
 

يص رقم ترخ العقارية" قيمشركة " –مستقلين خارجيين عقارات من قبل مقيمين  لالستثمارات العقارية العادلة تم تحديد القيمة
ت المهنية المناسبة المعترف بها والخبرة الحديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه. يقوم ال، ولديهم المؤه(1210000052)

دارة. إلبل امن ق الطلبستثمارات العقارية للمجموعة على أساس سنوي أو عند الالقيمة العادلة لمحفظة ا بتحديدالمقيمون المستقلون 
 سعودي. لاير ونيمل 437.9العادلة بمبلغ  مةي، وقد حددت الق2017ديسمبر  31 في اکم آخر تقييم للقيمة العادلةتم إجراء 

 
ومات السوق حيث أن طريقة هذا التقييم تستخدم أسعار ومعلتقاس االستثمارات العقارية المذكورة سابقاَ بالقيمة العادلة باستخدام طريقة 

أخرى هامة مستوحاة من السوق لهذه العمليات والتي تحتوي على أصول مماثلة أو مشابهة وكما يتم تعديلها لتعكس االختالفات في 
 . حظةالمدخالت غير القابلة للمال باستخدامتم تصنيفها ضمن المستوى الثالث وي واجهة/الرؤية، وعرض واالستفادة األحجام والمواقع

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

 صالح وصيانة وتحسينات.عمليات إجراء إلتزامات إلاستثمارات عقارية أو 
  

 مشترك ستثمار في شركة زميلة ومشروعاال - 15
 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

    
 13.326 28.541 71,854 مشترك )أ(المشروع الحصة في 

  -  -  - في شركة زميلة )ب(حصة 
 ──────── ──────── ──────── 

 71,854 28.541 13.326 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 :على النحو التاليالسنة خالل  مشتركالمشروع الستثمار في كانت حركة اال (أ)

 2017 2016  

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
 ──────── ────────  
    

  13.326 28.541 في بداية السنة
  15.215 43,314 في األرباح الحصة

 ──────── ────────  

  28.541 71,855 في نهاية السنة 
 ════════ ════════  
     
هي مشروع مشترك تملك المجموعة فيه سيطرة مشتركة وحصة ملكية "( سيتكو)"للنقل المتكامل  اإلماراتية السعودية الشركةإن 

تعمل سيتكو في نشاط تقديم خدمات النقل المدرسي وتملك المركبات من حافالت وإدارة أساطيل الشركات وتقديم  .٪50بنسبة 
ً و. 2014نشاطها خالل الربع الثالث من عام  سيتكوخدمات النقل بالسيارات. بدأت  سيتكو، وافقت المجموعة لعقد تأسيس  وفقا

ً  النظاميحتياطي الرباح بعد خصم األا خر في المشروع المشترك على توزيعآلوالمستثمر ا هم الخاص بهيكل رأس المال ل وفقا
 على التوالي.لكل منهم،  ٪50الذي يبلغ حاليا و

لمالية على القوائم ا الموحدة بناًءايتم المحاسبة عن حصة المجموعة في سيتكو وفقاً لطريقة حقوق الملكية في هذه القوائم المالية 
 الخاصة بشركة سيتكو. 
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 تتمة - ستثمار في شركة زميلة ومشروع مشتركاال - 15

 يلخص الجدول التالي البيانات المالية لشركة سيتكو:
 

       

   2017ديسمبر  31  2016ديسمبر  31  2016يناير  1
بآالف الريـــاالت 

 السعودية
بآالف الريـــاالت  

 السعودية
بآالف الريـــاالت  

   السعودية

       

 الموجودات      

 الموجودات المتداولة   203.947  124.608  121.076

 الموجودات الغير متداولة   360.613  412.634  464.233

 اجمالي الموجودات   564.560  537.242  585.309

       

 المطلوبات      

 المطلوبات المتداولة  353.565  283.259  202.094

 المطلوبات الغير متداولة   65.196  196.808  356.441

 اجمالي المطلوبات  418.761  480.067  558.535

       
 اإليرادات   334.450  259.315  

 تكلفة اإليرادات  (225,103)  (210,628)  

 اجمالي الربح  109,347  48,687  

 واإلدارية العموميةالتكاليف   (11.233)  (8,541)  

 الدخل قبل الزكاة  98,114  40,146  
 

 .2016 ديسمبر 31و 2017ديسمبر  31لم يتم توزيع أرباح من قبل سيتكو كما في 

 :على النحو التالي شركة زميلةستثمار في اال إن رصيد (ب)

  2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

  7.459 7.459 في بداية السنة 
  (7.459) (7.459) ناقصاً: اإلنخفاض في قيمة االستثمار

 ──────────── ────────────  

   -  - في نهاية السنة 
 ═══════════ ═══════════  

 

ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة  شركةالبحرينية، وهي السعودية النقل  شركةفي  ٪40 قدرهاالمجموعة حصة  تمتلك
 لية الموحدةالماالقوائم لكية في مجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الماسبة عن حصة المحالعربية السعودية. يتم ال

 .تاريخ اعداد القوائم المالية الموحدةحتى  2017الى عام  2014لم يتم اصدار القوائم المالية المراجعة للشركة الزميلة منذ عام 
للشركاء في شركة النقل السعودية البحرينية على حل وتصفية الشركة ر العادية يمعية العامة غجال اتفقت، 2015ر بديسم 31 يفو

قيمة االستثمار لعدم قدرة المجموعة على تحديد القيمة القابلة لالسترداد لهذا تخفيض كامل . عليه، تم وتعيين مصفي لتصفيتها
 االستثمار. 
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  خراآل لشاملالقيمة العادلة من خالل الدخل االستثمارات المصنفة با -16
 

