
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التابعة لها  اتالشركة السعودية للنقل الجماعي والشرك

 )شركة مساهمة سعودية(

 المختصرة )غير مراجعة(الموحدة القوائم المالية األولية 

 تقرير الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل و

 في  تينيالمنته أشهر لتسعةوا الثالثة أشهر تيلفتر

 م 2021 سبتمبر 30

 



 

 

 التابعة لها  اتالسعودية للنقل الجماعي والشركة الشرك

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(

 و تقرير الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل 

 المنتهيتين في أشهر والتسعة لفترتي الثالثة أشهر 

 م 2021 سبتمبر 30   

 

 الصفحة  الفهرس 

  

 - المختصرةتقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية الموحدة 

  

 1 المختصرةالموحدة  األولية قائمة المركز المالي

  

 2 المختصرة الموحدة  األوليةأو الخسارة   قائمة الربح

  

 3 المختصرةاألولية الموحدة  الدخل الشاملقائمة 

  

 4 المختصرةقائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة 

  

 5 المختصرةقائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة 

  

 22-6 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة
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 التابعة لها الشركاتالشركة السعودية للنقل الجماعي و

 ( شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

 

 الشركة  عنمعلومات  .1

 ، مساهمة سعودية  ةشرك  هي(،  "مجموعة"ال أو  "األم"سابتكو" "الشركة    أو لشركة السعودية للنقل الجماعي )"الشركة"  ا

ربيع األول    7بتاريخ    11تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/و  السعودية  العربية  المملكة  ،مسجلة بمدينة الرياضو

. وقد صدر إعالن التأسيس السعودية  األسهم  سوق  في  أسهمها  تداول  يتم  حيث (م1979فبراير    5هـ )الموافق  1399

(. تمارس الشركة  م1979يوليو    9هـ )الموافق  1399شعبان    14بتاريخ    254بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم  

رقم  نش التجاري  السجل  بموجب  بتاريخ    1010024335اطها  )الموافق  1399رمضان    5الصادر  يوليو    29هـ 

  الرياض  10667.ب: ص  ،7995حي النخيل شارع التخصصي مبنى رقم  المركز الرئيسي للشركة في  يقع(. م1979

 .السعودية العربية المملكة، 11443

 

العامة داخل المدن وفيما بينها وخارج   تتمثل األنشطة األساسية للشركة في نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق 

النقل المدرسي ونقل المعلمات و  المهماتالسعودية ونقل الطرود غير البريدية ونقل وترحيل البضائع و  العربيةالمملكة  

ة القطارات والمترو والسيارات والشاحنات وتنظيم الرحالت السياحية الخاصة وتشغيل وصيان  واألجرةوتأجير السيارات  

 المنظفات الكيميائية للمركبات. وغيار الالسعودية واستيراد قطع  العربيةونقل المعتمرين والزوار داخل وخارج المملكة 

 

)م/   صدر رقم  الملكي  وتاريخ  48المرسوم  الحجة    22(  )الموافق  1399ذي  الشركة  (  م1979نوفمبر    12هـ  بمنح 

نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها  ل  تزامل اإلالسعودية للنقل الجماعي عقد  

 لمدة خمس عشرة سنة هجرية. 

 

( بالموافقة على  57(، صدر قرار مجلس الوزراء رقم )م1993نوفمبر  15هـ )الموافق 1414 األخر جمادى  1بتاريخ 

هـ )الموافق  1429جمادى األول    21. بتاريخ  هـ1414رجب    1عتباراً من  المدة خمسة عشر عاماً    لتزاماإلتجديد عقد  

  هـ )الموافق 1429رجب    1عتباراً من  المدة خمس سنوات أخرى قابلة للتمديد    لتزاماإل(، تم تجديد عقد  م2008مايو    26

 (. م2008يوليو  4

 

( بالموافقة على تمديد   254(، صدر قرار مجلس الوزراء رقم )  م2013يونيو    3هـ )الموافق  1434رجب    24بتاريخ  

بنقل الركاب بالحافالت  بموجبه الشركة تلتزمالمبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي والذي  لتزاماإلعقد 

هـ  1434رجب    1على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها، وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ اعتباراً من  

على أن يكون للجهات المختصة الحق خالل هذه المدة في تقليص النطاق المكاني لجزء    ،(م2013مايو    11)الموافق  

عقد   مراحل   لتزاماإلمن  العربية   بحسب  المملكة  في  المدن  بين  بالحافالت  العام  النقل  خدمة  لتقديم  المنافسة  باب  فتح 

 السعودية.

 

 عقد   تمديد  على  بالموافقة  الوزراء  مجلس  قرار  صدر(،  م2015أكتوبر    12)الموافق  هـ  1436ذي الحجة    29 بتاريخ

 وتاريخ   48)م /    رقم  الملكي  المرسوم  شأنه  في  الصادر  الجماعي  للنقل  السعودية  والشركة  الحكومة  بين  المبرم  لتزاماإل

هـ )الموافق  1437  رجب  1  من  اعتباراً   سنوات   خمس  لمدة  وذلك(  م1979نوفمبر    13هـ( )الموافق  1399ذي الحجة    23

  العام   النقل  خدمة  لتقديم  المنافسة  باب  فتح  عند  تفضيلية  تنافسية  ميزة  أي   غيرها  أو  الشركة  منح  وعدم(  م2016  إبريل  8

( استلمت الشركة خطاب معالي م2020أكتوبر    14هـ )الموافق  1442صفر    27بتاريخ    المملكة  مدن  بين  بالحافالت
متضمن موافقة مجلس الوزراء )من حيث المبدأ( على ما توصلت إليه    لتزاماإلرئيس الهيئة العامة للنقل بخصوص عقد  

هـ  1442رجب    1لمدة سنة من تاريخ    لتزاماإلتمديد عقد    الشركة موضحا    موجوداتاللجنة المشكلة لمعالجة وضع  
 موقع   في   عنها  اإلعالن  تم  والتي  لتزاماإل  عقد  يخص  فيما  النهائية  للتسوية  الالزمة  والبنود(  م2021فبراير    13)الموافق  
 في تداول.  وإعالناتها الشركة