ا موجودات مالية تم استثمارهعلى  الشامل اآلخرالدخل ل البالقيمة العادلة من خ صنفةماستثمارات ك درجةستثمارات المالتتضمن ا
 لمتداولةاالعادلة لهذه األوراق المالية  ةستثمارات ذات طابع استراتيجي. يتم تحديد القيمالفي أسهم شركات. تعتبر المجموعة أن هذه ا

  بالرجوع إلى عروض األسعار المنشورة في سوق نشط.
  2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
الرياالت بآالف 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
 ──────── ────────  
    

  107.837 114.552 في بداية السنة 
   -  - إضافات

  (1.480)  - استبعادات
  8.195 3,177 التغيرات في القيمة العادلة 

 ─────────── ───────────  
  114.552 117,729 السنة  في نهاية

 ═══════════ ═══════════  
 

 الحركة في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية
 

  2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

  (38.354) (30.159) السنة في بداية
  8.195 3,177 التغير في القيمة العادلة 

 ─────────── ───────────  
  (30.159) (26,982) في نهاية السنة

 ═══════════ ═══════════  
 

 المخزون -17
 

 2016 يناير 1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 79.502 76.518 74.846 مخزون قطع غيار
 (25.991) (26.633) (26.633) مخصص مخزون بطيء الحركةناقصاً: 

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 48.213 49.885 53.511 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 المدينون التجاريون واآلخرون  -18
 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

    

    :المدينون التجاريون

 72.196 121.939 104,878 مؤسسات حكومية وشبه حكومية    

 63.386 43.912 44,776 قطاع خاص    

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 135.582 165.851 149,654 إجمالي المدينين التجاريين 

 (27.355) (32.801) (32.801) النخفاض في قيمة الذمم المدينةاناقصاً: 

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 108,227 133,050 116,853  المدينين التجاريين، صافي

 36.282 48.921 129.005 مفوترةذمم مدينة غير 

 10.372 9.049 8,978 ذمم موظفين 

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 154.881 191.020 254,836 المدينون التجاريون واآلخرون، صافي  

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
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 تتمة -المدينون التجاريون واآلخرون  -18

ً  90ل الخ، في العادة، أي عمولة ويتم تحصيلها ملحت ال الخاصة بالمجموعةدينة مالذمم ال إنّ  ، 2017 ديسمبر 31في و. يوما
مليون لاير سعودي،  32.8: 2016ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  32.8 تبلغ التي انخفضت قيمتها تجاريةالمدينة الذمم كانت ال

 .تخفيض هذه المبالغ بالكامل( وتم مليون لاير سعودي 27.4: 2016يناير  1
 

 حركة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة:
 

  2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية

 
────────── ──────────  

  27.355 32.801 في بداية السنة 
  9,013  - المحمل للسنة

  (3,567)  - المبلغ المشطوب خالل السنة 

 
────────── ──────────  

  32.801 32.801 في نهاية السنة

 
══════════ ══════════  

 

 والموجودات المتداولة األخرى مدفوعة مقدما  المصاريف ال -19
 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
الرياالت بآالف 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 9.988 12.357 14,973 دفعات مقدمة للموردين
ً يجار إ  10.188 6.002 5,887 مدفوع مقدما

 8,231 21,346 18,247 مدينون آخرون 
 ────────── ────────── ────────── 
 39,107 39.705 28.407 

 (4.640) (4.743) (4,743) نخفاض في القيمةناقصاً: اإل
 ────────── ────────── ────────── 
 34,364 34.962 23.767 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 واستثمارات في ودائع مرابحة نقديةال هنقدية وشبال -20
 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
الرياالت بآالف 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 1.152 2.662 447 الصندوقنقد في 
 682.083 207.507 193,654 البنك لدىنقد 

 150.250 457.118 380,184 (*) استثمارات في ودائع مرابحة
 ────────── ────────── ────────── 
 833.485 667.287 574,285 نقديةالنقدية وشبه ال
 ══════════ ══════════ ══════════ 
    

  - 101.492  - (**) استثمارات في ودائع مرابحة
 ══════════ ══════════ ══════════ 
  
 مع البنوك لمدة استحقاق ثالثة أشهر أو أقل. الودائع تم وضع هذه (*)
 تزيد عن ثالثة أشهر. لفترة استحقاقتم إيداع هذه الودائع لدى البنوك )**(  
 
 ٪1.02: 2016ديسمبر  31) ٪1.95و ٪1.75بين  الربح تراوح، ويفي بنوك متنوعةمودعة االستثمارات في ودائع المرابحة  إنّ 
 .2016و 2017لاللتزامات في كضمان المرابحة ودائع  و التزامات بخصوصأي تعهدات أال يوجد  (.٪1.49و
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 رأس المال المصدر -21
 
 :2016 ديسمبر 31)مليون لاير سعودي  1.250 :2017 ديسمبر 31في المصدر والمدفوع بالكمال كما بلغ رأسمال المجموعة ي

: 2016ديسمبر  31) سهم مليون 125يتكون من و (مليون لاير سعودي 1.250: 2016يناير  1مليون لاير سعودي،  1.250
 .لاير سعودي 10سهم( قيمة كل سهم  مليون 125: 2016يناير  1، سهم مليون 125

 
 النظامياالحتياطي  -22

 
حتياطي الإلى ا السنويمن صافي دخلها  ٪10، يجب على المجموعة تحويل وفقاً لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة

ً و. النظامي من رأس  ٪30حتياطي العندما يبلغ ا جنيبهذا الت التوقف عن إجراءساسي للشركة، يجوز للشركة ألللنظام ا وفقا
 .(1)إيضاح  حتياطي غير قابل للتوزيعالالمال. إن هذا ا

 

 تفاقياالاالحتياطي  -23
 

 ً من صافي دخل السنة إلى  ٪5 جنيبت على اقتراح مجلس اإلدارة، للجمعية العامة العادية وبناءً  ساسي للشركة،ألللنظام ا وفقا
مجلس  يعتمدهاغراض ألحتياطي المن رأس المال. ويجوز استخدام هذا ا ٪25حتياطي الحتى يبلغ هذا ا االتفاقيحتياطي الا
 .(1)إيضاح  2017لم يقم مجلس اإلدارة باقتراح هذا التحويل خالل العام  دارة.إلا

 
 تمويل المرابحة -24

 
 2016يناير  1 2016 ديسمبر 31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 119.576 247.373 358,149 تمويل مرابحة
 (69.415) (109.392) (186,574) ناقصاً: الجزء المتداول

 ────────── ────────── ────────── 

 50.161 137.981 171,575 الجزء غير المتداول
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

من  اماألعوالقروض خالل هذه  ىلعمرابحة. وقد تم الحصول  للحصول على تسهيالتاقتراض مع بنوك  اتفاقياتالشركة  أبرمت
. مرألالقرض وهي مضمونة بسندات  ةيإتفاق خيخمس سنوات من تارإلى ثالث  نياستحقاق تتراوح ب مع فترة 2017 حتى 2013

 حافالت. شراء ليالقروض لتمو ىحصلت المجموعة عل
 

 للموظفين المنافع المحددة التزام -25
 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 110.332 135.635 145.385 لمحددةا المنافعالقيمة الحالية اللتزام  -الرصيد االفتتاحي 
 24.321 23.500 9.511 تكلفة الخدمة الحالية
 (15.217) (13.750) (11.338) المنافع المدفوعة 

 1.813  - 5.926 العمولةتكلفة 
 14.386  - 2.933 التزام المنافع المحددة إعادة قياس

 ───────── ───────── ───────── 
 135.635 145.385 152,417 القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة -الرصيد الختامي 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 الموظفين منافع مصروفات
 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 24.321 23.500 9,511 تكلفة الخدمة الحالية
 1.813  - 5,926 فععلى التزام المنا العمولةكلفة ت
 ────────── ────────── ────────── 

 26,134 23.500 15,437 نافعمالمصروفات إجمالي 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
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 تتمة  - التزام المنافع المحددة للموظفين -25

 :خسائر إعادة التقييم المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر
 

 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ─────────── 

  في برنامج المنافع المحددة: خسائر إعادة التقييم
 3,248 الفتراضات الماليةا

 2,529 افتراضات ديمغرافية
 (2,844) تعديالت الخبرة

 ─────────── 

 2,933 إجمالي إعادة القياس المعترف به في الدخل الشامل اآلخر
 ═══════════ 
 

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

 
 التزام المنافع المحددة

 
 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 135.635 145.385 152.417 منافع المحددةالالتزام  -غير متداولة 
 43.168 38.936 39.670 (29 منافع موظفين أخرى )إيضاح -متداولة 

 ───────── ───────── ───────── 
 178.803 184.321 192,087 تزام المنافع المحددةال إجمالي

 ═════════ ═════════ ═════════ 

سنة. فيما يلي تحليل االستحقاق  6.24هو  2017ديسمبر  31المحددة كما في  المنافع دة الزمنية اللتزامملالمتوسط المرجح لإن 
 :2017ديسمبر  31لدفع االستحقاقات غير المخصومة في 

 
 2017ديسمبر  31 
بآالف الرياالت  

 السعودية

  
 11,032 خالل عام واحد

 64,802 بعد عام واحد ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

 120,886 أكثر من خمس سنوات

 196,720 

 نهاية الخدمة مبينة أدناه: منافعاالفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزامات  إن
 

 2017ديسمبر  31 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 
 ────────── 

  :االفتراضات المالية
 ٪3.75 منافع المحددةاللقيمة الحالية اللتزام ل – معدل الخصم -
 ٪4.50 قائمة الدخل الموحدةلمصاريف ضمن ل –معدل الخصم  -
 ٪2.50 الزيادة المستقبلية في الرواتب -
 معتدل  معدل االنسحاب -

 
  ديموغرافية:االفتراضات ال

 سنة 60 سن التقاعد -
  :الخدمةمعدالت ترك  -

 ٪8.40 سنوات 6الخدمة لغاية  (أ
 ٪6.00 سنة 25إلى  7الخدمة من  (ب
 ٪2.40 سنة 25الخدمة أكثر من   (ج

.٪0.36معدل وفيات إعادة التأمين لدى المجموعة. حيث أن المعدل المتوسط للسنة المقبلة هو  هو معدل الوفيات الذي تم استخدامه
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 تتمة  - التزام المنافع المحددة للموظفين -25
 

 :فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على منافع الموظفين
 

 
التأثير على برنامج 
 المنافع المحددة

  
  معدل الخصم

 (9,112) ٪1ارتفاع 
 10,110 ٪1انخفاض 

  
  الزيادة المستقبلية في الرواتب

 10,924 ٪1ارتفاع 
 (10,001) ٪1انخفاض 

  
  معدل االنسحاب 

 (170) ٪1ارتفاع 
 140 ٪1انخفاض 

  
  معدل الوفيات

 (16) ٪1ارتفاع 
 17 ٪1انخفاض 

 
 مقدمة من عميلال الدفعة -26

 
مليون لاير سعودي كدفعة مقدمة لتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل  471مبلغ قدره ، استلمت الشركة التابعة 2015عام ل الخ