 
االجتماع المنعقد   فيقام مجلس اإلدارة بعرض النقاط الواردة في موافقة مجلس الوزراء على مساهمي الشركة  فقد    عليه،و

األول    29بتاريخ   )الموافق:  1442ربيع   الشروط   على  المساهمين  قبل  من  الموافقة  وتمت  ،(م 2020نوفمبر    15هـ 

 . لتزاماإلالمذكورة بالخطاب ووفقاً لعقد  حكامواأل

وفقاً للبنود المذكورة  ( صدرت موافقة مجلس الوزراء النهائية  م2021مارس    23هـ )الموافق:  1442عبان  ش  10  بتاريخ

 .أعاله

 

 



 

7 

 

 الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها

 ( شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

 

 )يتبع( معلومات عن الشركة .1
 

 : المختصرةالتابعة التالية والمدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة  اتالشركفي  باالستثمار الشركة قامت

 

الملكية  نسبة           

   الشركات التابعة 

سنة 

 التأسيس 

 30 

 سبتمبر

م 2021   

31  

ديسمبر  

م 2020  النشاط األساسي  

 

 بلد التأسيس 

 

 

شركة المواصالت 

 العامة

 
 

م 2014  

 

 
 

80٪  
 

 

80 ٪  
 

الملك عبد  تنفيذ مشروع 

للنقل العام بمدينة  زالعزي

 الرياض 

 

 المملكة العربية السعودية

 

شركة حلول التنقل 

الرقمي  

   لالستثمار

 
 

م 2021  

 
 

100٪  
 -  

تحليل النظم وتقنيات التنقل  

 الذاتي 

 

 المملكة العربية السعودية

 

هي شركة ذات    ديفلوبمنت )شركة فرنسية(ار ايه تي بي    لشركة  ٪20)المملوكة بنسبة  شركة المواصالت العامة    إن  

بتاريخ   1010429250مسئولية محدودة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  

(. تزاول الشركة أنشطة استيراد وتشغيل وصيانة الباصات في  م2014ديسمبر    31هـ )الموافق  1436ربيع األول    8

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

 (.م2014سبتمبر  4)الموافق 

 

لالستثمار  حلول  شركة  إن    الرقمي  بنسبة    التنقل  الجماعي هي    ٪100المملوكة  للنقل  السعودية  ذات   شركة  للشركة 

 بتاريخ   1010732875بموجب السجل التجاري رقم  مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية  محدودة    مسؤولية

تزاول    مليون لاير سعودي  5يبلغ رأس المال المدفوع  للشركة    م(.2021  أغسطس  10هـ )الموافق  1443  محرم  1

 .تحليل النظم وتقنيات التنقل الشركة أنشطة

 

 :التاليةفي الشركات الزميلة والمشروع المشترك  باالستثمارقامت الشركة  كما

    نسبة الملكية     

االستثمار في الشركة 

الزميلة والمشروع 

 العالقة  المشترك

 

 سبتمبر 30

م 2021   

31  
ديسمبر  
م 2020  النشاط األساسي 

 

 بلد التأسيس 

شركة النقل السعودية  

 البحرينية )*( 

 
 شركة زميلة 

 
40٪   40 ٪  أنشطة النقل 

 
 المملكة العربية السعودية

شركة مترو العاصمة 

 المحدودة

 
 شركة زميلة 

 
20٪   20 ٪  

أعمال إنشاء وصيانة 

 الطرق 

 
 المملكة العربية السعودية

الشركة السعودية  

 اإلماراتية للنقل المتكامل 

مشروع   

 مشترك 

 
50٪   50 ٪  خدمات النقل المدرسي 

 
السعوديةالمملكة العربية   

 

 . م2015ديسمبر  31النقل السعودية البحرينية في مرحلة التصفية منذ  شركة*   إن 
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 الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها

 ( شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 

 ة أحداث هام - 2

  الماضي ( المستجد المعلن عنه كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية في مطلع  العام  Covid-19)  كوروناما زال وباء  

حاليا التنبؤ بالمدى الكامل ومدى تأثير هذا الوباء على األعمال واالقتصاد الذي تعمل   الصعبمستمراً في التطور، ومن  

 فيه المجموعة. 

 

التنبؤ بها بدقة في هذا  التطورات المستقبلية التي ال يمكن  وال يزال مدى ومدة هذه اآلثار غير مؤكدين ويعتمدان على 

حتى    احتواءات االحتواء المتخذة، وقد اتخذت المجموعة خطوات  وفعالية إجراء  ومدى،  الفيروس الوقت، مثل معدل انتقال  

 م، حدت من التأثير السلبي للفيروس على النتائج المالية للمجموعة.2021 سبتمبر 30

 

أي   المجموعة  تتوقع  االستمرارية،العقارات    مستقبلي  تأثيرال  مبدأ  على  وسلبي  والحافالت   والمعدات  واآلالتكبير 

 والتعهدات البنكية وستواصل المجموعة إعادة تقييم وضعها واألثر المرتبط بذلك على أساس منتظم.  والشاحنات

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 3

 أسس اإلعداد 3-1

وفقاً لمعيار المحاسبة    م2021  سبتمبر  30في    يةأشهر المنته   التسعة  رةلفت  المختصرةالموحدة    األوليةتم إعداد القوائم المالية  

، المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة "األوليالمالي    التقرير"(  34الدولي رقم )

 محاسبين. وال مراجعينمن الهيئة السعودية لل

 

  31المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في    القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة يجب أن تقرأ بالتزامن مع القوائم

جميع  2020ديسمبر تشمل  ال  المختصرة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  هذه  األخيرة"(.إن  السنوية  المالية  )"القوائم  م 

للتقرير المالي، إال أنه  معدة وفقاً للمعايير الدولية  الالمعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد نسخة كاملة من القوائم المالية  

قد تم إدراج سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث والمعامالت التي تعد جوهرية لفهم التغيرات 

 في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ القوائم المالية السنوية األخيرة. 
 