 العقد. من إجمالي قيمة ٪6الرياض. تمثل الدفعة المقدمة العام في 
 

 اإليرادات المؤجلة -27
 
 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

ً مقبوضة  إركابإيرادات   17,383 10,097 9,929 مقدما
 6,205 4,049 1,899 عمولة ضمان مؤجلة

 971 2,802 5,785 إيرادات رأسمالية مؤجلة
 ────────── ────────── ────────── 

 17,613 16,948 24,559 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

    
 19,913 12,247 12.589 الجزء المتداول

 4.646 4.701 5.024 الجزء غير المتداول
 ────────── ────────── ────────── 

 17.613 16,948 24,559 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 
  



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

 

 تتمة - القوائم المالية الموحدةاحات حول يضإ
 2017 ديسمبر 31في  كما
 

48 

 الدائنون التجاريون واآلخرون  -28
 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 85.318 88.287 90,287 أرباح مستحقة الدفعتوزيعات 
 65.584 64.192 51,583 تكاليف تأمين حوادث

 9.881 12,986 11,747 ضمانات أداء موردين محتجزة
 6.529 10,951 5,409  دائنون تجاريون 

 ────────── ────────── ────────── 

 159,026 176.416 167.312 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

لعادية ا االئتمانيةتتعلق الذمم التجارية الدائنة بالتزام المجموعة تجاه الموردين المحليين. من المتوقع تسوية شروط التجارة 
 اً.يوم 60إلى 30 خاللللمجموعة  األخرىالدائنة  واألرصدة

 

 خرىاألمطلوبات الوالدفع مستحقة المصاريف ال -29
 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 71.261 41.627 52,074 الدفع  مصاريف مستحقة
 43.168 38.936 39,670 (25)إيضاح  موظفين مستحقات

 17.199 18.112 22,558 دائنون آخرون 
 ────────── ────────── ────────── 

 114,302 98.675 131.628 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 ذات العالقةمعامالت واألرصدة مع األطراف ال -30

 الشركة التابعة والشركة الزميلة والمشروع المشترك 
 (1)م يضاح رقإلللمجموعة مذكورة في ا العالقة بين الشركة التابعة والشركة الزميلة والمشروع المشتركإن تفاصيل وطبيعة 

 .المالية الموحدةحول هذه القوائم 
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 تتمة  -معامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ال -30

 
 30بتمويل العمليات التشغيلية للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة )سيتكو( بمبلغ  2014قامت الشركة خالل عام  * 

 ، إالّ 2015من شهر يوليو  ابتداءً اسنوات  4هذا المبلغ غير خاضع ألي فوائد وسيتم استرداد المبلغ خالل  مليون لاير سعودي. إنّ 
 .2017االتفاق بين الشركاء على إعادة جدولة السداد لتبدأ اعتباراً من شهر يناير أنه قد تم 

 

في  اءالشركال يزال ، اتفق الشركاء على تأجيل دفعات السداد ابتداءاً من شهر أبريل إلى نوفمبر من هذا العام. الحالي خالل العام
 .2019لتأجيل دفعات السداد إلى عام  طور المناقشة

 

ض قرال اإدراج دخل التمويل على هذ ض بالقيمة العادلة على أساس أسعار العمولة السائدة في السوق. تمالقر اجيل هذوقد تم تس
  في قائمة الدخل الموحدة.

 

مليون لاير سعودي وذلك  20بتقديم تمويل إضافي بمبلغ  2016باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة خالل الربع الثاني من العام 
. إن هذا المبلغ غير خاضع ألية فوائد وسيتم استرداد المبلغ فور المدرسي الحكوميلتمويل عمليات التشغيل لتنفيذ عقود النقل 

 ية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة.استالم مستحقات الشركة السعود
 

مليون لاير للشركة السعودية اإلماراتية للنقل  20بتقديم تمويل إضافي بمبلغ  2016قامت الشركة خالل الربع الثالث من العام 
للنقل  ة اإلماراتيةة فوائد وسيتم استرداد المبلغ فور استالم مستحقات الشركة السعوديهذا المبلغ غير خاضع أليّ  المتكامل. إنّ 

  .المتكامل المحدودة
  

  
التمويل 

 المقدم*

الحصة في 

 األرباح

 ءشرا

 حافالت

الخدمات 

 المقدمة

 

 

 

 إيجار الحافالت

المبالغ 

 منالمستحقة 

ذات  األطراف

 العالقة

  

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

        المشروع المشترك:

اإلماراتية الشركة السعودية 

 1.882  - 43,314  - 2017ديسمبر  31 )سيتكو( للنقل المتكامل

 

 

5.960 72.537 

 71.952  - 1.104  - 15.215 40.000 2016ديسمبر  31 

 55.451  - 4.123 1.178 12.272 25.000 2016يناير  1 

المبالغ المسحقة إلى حقوق 

غير المسيطرة  الملكية

      :للشركة التابعة

 

 

 ديفيلوبمنت آر إيه تي بي

 2,688  - 8.044  -  -  - 2017ديسمبر  31 )شركة فرنسية( 

 8,718  - 12.634  -  -  -  2016ديسمبر  31 

 12,991  - 12.842  -  -  -  2016يناير  1 

        

السعودية  ديف آر إيه تي بي

 2,191  - 25.844  -  -  - 2017ديسمبر  31 ال سي سي

 16,197  - 22.318  -  -  -  2016ديسمبر  31 

 11,852  - 11.852  -  -  -  2016يناير  1 

        