المختصرة   في قائمة المركز المالي األولية الموحدة  طبيعة البندالسابقة لتتماشى مع    السنة  أرقامتم إعادة تصنيف بعض  

أو حقوق  للسنوات السابقة إعادة التصنيف لم تؤثر على األرباح وقائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة المختصرة. إن  

 . الملكية أو التدفقات النقدية
 

 أسس القياس   أ( 

 بالقيمة  المالية  الموجوداتعلى أساس التكلفة التاريخية، باستثناء "  المختصرةاألولية الموحدة   الماليةالقوائم    هذهتم إعداد  

العادلة، وباستثناء    "خراأل  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة بالقيمة  قياسها  المحددة    مطلوباتحيث يتم   للموظفينالمنافع 

الحالية    والتي بالقيمة  إثباتها  المتوقعة   للمطلوباتيتم  االئتمان  وحدة  طريقة  باستخدام  عن    المستقبلية  المحاسبة  وتتم 

كما يتم اعداد القوائم المالية    .استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشروع المشترك وفقاً لطريقة حقوق الملكية

 .االستحقاق المحاسبي ووفقاً لمبدأ االستمرارية األولية الموحدة المختصرة باستخدام مبدأ
   

 العملة الوظيفية وعملة العرض   ( ب

بالريال السعودي والذي يعتبر أيضاً العملة الوظيفية للمجموعة. كما    المختصرةعرض القوائم المالية األولية الموحدة    يتم

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

 استخدام التقديرات واألحكام  ( ج

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية   إن إعداد القوائم المالية الموحدة المختصرة للمجموعة وفقاً 

يتطلب من اإلدارة وضع  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  المعتمدة من  السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 

عل تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  والمطلوباتأحكام  والموجودات  والتكاليف  لإليرادات  المدرجة  المبالغ  عنها   ى  المعلن 

 هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. .واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير

للمجموعة والمصادر الهامة لحاالت عدم  ن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل االدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية  إ

 .التأكد من التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية األخيرة للمجموعة
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 التابعة لها الشركاتالشركة السعودية للنقل الجماعي و

 ( شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة)رة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختص 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

 )يتبع(  السياسات المحاسبية الهامة  - 3

 )يتبع(  أسس اإلعداد  3-1

 

 القيمة العادلة  قياس    ( د

 .والمطلوبات الماليةلمجموعة قياس القيمة العادلة لكل من الموجودات  بامن السياسات المحاسبية واإلفصاحات    عدد  يتطلب

 

. وهذا يشمل فريق قامت المجموعة بإنشاء إطار عمل للضوابط المتعلقة بقياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

للقيمة   3تقع على عاتقه المسؤولية الكاملة لإلشراف على جميع عمليات قياس القيمة العادلة المهمة بما في ذلك المستوى  

 العادلة ورفع تقرير مباشرة إلى رئيس القسم المالي.

 

ويجري الفريق مراجعة دورية للمدخالت غير القابلة للمالحظة الهامة وتسويات التقييم. وإذا تم استخدام معلومات الطرف 

ال بتقدير  التقييم  فريق  يقوم  حينئِذ  التسعير،  خدمات  أو  الوسيط  مثل عروض  العادلة،  القيمة  لقياس  تم  اآلخر  الذي  دليل 

الحصول عليه من األطراف األخرى لدعم االستنتاج على أن عمليات التقييم تستوفي متطلبات المعايير بما في ذلك المستوى  

يتم إبالغ لجنة المراجعة بالمجموعة بمشاكل   في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي من خالله سيتم تصنيف عمليات التقييم

 التقييم الجوهرية.

 

يتم تصنيف  .  ، تستخدم المجموعة البيانات القابلة للمالحظة قدر اإلمكانالمطلوباتأو    للموجوداتوعند قياس القيمة العادلة  

الهرمي للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما    التسلسلمختلفة في    مستوياتالقيم العادلة إلى  

 :يلي

 . في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة( غير المعدلة)لمتداولة األسعار ا: 1المستوى  -

القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام بصورة   1مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  :  2المستوى   -

 (. مشتقة من األسعار ) أو بصورة غير مباشرة ( األسعار)مباشرة 

المدخالت غير القابلة  )جودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق المالحظة  مدخالت المو:  3المستوى   -

 (.للمالحظة

 

المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام يمكن تصنيفها في مستويات مختلفة للتسلسل الهرمي   كانتإذا  

للقيمة العادلة، عندئٍذ يتم تصنيف قياس القيمة العادلة في نفس مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أنها مدخالت  

 . أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككل

للنقدية وشبقد   العادلة  القيمة    والموجودات  غير مفوترةالمدينة  الذمم  وال   التجارية  المدينة  والذممالنقدية    هرت اإلدارة بأن 

الدائنة التجارية والمطلوبات المتداولة تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير وذلك لالستحقاق قصير   الذممو األخرى  المتداولة

 . األجل لهذه األدوات
   

رت اإلدارة بأن القيمة الدفترية لتمويل المرابحات ألجل والمرتبطة بعموالت ثابتة ومتغيرة تقارب قيمتها العادلة وذلك  قد  

نتيجة لذلك فإن قيمة النقدية المستقبلية  .  ألنها تحمل عموالت تعكس العموالت السائدة في السوق لتمويل وقروض مشابهة

 . بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية الحالية المخصومة للتمويل والقروض ال تختلف

 

 الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص 3-2

المالية األولية الموحدة المختصرة مع تلك المطبقة في إعداد   القوائم  تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه 

 المفعول  السارية  الجديدة  المعايير   تطبيق  باستثناء  ،م2020ديسمبر    31في    المنتهيةللسنة    للمجموعةالقوائم المالية الموحدة  