إجمالي المبالغ المستحقة 

غير  إلى حقوق الملكية

     2017ديسمبر  31 المسيطرة للشركة التابعة:

 

4.879 

 24.915        2016ديسمبر  31 

 24.843         2016يناير  1 
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 تتمة  -معامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ال -30
 

 بالمجموعة تعويض كبار موظفي اإلدارة 
 

 2017 2016 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ────────── ────────── 

   موظفي اإلدارة المعامالت مع كبار 
 3.136 4,982 (8)إيضاح  مصاريف ومكافآت وبدالت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة

 13.035 13,147 )*( لمجموعةبادارة إلموظفي اكبار تعويضات 
 
 فيما يلي بيان بتعويضات كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة:  *( )
 

 2017 2016 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ────────── ────────── 

   
 12.606 12,695 موظفين قصيرة األجل منافع

 429 452 منافع ما بعد إنتهاء الخدمة
 ────────── ────────── 

 13.035 13,147 إلى كبار موظفي اإلدارة جمالي التعويضات المدفوعة إ
 ══════════ ══════════ 

 
 .إعداد القوائم المالية والمتعلقة بكبار موظفي اإلدارةل فترة الكمصروف خ المثبتةبالغ مدول الجفي ال فصح عنهامبالغ المالتمثل 

 
 المعلومات القطاعية  -31

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

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

ويعتبر هذا القطاع من أكبر قطاعات  . كما يتضمن عمليات الشحن.السعودية وداخلها، باإلضافة إلى خدمة النقل الدولي
 الشركة. 

 
  د التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير سواء كانوا جهات حكومية ويشمل خدمات النقل بموجب عقو –قطاع العقود والتأجير

 الليمو. عملياتتضمن أيضا يكما  .أو غير حكومية وذلك داخل المملكة أو خارجها
 
  للنقل العام  زعبد العزيي تقوم بتنفيذ مشروع الملك تويشمل النتائج المالية لشركة المواصالت العامة وال –مشروع النقل العام

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

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 

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

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

 
يتم حذف اإليرادات المتداخلة بين القطاعات وبين وحدات األعمال عند توحيد القوائم المالية ويتم إظهارها في عمود "التسويات 

 والحذوفات".
 

داء. تخصيص الموارد وتقييم األة لغرض إتخاذ القرارات بشأن لتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عمليات قطاعات األعمال بصورة مستق
 . ية الموحدةالمالالقوائم  الدخل الموحدة فيويتم قياسه بصورة مماثلة مع قائمة الدخل الموحدة يتم تقييم أداء القطاع بناء على قائمة 

 
لعقود والتأجير. خالل العام، وافق مجلس اإلدارة على ضم أعمال قطاع الشحن مع قطاع نقل الركاب وضم أعمال الليمو مع قطاع ا

 تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة لتتماشى مع تصنيف هذا العام.
 

 .2016و 2017أو أكثر في إيرادات المجموعة في  ٪10ليس لدى المجموعة عميل مهم يساهم بنسبة 
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 تتمة -المعلومات القطاعية  -31
  
  فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات: 

 اإلدارة العامة  العقود والتأجير نقل الركاب 
مشروع النقل 

 العام 
إجمالي 

 القطاعات 
التسويات 
 الموحدة  والحذوفات

 2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 1,127,530  - 1,127,530 76,730  - 372,440 678,360 إجمالي اإليرادات 
 (955,998) 19,632 (975,630) (57,004)  - (323,716) (594,910) تكلفة اإليرادات
 171,532 19,632 151,900 19,726  - 48,724 83,450 إجمالي الربح
 9,273  - 9,273 5,889 3,384  -  - إيرادات مالية

 (19,146)  - (19,146) (3,639) (15,507)  -  - مصاريف تمويل
 43,314  - 43,314  - 43,314  -  - الحصة في نتائج أعمال مشروع مشترك

 93,910 (14,051) 107,961 16,415 (37,422) 47,654 81,314 قبل الزكاة )الخسارة( الربح
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
        

 

 اإلدارة العامة  العقود والتأجير نقل الركاب 
مشروع النقل 

 العام 
إجمالي 

 القطاعات 
التسويات 
 الموحدة  والحذوفات

 2016 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 1,151,641  - 1,151,641 79,008  - 327,409 745,224 إجمالي اإليرادات 
 (910,792) 17,599 (928,391) (56,352)  - (283,496) (588,543) تكلفة اإليرادات
 240,849 17,599 223,250 22,656  - 43,913 156,681 إجمالي الربح 
 15,209  - 15,209 12,619 2,590  -  - إيرادات مالية

 (8,206)  - (8,206) (3,821) (4,385)  -  - مصاريف تمويل

 15,215  - 15,215  - 15,215  -  - الحصة في نتائج أعمال مشروع مشترك
 143,476 13,585 129,891 (8,684) (68,536) 47,076 160,035 قبل الزكاة )الخسارة( الربح

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

 

 اإلدارة العامة  العقود والتأجير نقل الركاب 
مشروع النقل 

 العام 
إجمالي 

 القطاعات 
التسويات 
 الموحدة  والحذوفات

 2017 ديسمبر 31 كما في
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 2,908,662 (10,229) 2,918,891 489,870 927,861 724,355 776,805 إجمالي الموجودات 
 1,283,447 (19,819) 1,303,266 477,680 188,773 276,628 360,185 إجمالي المطلوبات 

         
        إفصاحات أخرى:

 1,395,901  - 1,395,901 1,361 66,204 616,084 712,252 ممتلكات وآالت ومعدات، صافي
استثمارات في شركة زميلة 