  غير  ولكنه  إصداره  تم  تعديل  أو   تفسير  أو  معيار   أي  مبكراً   المجموعة  تطبق   لم.  وجدت  إن   ،م2021  يناير  1  من  اعتباراً 

 .   بعد المفعول ساري
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 التابعة لها الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات

 ( مساهمة سعوديةشركة )

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 

 الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد المعايير  -4
 

بالتطبيق المجموعة  الالحقة مع السماح بالتطبيق المبكر لها. لم تقم    تسري االصدارات الجديدة التالية على الفترات السنوية

المعايير على   القوائم المالية. ال يتوقع أن يكون تأثير هذه  المعدلة عند إعداد هذه  للمعايير الجديدة أو    المجموعة المبكر 

 . جوهرياً عند تطبيق المعايير والتعديالت أدناه

 
السارية للفترات السنوية  

 المعايير الجديدة والتعديالت  التي تبدأ في أو بعد 

 م 2022يناير  1

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  )تكلفة إتمام العقد   -العقود المتوقع خسارتها 
37 .) 

 ( م2020 –م 2018دورة )التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 
تعديالت على  )المتحصالت قبل االستخدام المقصود : والمعداتالممتلكات واآلالت 

 (. 16معيار المحاسبة الدولي 
 (.  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) الَمراجع حول إطار المفاهيم

 م 2023يناير  1
عرض القوائم المالية المتعلق بتصنيف  " 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 ". غير متداولة/كمتداولة المطلوبات 
 /متاح للتطبيق االختياري

تاريخ سريان مؤجل إلى أجل  
 غير مسمى 

 .بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك
 (. 28ومعيار المحاسبة الدولي  10تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 التشغيلية القطاعات      . 5

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

 ويشمل خدمات النقل المجدولة وتتمثل في خدمات نقل الركاب بالحافالت بين مدن المملكة    – نقل الركاب    قطاع
باإلضافة إلى خدمة النقل الدولي. كما يتضمن عمليات   ،متضمنة إيراد الدعم الحكومي  العربية السعودية وداخلها

 الشحن. ويعتبر هذا القطاع من أكبر قطاعات الشركة.  
 ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير سواء    –ت المتخصصة  الخدما  قطاع

 كانوا جهات حكومية أو غير حكومية وذلك داخل المملكة أو خارجها. كما يتضمن أيضا عمليات الليمو.
 لنتائج المالية لشركة  ويشمل ا  –  إيرادات ترتيبات امتياز مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض

العزي الملك عبد  بتنفيذ مشروع  تقوم  العامة والتي  الرياض، كما هو مبين في   ز المواصالت  العام في  للنقل 
 (.1اإليضاح )

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

بناء على التقارير الداخلية التي تقوم المنشأة بمراجعتها بصورة منتظمة لتخصيص تحديد هذه القطاعات التشغيلية    يتم

الموارد على القطاعات وتقييم األداء الخاص بها "طريقة اإلدارة". وتعتمد طريقة اإلدارة على الطريقة التي تقوم بها 

داء. وتقوم إدارة الشركة السعودية للنقل  اإلدارة بتقسيم القطاعات داخل المنشأة التخاذ القرارات التشغيلية وتقييم األ

مالية   فترة  كل  نهاية  في  عرض   أعالهالقطاعات    بمراجعةالجماعي  معايير  إلى  باإلضافة  الكمية  الحدود  لتحديد 

  اإليرادات والمصاريف لكل قطاع.
 

 السعودية. والشركات التابعة لها بصورة رئيسية في المملكة العربية  الشركة أنشطةمزاولة  يتم

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

 "التسويات والحذوفات".
 

اإلدارة بمراقبة نتائج عمليات قطاعات األعمال بصورة مستقلة لغرض إتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد   تقوم

األولية الموحدة الموجزة ويتم قياسه بصورة    الربح أو الخسارةالقطاع بناًء على قائمة    أداءتقييم    يتموتقييم األداء.  

 األولية الموحدة في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.   الربح أو الخسارةمماثلة مع قائمة 

 

  سبتمبر   30٪ أو أكثر في إيرادات المجموعة في الفترة المنتهية في  10ليس لدى المجموعة عميل مهم يساهم بنسبة  

 من إيرادات المجموعة. ٪10عدا جهات حكومية في مجملها أكثر من  فيمام على التوالي،  2021وم 2020

 

المجموعة بمواسم ترتفع فيها معدالت التشغيل. وتتمثل هذه المواسم في فترة الحج واإلجازة الصيفية   إيراداتتتأثر  

المالية المختارة لهذه القطاعات:  البياناتوشهر رمضان المبارك واإلجازات العامة. فيما يلي 
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 التابعة لها الشركاتالشركة السعودية للنقل الجماعي و

 ( شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ( الريال السعودي)
 

 )يتبع( القطاعات التشغيلية. 5
     

 ( يتبع)  معلومات عن القطاعات التي يتم التقرير عنها

العامة اإلدارة  الخدمات المتخصصة    نقل الركاب   

ترتيبات امتياز  

مشروع الملك عبد  

العزيز للنقل العام  

 الموحدة  التسويات والحذوفات  إجمالي القطاعات  بمدينة الرياض 

 30المنتهية في لفترة التسعة أشهر 

   م2021 سبتمبر

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

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

( 15)إيضاح إجمالي اإليرادات   317,626 101,594 - 260,424 679,644 - 679,644 
 (714,696) 14,722 (729,418) (246,593) - (172,393) (310,432) تكلفة اإليرادات

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
/  الربح )الخسارة(  (35,052) 14,722 (49,774) 13,831  (70,799) 7,194 إجمالي 

وضريبة الدخل قبل الزكاة  الخسارة  (2,173) (85,517) (59,111) (15,202) (162,003) 12,361 (149,642) 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 اإلدارة العامة  الخدمات المتخصصة  نقل الركاب   