  -  - ومشروع مشترك 
 

71,855 -  
 

71,855 -  

 
71,855 

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

 

 اإلدارة العامة  العقود والتأجير نقل الركاب 
مشروع النقل 

 العام 
إجمالي 

 القطاعات 
التسويات 
 الموحدة  والحذوفات

 2016 ديسمبر 31 كما في
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 2,792,247 (9,889) 2,802,136 514,278 931,641 644,233 711,984 إجمالي الموجودات 
 1,186,513 (15,267) 1,201,780 500,532 164,042 236,012 301,194 إجمالي المطلوبات 

         
        إفصاحات أخرى:

 1,198,797  - 1,198,797 22 22,902 529,580 646,293 ممتلكات وآالت ومعدات، صافي
استثمارات في شركة زميلة 

  -  - ومشروع مشترك 
 

28,541 -  
 

28,541 -  

 
28,541 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 تتمة -المعلومات القطاعية  -31
  

 اإلدارة العامة  العقود والتأجير نقل الركاب 
مشروع النقل 

 العام 
إجمالي 

 القطاعات 
التسويات 
 الموحدة  والحذوفات

 2016 يناير 1 كما في
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

 2,642,020 (13,681) 2,655,701 532,776 895,403 587,371 640,151 إجمالي الموجودات 
 1,112,883 (13,014) 1,125,897 508,966 189,585 191,560 235,786 إجمالي المطلوبات 

         
        إفصاحات أخرى:

 1,061,118  - 1,061,118 28 18,635 474,429 568,026 وآالت ومعدات، صافيممتلكات 
استثمارات في شركة زميلة 

 13,326  - 13,326 - 13,326  -  - ومشروع مشترك 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
        
 

 التابعةالحصص الغير مسيطرة في الشركة  -32

 :(1) التابعة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة والموضحة في إيضاح ةملخص بالمعلومات المالية للشرك فيما يلي بيان

   2017ديسمبر  31  2016ديسمبر  31  2016يناير  1
بآالف الريـــاالت 

 السعودية
بآالف الريـــاالت  

 السعودية
بآالف الريـــاالت  

   السعودية

       

 حقوق الملكية غير المسيطرةنسبة   20٪  20٪  20٪

 الموجودات      

 الموجودات المتداولة   480,748  505,677  519.938

 الموجودات الغير متداولة   9,122  8,600  9.425

 اجمالي الموجودات   489,870  514,277  529.363

       

 المطلوبات      

 المطلوبات المتداولة  28,259  49,295  43.863

 المطلوبات الغير متداولة  449,421  459,506  471.339

 اجمالي المطلوبات  477,680  508,801  515.202

       
 اإليرادات   76,730  79,008  

 صافي الدخل  6,713  (8,684)  

 اجمالي الدخل الشامل  6,713  (8,684)  

       

 التدفقات النقدية الناشئة من:      

 األنشطة التشغيلية        (85,202)  (57,433)  

 األنشطة التمويلية        (219,878)  (101,492)  

  (158,925)  (305,080)   

       

  2.695  5.522  
حصة الحقوق الغير مسيطرة من صافي 

 الموجودات

  (1,583)  2.827  
الحقوق الغير مسيطرة من صافي حصة 

 الربح )الخسارة(
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 القيمة العادلة  –األدوات المالية  -33
 

رف طتتكون األدوات المالية للمجموعة من النقدية وشبه النقدية، االستثمارات في ودائع مرابحة، المدينون التجاريون، المبالغ المستحقة من 
بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، دائنون تجاريون وآخرون وتمويل  الملكية المصنفةحقوق ذو عالقة، استثمارات في أدوات 

  مرابحة.
قيمتها  المتداولة األخرى تقارب وااللتزاماتالنقدية والمدينون التجاريون والدائنون التجاريون  هرت اإلدارة بأن القيمة العادلة للنقدية وشبقدّ 

 ك لالستحقاق قصير األجل لهذه األدوات. الدفترية بشكل كبير وذل
   

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

  والقروض ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية الحالية.
يمة قيوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي لل

مة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية العادلة. ال يتضمن ذلك بيانات القي
 تقارب بصورة معقولة القيمة العادلة:

 
      التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  
إجمالي القيمة 

 العادلة 

 2017ديسمبر  31
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

      تم قياسها بالقيمة العادلة: 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
117,943 

 
117,943 

 
 -  

 
 -  

 
117,943 

      

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  
إجمالي القيمة 

 العادلة 

 2016ديسمبر  31
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

      تم قياسها بالقيمة العادلة:
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر
  

114.552  
  

114.552  
 
 -  

 
 -  

  
114.552  

      

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  
إجمالي القيمة 

 العادلة 

 2016يناير  1
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

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

      تم قياسها بالقيمة العادلة: 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر
  

107.837  
  

107.837  
 
 -  

 
 -  

  
107.837  

      

الهرمي . لم تحدث أي تحويالت بين أي مستويات من التسلسل 2016و 2017القيمة العادلة في  يالت بين مستويات قياسلم تكن هناك تحو
 .لعادلة في فترة المقارنةللقيمة ا

 
 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية -34

 
 المجموعة. نشاط تمويل هوالغرض الرئيسي من األدوات المالية للمجموعة إّن 
 
والتي تشتمل على  ومخاطر االئتمان مخاطر السوق مخاطر السيولة، أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، من ضمنها إنّ 

تركز إدارة المخاطر للمجموعة علـى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية تومخاطر االئتمان.  مخاطر القيمة العادلة، ر العمالتمخاط
 ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة.