ترتيبات امتياز  

مشروع الملك عبد  

العزيز للنقل العام  

 الموحدة  التسويات والحذوفات  إجمالي القطاعات  بمدينة الرياض 

 30المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

م 2020 سبتمبر  

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

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

( 15)إيضاح إجمالي اإليرادات   233,907 86,821 - 536,005 856,733  - 856,733  
 (962,294) 21,670 (983,964) (518,112) - (197,335) (268,517) تكلفة اإليرادات

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
/  الربح )الخسارة(  (105,561)  21,670 (127,231) 17,893 - (110,514) (34,610) إجمالي 

وضريبة الدخل قبل الزكاة  الخسارة   (83,894) (157,258) (48,939) (11,233) (301,324) 9,458 (291,866) 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 التابعة لها الشركاتالسعودية للنقل الجماعي والشركة 

 ( شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ( الريال السعودي)

 

 )يتبع( القطاعات التشغيلية. 5
 ( يتبع)  يتم التقرير عنهامعلومات عن القطاعات التي    

 

 اإلدارة العامة  الخدمات المتخصصة نقل الركاب   

ترتيبات امتياز مشروع  

الملك عبد العزيز للنقل  

 الموحدة  التسويات والحذوفات  إجمالي القطاعات  العام بمدينة الرياض 

م  2021 سبتمبر 30 كما في  

 )غير مراجعة( 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

الرياالت  بآالف 

 السعودية 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

بآالف الرياالت  

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

 4,931,687 (25,757) 4,957,444 3,023,071 831,027 698,004 405,342 إجمالي الموجودات  

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

 3,809,837 (51,322) 3,861,159 3,047,713 321,822 321,574 170,050 إجمالي المطلوبات  
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

أخرى: إفصاحات          

وموجودات حق االستخدام  ممتلكات وآالت ومعدات  309,317 606,183 123,676 5,565 1,044,741 - 1,044,741 

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

 66,752  66,752 - 66,752 - - استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 اإلدارة العامة  الخدمات المتخصصة نقل الركاب   

ترتيبات امتياز مشروع  

الملك عبد العزيز للنقل  

 الموحدة  التسويات والحذوفات  إجمالي القطاعات  العام بمدينة الرياض 

   م2020ديسمبر  31كما في 

السعودية بآالف الرياالت  )مراجعة(   بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  

بآالف الرياالت  

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

(31,888) 4,729,598 2,557,446 802,817 819,404 549,931 إجمالي الموجودات    4,697,710 

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

(45,064) 3,468,026 2,566,591 344,551 277,453 279,431 إجمالي المطلوبات    3,422,962 
  ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

        إفصاحات أخرى: 

وموجودات حق االستخدام  ممتلكات وآالت ومعدات  384,970 691,341 92,938 3,295 1,172,544  - 1,172,544 

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

 94,311 -  94,311 -  94,311 -  -  استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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التابعة لها الشركاتالشركة السعودية للنقل الجماعي و

 ( شركة مساهمة سعودية)

( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

. م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

( الريال السعودي)

بالصافي الممتلكات واآلالت والمعدات،. 6

م 2021 سبتمبر 30 م 2020 ديسمبر 31   

الرياالت بأالف

 السعودية

(مراجعة)غير   

الرياالت بأالف

 السعودية

 )مراجعة(

معدات الالت واآل,ممتلكات ال  984,631 1,112,391 

نشاء اإل  تحتمشاريع   26,698 24,265 

1,011,329 1,136,656 

10,1ت ومعدات بتكلفة آالضافة ممتلكات وإالمجموعة ب قامت ،م2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةخالل فترة 

 مليون لاير سعودي(. 61م: 2020  سبتمبر 30) سعودي لاير مليون

الت ومعدات تبلغ قيمتها  آقامت المجموعة باستبعاد ممتلكات و  ،م 2021  سبتمبر  30المنتهية في    أشهر  التسعةخالل فترة  

الصافية   )  مليون  10,3الدفترية  بيع    ألف:    م2020  سبتمبر  30لاير سعودي  أرباح من  نتج عنها  لاير سعودي( والتي 

ةلاير سعودي )لفتر  مليون  3,6م بقيمة  2021  سبتمبر  30في    يةأشهر المنته   التسعة  ةالت والمعدات لفترآلالممتلكات وا

 (.17)إيضاح   لاير سعودي( ألف 13  : م2020 سبتمبر 30في  ةأشهر المنتهي التسعة

بالصافي ، . موجودات غير ملموسة7
م 2021 سبتمبر 30 م 2020ديسمبر  31   

 الرياالت بآالف

 السعودية

(مراجعة)غير   

الرياالت بآالف

 السعودية

 )مراجعة(

 35,804 33,101 البرامج والتراخيص  

)أ( أخرى ملموسة غير موجودات  615,648 548,354 

648,749 584,158 

 موجودات غير ملموسة أخرى  أ( 
بعد  مشروع النقل العام بالرياضفي القيمة المتبقية لحافالت وكراجات   التابعةتمثل الموجودات الغير ملموسة حق الشركة 

المانحة للجهة  سيكون  المشروع،  عقد  بموجب  المشروع.  الرياض(  انتهاء  لمدينة  الملكية  الحافالت   )الهيئة  شراء  خيار 

حق االحتفاظ بالحافالت والكراجات.   لها  التابعة  فالشركةوالكراجات بقيمها الدفترية الصافية وإذا لم يتم ممارسة هذا الخيار،  

   ذمم مدينة غير مفوترة. 8

ها بعد. تقوم الشركة بإصدار فاتورة ر عناإليرادات المعترف بها ولم يتم إصدار فواتيفي  تمثل الذمم المدينة غير المفوترة  

ً للعميل وفق ها  عنالمبالغ التي سيتم تحرير فواتير في مثل الذمم المدينة الحالية غير المفوترة تتللجدول الزمني المتفق عليه.  ا

 .القادمة اً شهر 12الـ فترة خالل 

الفترة   الشركة خالل  استلمت  السداد،  لجدول  في  وفقًا  )  33مبلغ  م،  2021  سبتمبر  30المنتهية  31مليون لاير سعودي 