 
 مخاطر السيولة

موعة جتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. إن سياسة الم
 في إدارة مخاطر السيولة هو التأكد من توفر سيولة نقدية وتمويل كافي للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. 
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 تتمة -المخاطر المالية  أهداف وسياسات إدارة -34
 

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

 
 2017ديسمبر  31 
 المجموع أكثر من سنتين من سنة إلى سنتين أقل من سنة على الطلب 

      مطلوبات مالية 
 159,026 - - 14,941 144,085 دائنون تجاريون وآخرون

 358,149 28,590 142,985 186,574 - تمويل المرابحة

 144,085 201,515 142,985 28,590 517,175 

 
 2016ديسمبر  31 
 المجموع أكثر من سنتين من سنة إلى سنتين أقل من سنة على الطلب 

      مطلوبات مالية 
 176,416 - - 99,369 77,047 دائنون تجاريون وآخرون

 247,373 - - 109,392 137,981 تمويل المرابحة

 215,028 208,761 - - 423,789 

 
 2016 يناير 1 
 المجموع أكثر من سنتين من سنة إلى سنتين أقل من سنة على الطلب 

      مطلوبات مالية 
 167,312 - - 92,586 74,726 دائنون تجاريون وآخرون

 119,576 - 50,161 69,415 - تمويل المرابحة

 74,726 162,001 50,161 - 286,888 

 

 مخاطر السوق 
أسعار  يمخاطر السوق هي مخاطر الخسارة في األرباح المستقبلية أو للقيم العادلة أو للتدفقات النقدية المستقبلية التي قد تنتج عن التغيرات ف

 .ةسهم وأسعار صرف العمالت األجنبينتيجة للتغيرات في أسعار األ ةالمالية. قد تتغير قيمة األداة المالياألدوات 
 

 مخاطر أسعار األسهم    
 .إن أسهم المجموعة المدرجة وغير المدرجة عرضة لمخاطر أسعار السوق عن عدم اليقين بشأن القيم المستقبلية لألوراق المالية االستثمارية

تدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع حدود ألدوات حقوق الملكية الفردية والشاملة. يتم تقديم تقارير حول محفظة 
 المجموعة بمراجعة واعتماد جميع قرارات االستثمار في األسهم. لجنة االستثمار في قومتم إلى إدارة المجموعة على أساس منتظم. األسه

 
لمخاطر األسعار بسبب التغيرات في  خالل الدخل الشامل اآلخربقيمتها العادلة من  حقوق الملكية المصنفةتخضع استثمارات في أدوات 

لألدوات الناشئة إما من العوامل الخاصة باألدوات الفردية أو جهات اإلصدار الخاصة بها أو العوامل التي تؤثر على جميع القيمة السوقية 
األدوات المالية المتداولة في السوق. تتطلب سياسة مخاطر السوق للمجموعة من إدارة مثل هذه المخاطر من خالل تحديد ومراقبة األهداف 

 التنويع وحدود االستثمار في كل صناعة أو قطاع. وخطة  راتوالقيود على االستثما
 

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

 
   2017ديسمبر  31

التأثير على 

 يةلكحقوق الم
بآالف الرياالت 

  السعودية

التغير في 

 المتغيرات

  

    
 تداول  10٪+  18.301

(14.973) - 10٪   
 
عتمد نسبة الزيادة والنقصان في سعر السوق على الحركة في سوق األسهم السعودية )"تداول"(. تستند تحليالت الحساسية المبينة أعاله ت

 .2017في عام  ٪10المركب ستقتصر على األرجح على تذبذب صعودي أو هبوطي قدره  تداولعلى افتراض أن الحركة في مؤشر 
 

خل الشامل قائمة الدالتي تؤثر على  المعامالتعلى  الفعلي على حقوق الملكية للمجموعة يستثني التأثير األسهمإن تأثير حساسية أسعار 
 .الموحدة
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 تتمة –أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  -34
 

 مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. الشركة عرضة لتقلبات أسعار 

ال  .صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادية. تستخدم المجموعة العمالت األجنبية، وبشكل أساسي الدوالر األمريكي واليورو
األمريكي حيث أن اللاير السعودي مربوط بالدوالر األمريكي، وال تعتبر  تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت الهامة فيما يتعلق بالدوالر

المعامالت المقومة بعمالت أخرى تمثل مخاطر عمالت كبيرة. ومع ذلك، فإن اليورو عرضة لتقلبات سعر الصرف أعلى من الدوالر 
 األمريكي.

 
 .لماليةا مئوالقا علی طلبسيا ارهتأثي ببسب بالحساسية لخاصةا ألجنبيةا تلعمالا طرمخا رضع ميت ال
 

 االئتمان مخاطر
االئتمان هي مخاطر فشل أحد األطراف في الوفاء بالتزامه ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. يتأثر تعرض المجموعة  مخاطر

 لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل والتي تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها فيما يتعلق بالعمالء
تراعي اإلدارة أيًضا العوامل التي قد تؤثر على مخاطر  ذلك،د ائتمان للعمالء األفراد ومراقبة المستحقات القائمة. ومع حدو عمن خالل وض
  لمجموعة،ابما في ذلك المخاطر االفتراضية المرتبطة بالصناعة والدولة التي يعمل فيها العمالء. نظًرا لطبيعة أعمال  عمالئها،االئتمان لقاعدة 

 بشكل كبير. االئتماننقًدا نظًرا لعدم تعرض المجموعة لمخاطر  اإليراداتجزء كبير من  تحصيل ميت
كون تأن أو  الجغرافية،أو أنشطة في نفس المنطقة  مماثلة،عدد من األطراف في أنشطة تجارية  شاركعندما ي تالتركيزاتنشأ 

  تزاماتها التعاقدية على نحو مماثل بالتغيرات في الظروفلها سمات اقتصادية مشابهة قد تتسبب في تأثر قدرتها على الوفاء بال
 

 الئتمان،الم تحدد اإلدارة أي تركيزات كبيرة من مخاطر  الموحد،االقتصادية أو السياسية أو غيرها. في تاريخ الميزانية العمومية 
 باستثناء المعامالت مع المؤسسات الحكومية.

 
 موعد استحقاقها ولكنها لم تنخفض قيمتها: فيما يلي تحليل األصول المالية التي مضى

 

 أكثر من سنتين لى سنتينإمن سنة  لى سنة إيوم  91 يوم 90أقل من  اإلجمالي 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 6,687 5,605 60,661 43,900 116,853 2017ديسمبر  31
 5.250 8.432 83.486 35,882 133.050 2016ديسمبر  31

 6.213 3.345 44.576 54.093 108.227 2016يناير  1
 

 كالتالي: نين وآخريتجاريال للمدينينتم تحديد جودة االئتمان 
 تخلف حاالت 3مع ما يصل إلى  التجاريين نلمدينيباالمستوى المتوسط  كما يتمثل ؛في عدم التخلف في السداد تتمثلدرجة االئتمان العالية 

أو منخفضة القيمة في  السداد متأخرةع الذمم المدينة المصنفة ك. جميحاالت 3بأكثر من  تخلف عن السدادمنخفضة تتعلق بالالدرجة السداد و
 ".مرتفع" تصنيفالجدول أعاله مصنفة 

 
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل صنف من األصول المالية.إّن 
 
 دارة رأس المالا

والسوق ودعم التطور  تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين
 وكذلك مستوى األرباح الموزعة على المساهمين العاديين. المال،. تراقب اإلدارة عائد رأس المجموعة عمالالمستقبلي أل

 
 .2016و 2017ديسمبر  31لم يتم إجراء تغييرات على أهداف المجموعة أو سياساتها أو عملياتها للسنة المنتهية في 

 
 .2016و 2017ديسمبر  31أي متطلبات رأسمالية مفروضة من الخارج في  مجموعةال يوجد لدى ال

 
 االلتزامات المحتملة  االرتباطات الرأسمالية و -35

 
 االلتزامات المحتملة   (أ

 ، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابةً عنها خالل دورة األعمال العادية، ضمانات وقبوالت2017 ديسمبر 31كما في 
: 2016يناير  1مليون لاير سعودي،  800: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 821,781يبلغ حدها األقصى  واعتمادات مستندية

 مليون لاير سعودي(. 805.9
 
 الرأسمالية االرتباطات (ب

 .2018حافلة جديدة ومن المتوقع استالمها خالل  197مليون لاير سعودي لشراء  112يوجد لدى المجموعة أيضاً ارتباطات رأسمالية قدرها 
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 تتمة -االلتزامات المحتملة االرتباطات الرأسمالية و -35
 

 عقود اإليجار التشغيلية (ج
 

 المجموعة كمستأجر
 بعد تلك الفترة.، مع وجود خيار تجديد عقد اإليجار سنوات 5ود اإليجار األولية عادة بين سنة وتتراوح فترة عق

 
 ( الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية1)

 فيما يلي تحليالً للحد األدنى لإليجارات المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجارات التشغيلية غير القابلة لإللغاء:
 

 

 2017ديسمبر  31
بآالف الرياالت 

 السعودية

 2016ديسمبر  31
بآالف الرياالت 

 السعودية

 2016يناير  1
بآالف الرياالت 

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

 7,488 12,000 11,637 اقل من سنة واحدة 
 14,075 20,100 13,707 بين سنتين إلى خمس سنوات

 8,400 12,600 7,350 من خمس سنوات أكثر
 ───────── ───────── ───────── 
 32,694 44,700 29,963 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 ( المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الموحدة2)
 

 

 2017ديسمبر  31
بآالف الرياالت 

 السعودية

 2016ديسمبر  31
بآالف الرياالت 

  السعودية
 ───────── ─────────  

  21,651 22,189 مصاريف إيجار
 ═════════ ═════════  

 

 توزيعات األرباح   -36
 

مليون لاير سعودي  62.5(، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2018يناير  29)الموافق  هـ1439األولى  جمادى 12بتاريخ 
 ، على أن تعرض هذه التوصية على الجمعية العمومية للشركة للموافقة.2017 سعودي للسهم( للسنة المالية لاير 0.50)بواقع 

 
( على توصية مجلس 2017مارس  27هـ )الموافق 1438جمادى الثاني  28ها المنعقد بتاريخ وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماع

ودفع مكافأة إلى أعضاء  2016لاير سعودي للسهم( للسنة المالية  0.50مليون لاير سعودي )بواقع  62.5اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 
 مليون لاير سعودي.  1.8مجلس اإلدارة قدرها 

 
( على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 2016إبريل  11هـ )الموافق 1437رجب  4جمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ وافقت ال

ودفع مكافأة إلى أعضاء مجلس اإلدارة  2015لاير سعودي للسهم( للسنة المالية  0.50مليون لاير سعودي )بواقع  62.5أرباح نقدية قدرها 
  سعودي. مليون لاير 1.8قدرها 

 
 القوائم المالية الموحدة اعتماد -37

 
 .(2018مارس  26 وافق)الم هـ1439 رجب 9 اعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالية الموحدة خالل اجتماعه المنعقد في

 
 األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم المالية -38

 
 31نهاية السنة، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة كما في تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة جوهرية بعد 

 .2017ديسمبر 