مليون لاير سعودي(.  15.74:  م2020ديسمبر 

 :المختصرة الموحدةاألولية كما يلي في قائمة المركز المالي  الذمم المدينة غير المفوترةوقد تم عرض رصيد 

م 2021 سبتمبر 30  م 2020 ديسمبر 31   

الرياالت بأالف

 السعودية

(مراجعة)غير   

الرياالت بأالف

 السعودية

 )مراجعة(

1,044,766482,390 المتداولة  الموجوداتالجزء المتداول المدرج ضمن 

غير  الموجوداتالجزء غير المتداول المدرج ضمن 

1,027,6351,329,587 المتداولة 

2,072,401 1,811,977 
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 التابعة لها الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات

 ( شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 . م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ( الريال السعودي)
 

 واحتياطيات رأس مال . 9
 

 رأس المال 

 

م:  2020  ديسمبر  31م )2021  سبتمبر  30مليون لاير سعودي كما في    1,250والمدفوع بالكامل    الشركةيبلغ رأس مال  

  10مليون سهم( قيمة كل سهم    125م:  2020  ديسمبر  31مليون سهم )  125مليون لاير سعودي( ويتكون من    1,250

 لاير سعودي.

 

 نظامي  احتياطي

٪ من أرباحها الصافية للسنة لتكوين احتياطي نظامي  10وفقاً للنظام األساسي للشركة يتعين على المجموعة أن تجنب    

النظامي غير   االحتياطي٪ من رأس المال.  30بلغ االحتياطي المذكور    اذاللجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب   ويجوز

(  م2020  ديسمبر  7)الموافق    ـه  1442  خراأل  عيرب  22  بتاريخالمنعقد    ه مجلس اإلدارة في اجتماع  وافق  متاح للتوزيع.

النظامي    االحتياطيسعودي من    لاير  ونيمل  184مبلغ    تحويلعلى إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة من خالل  

 للشركة.  

 

 اتفاقي احتياطي

 

% من األرباح  5مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة  اقتراحيجوز للجمعية العامة العادية بناًء على   للنظام األساسي للشركةوفقاً 

هـ )الموافق:  1442رمضان    14بتاريخ    .الصافية للمجموعة لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة
عادية للشركة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للمجموعة وذلك  م(، وافقت الجمعية العمومية ال2021إبريل    26

 مليون لاير إلى الخسائر المتراكمة. 42,7بتحويل مبلغ االحتياطي االتفاقي البالغ 

 

 تمويل مرابحة . 10
مع بنوك للحصول على تسهيالت مرابحة. وقد تم الحصول على هذه القروض خالل   مرابحاتأبرمت المجموعة اتفاقيات  

المرابحة  تمويلم مع فترة استحقاق تتراوح بين ثالث إلى خمس سنوات من تاريخ اتفاقية 2021م حتى  2017األعوام من 

بين   ما  تتروح  والتي  السائدة  باألسعار  عموالت  وتحمل  ألمر  بسندات  مضمونة  حصلت   ٪2-٪1وهي  سايبور.  زائداً 

 .لتمويل شراء حافالت المرابحاتالمجموعة على  

، أبرمت الشركة التابعة اتفاقية مع أحد البنوك المحلية على إعادة هيكلة تمويل مرابحة قصير األجل بقيمة 2020خالل عام  

البنكية  أمليون لاير سعودي، على    499 التسهيالت  األجل وزيادة  تمويل مرابحة طويل  مليون لاير    800لى  إن يصبح 

زائداً    ٪ 1,50ة بسندات ألمر وتحمل عموالت سنوية  مضمون  ىسنوات وه  7سعودي تستحق على دفعات ربع سنوية ولمدة  

 سايبور. 

الشركة التابعة اتفاقية تمديد مع أحد البنوك المحلية فيما يتعلق بتسهيالت المرابحة طويلة األجل  أبرمت ،   2021خالل عام 

مليون لاير   200قدره  مليون لاير سعودي( وسحبت مبلغًا إضافيًا    150مليون لاير سعودي زائد    800المذكورة أعاله من )

 فترة.السعودي خالل 

 األجل  قصير مرابحة  تمويل

مليون لاير سعودي   120 بقيمة  محلية  بنوك  من  األجل  قصيرة  مصرفية  تسهيالت  على   الشركة  حصلت  الحالية،  الفترة  خالل

 على شكل مرابحة لتمويل العمليات التشغيلية.  

 ديسمبر   31م )2021  سبتمبر   30مليون لاير سعودي كما في    1,586  من تمويل المرابحاتوقد بلغ الرصيد المستخدم  

 .مليون لاير سعودي( 1,210م: 2020
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 التابعة لها الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات

 ( شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 . م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ( الريال السعودي)

 

 )يتبع(  تمويل مرابحة. 10
 

 :جل طويل األ المرابحات والتمويلفيما يلي 

 م 2020ديسمبر 31 م 2021  سبتمبر 30    

 عملة القرض  

تاريخ  

 الحد االئتماني  االستحقاق 

  الرياالت بأالف

)غير   السعودية

( مراجعة  

  الرياالت بأالف

 )مراجعة(  السعودية

      

 180,000 1,272,000 1,282,000 2028 لاير سعودي   1بنك محلي 

 70,000 - 150,000 2022 لاير سعودي   2بنك محلي 

 559,000 - 800,000 2027 لاير سعودي   3بنك محلي 

  27,096  17,595 61,500 2023 لاير سعودي  4بنك 

  69,545  48,710 136,598 2023 لاير سعودي  4بنك 

  59,483  47,033 83,000 2024 لاير سعودي  5بنك 

  94,661  80,435 101,000 2025 لاير سعودي  4بنك 

 1,059,785 1,465,773    القيمة اإلجمالية 

 (116,634) (118,269)  طويلة األجل  المرابحاتخصم: الجزء المتداول من 

 612 280  الفوائد المؤجلة  تكاليف في  التغير صافي

 943,763 1,347,784  طويلة األجل   المرابحاتالجزء غير المتداول من 

 

 : طويلة األجل المرابحاتالجزء المتداول من  و قصيرة األجل تمويل المرابحات المتداولةفيما يلي 

 

 

 

 

 

 م 2020ديسمبر 31  م 2021  سبتمبر 30   

 الحد االئتماني  عملة القرض  

  الرياالت بأالف

 ( مراجعة)غير  السعودية

  الرياالت بأالف 

 )مراجعة(  السعودية

      

الرصيد   1بنك محلي 

المتداول من المرابحات  

 طويلة األجل 

 40,000  40,000 1,282,000 لاير سعودي 

الرصيد المتداول  – 4بنك 

 من المرابحات طويلة األجل 
 12,730  13,110 61,500 لاير سعودي 

الرصيد المتداول من  –4بنك 

 المرابحات طويلة األجل 
 27,932  28,827 136,598 لاير سعودي 

الرصيد المتداول من  –5بنك 

 المرابحات طويلة األجل 
 16,600  16,600 83,000 لاير سعودي 

الرصيد المتداول من  –4بنك 

 المرابحات طويلة األجل 
 19,372  19,732 101,000 لاير سعودي 

تمويل مرابحة  من بنوك 

 محلية قصيرة األجل 
 150,295  120,289 250,000 لاير سعودي 

 266,929  238,558   اإلجمالية القيمة 

 (120)  (257)  تكاليف الفوائد المؤجلة  في  التغير صافي

طويلة  المرابحاتقصيرة األجل والجزء المتداول من  المرابحات إجمالي 

 األجل 
238,301  266,809 
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التابعة لها الشركاتالشركة السعودية للنقل الجماعي و

 ( شركة مساهمة سعودية)

( غير مراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة

م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ( الريال السعودي)

 )يتبع( تمويل مرابحة .  10
:المرابحاتحركة ملخص بفيما يلي 

م 2021 سبتمبر 30 م 2020 ديسمبر 31   

الرياالت بأالف

 السعودية

(مراجعة)غير   

الرياالت بأالف

 السعودية

 )مراجعة(

االفتتاحيالرصيد   1,210,572760,053

السنة  المتحصالت خالل الفترة/   782,9261,242,748

السنة المدفوعات خالل الفترة/  (407,413)(792,229)

1,586,0851,210,572

 :المختصرة الموحدة رصيد المرابحات كما يلي في قائمة المركز المالي عرضوقد تم 

م 2021 سبتمبر 30  م 2020 ديسمبر 31   

الرياالت بأالف

 السعودية

(مراجعة)غير   

الرياالت بأالف

 السعودية

 )مراجعة(

 266,809 238,301 الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
المتداول المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة الجزء غير    1,347,784 943,763 

1,586,085 1,210,572 

. الدفعة المقدمة من عميل  11

مبلغ   الشركة  بمدينة    1,568استلمت  العام  للنقل  العزيز  عبد  الملك  لتنفيذ مشروع  مقدمة  مليون لاير سعودي كدفعة 
549و  م2019مليون لاير سعودي في عام    548، و  م 2015مليون لاير سعودي في عام    471الرياض. تلقت الشركة  

وغير المتداولة    المتداولة  البنود. وقد تم تصنيف الرصيد في نهاية الفترة ضمن  م2020مليون لاير سعودي في عام  
مليون   118: م 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي على التوالي )   1,385مليون لاير سعودي و 165بأرصدة تبلغ 
قا  للمنجز من األعمال ويتم استنفاذ قيمة الدفعة المقدمة طب  على التوالي(.  لاير سعودي  مليون  1,438لاير سعودي و

 .المنفذة من قبل شركة المواصالت العامة بنسبة من إجمالي األعمال التراكمية المقدمة

. األدوات المالية  12

العادلة بالقيمة  مقاسة  والغير  المالية  المطلوبات  و  للموجودات  الدفترية  القيم  أدناه  الجدول  تمثل     يوضح  قيمتهاحيث 
الدفترية تقدير معقول للقيمة العادلة. 
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 التابعة لها الشركاتالشركة السعودية للنقل الجماعي و

 ( شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 . م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ( الريال السعودي)

 

 ( يتبع )المالية  األدوات -12
بأالف الرياالت السعودية )غير مراجعة( م2021 سبتمبر 30   بأالف الرياالت السعودية )مراجعة(  م2020ديسمبر  31    

  التكلفة المستنفذة   
مطلوبات مالية  

 أخرى 
  التكلفة المستنفذة   اإلجمالي 

مطلوبات مالية 

 أخرى 
 اإلجمالي 

             الغير مقاسة بالقيمة العادلةالموجودات المالية 

 195,287  -  195,287  162,656  -  162,656  ذمم مدينة تجارية  

 93,711  -  93,711  91,457  -  91,457  مستحق من أطراف ذات عالقة 

 351,583  -  351,583  409,735  -  409,735  النقد و ما في حكمه

 1,811,977  -  1,811,977  2,072,401  -  2,072,401  مفوترة  غير مدينة ذمم

  2,736,249  -  2,736,249  2,452,558  -  2,452,558 

             المطلوبات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة

 1,210,572  1,210,572  -  1,586,085  1,586,085  -  تمويل مرابحة

 6,483  6,483  -  19,084  19,084  -  عالقة  ذات  أطراف إلى مستحقة مبالغ

 153,320  153,320  -  163,526  163,526  -  دائنة تجارية  ذمم

 257,160  257,160  -  252,048  252,048  -  مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   مصروفات

  -  2,020,743  2,020,743  -  1,627,535  1,627,535 
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 التابعة لها الشركاتالشركة السعودية للنقل الجماعي و

 ( شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ( الريال السعودي)

 

 الرأسمالية واالرتباطات المطلوبات المحتملة    . 13
 

 الدعاوى القضائية   

ً يحال  بشأنها  الترافع  تميو  ة،يأعمالها العاد، خالل دورة  الشركةالمقامة ضد    ايهناك بعض القضا  ديتحد   مكنيإال أنه ال    ا

القوائم  كونيلن    ايبشكل مؤكد. تعتقد اإلدارة أن نتائج هذه القضا  ايلهذه القضا  ةيالنهائ  جةيالنت  لها أثر جوهري على 

 م. 2021 سبتمبر 30الموحدة المختصرة للمجموعة كما في  ةياألول ةيالمال

 بالمطلوبات المحتملة: فيما يلي بيان 

 

 
 سبتمبر 30

 م 2021
 

ديسمبر  31

 م 2020

 واعتمادات مستندية   ضمانات
مليون   2,064

 لاير سعودي 
 

مليون لاير  2,072

 سعودي 

 مطلوبات محتملة        

محتملة من وقت آلخر تتعلق ببعض المسائل المتنازع عليها، بما في ذلك مطالبات من وضد   مطلوباتلدى المجموعة 

  المطلوبات المقاولين ودعاوى قضائية وإجراءات تحكيم تنطوي على مجموعة متنوعة من القضايا. حيث نشأت هذه  

 ه المطالبات المحتملة.هامة من هذ مطلوباتالمحتملة في السياق العادي لألعمال. ومن غير المتوقع تكبد أي 

 

 وضريبة الدخل الزكاة . 14
 

   الزكاة (أ
تم احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي للشركة والشركة التابعة لها كل على حدة. قامت الشركة بتقديم اإلقرارات 

والضريبة  م. أصدرت هيئة الزكاة  2022م وحصلت على الشهادات الزكوية الالزمة حتى عام  2020الزكوية حتى  

عام    والجمارك حتى  للشركة  الزكوية  ربوطها  عليها  2018)"الهيئة"(  المستحقة  الزكاة  بسداد  المجموعة  وقامت  م 

 م. 2018بموجب الربوط المعدلة وأنهت الشركة وضعها الزكوي عن كافة السنوات حتى 

 
 

 الدخل   ضريبة (ب

إلى   الزكوي والضريبي  اإلقرار  بتقديم  التابعة  الشركة  الزكاة والضريبة والجماركقامت  )"الهيئة"( حتى عام   هيئة 

 بعد من قبل الهيئة. أو ضريبي زكوي طم. لم يتم إجراء أية رب2020
 

 االيرادات - 15

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

سبتمبر 30 يف  

أشهر المنتهية   التسعةلفترة   
سبتمبر  30في   

م 2021  م 2020  م 2021  م 2020   

 

 الرياالت بآالف

 السعودية

(مراجعة)غير   

  الرياالت بآالف

 السعودية

(مراجعة)غير   

 الرياالت بآالف

 السعودية

(مراجعة)غير   

  الرياالت بآالف

 السعودية

(مراجعة)غير   

إيرادات ترتيبات امتياز مشروع الملك  
 عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض

66,048 203,899 260,424 536,005 

الركاب نقل إيرادات  110,193 79,794 296,504 208,777 
المتخصصة  الخدمات إيرادات  40,408 23,694 101,594 86,821 

)*( حكومي دعم إيراد  5,033 6,544 21,122 25,130 

 221,682 313,931 679,644 856,733 
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 الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها

 ( مساهمة سعوديةشركة )

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لفترة التسعة

 ( الريال السعودي)

 

 االيرادات )يتبع(   - 15
 

بالهيئة"( والشركة السعودية للنقل تم االتفاق بين كل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض )"مركز المشاريع والتخطيط   )*( 

الجماعي )سابتكو( )"المشغل"( على تنفيذ مشروع الخدمة البديلة للحافالت األهلية بمدينة الرياض كخدمة بديلة للخدمة  

المقدمة من قبل الحافالت األهلية الحالية بمدينة الرياض وذلك لمدة سنتين ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال 

المشروع.وجمي لتنفيذ  وعملياً  فنياً  الالزمة  األمور  الحافالت    ع  تشغيل  بدء  تاريخ  هـ  1439األخر    يجماد  11إّن 
م( للنقل على مسارات تشغيل الخدمة ونقاط التوقف بمدينة الرياض والتي يصدر بشأن  2018فبراير    27)الموافق  

 تحديدها موافقة هيئة النقل العام. 
 

ة محافظة جدة وسابتكو على تنفيذ مشروع الخدمة البديلة للحافالت األهلية بمحافظة جدة  تم االتفاق بين كل من أمان

.  المشروعوذلك لمدة خمس سنوات ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع األمور الالزمة فنياً وعملياً لتنفيذ  

 مسارات   على  للنقلم(  2018  فبراير  27هـ )الموافق  1439  األخر  يجماد  11  هو  الحافالت  تشغيل  بدء  تاريخ  إن  

 القيمة  تبلغ  حيث.  العام  النقل  هيئة  موافقة  تحديدها  بشأن  يصدر   والتي  جدة  بمحافظة  التوقف  ونقاط  الخدمة  تشغيل

  لتوقف  نظراً .  متساوية  شهرية  دفعات  على  صرفها  يتم(  سعودي  لاير  20,132,728)  السنوي  الدعم  لمبلغ  االجمالية

اإلدارة بعدم وجود شروط لم يتم  تعتقد. الفترة  عن الدعم إيرادات بتسجيل المجموعة تقم  لم الفترة، خالل النقل لياتعم

 محتملة متعلقة بهذا الدعم.  مطلوبات الوفاء بها أو 

 
لاير سعودي( تم   36,505,676م )2020ديسمبر    31بلغت القيمة اإلجمالية لمبلغ الدعم السنوي للسنة المنتهية في  

م مع الهيئة 2020صرفها على دفعات شهرية متساوية. نظراً النتهاء مدة االتفاقية، اتفقت المجموعة خالل شهر مارس  

 للنقل العام. العزيز عبد لعدم بدء مشروع الملك الملكية لمدينة الرياض الستمرار تنفيذ المشروع نظراً 

 تكلفة االيرادات   - 16
 

 

أشهر المنتهية الثالثة  لفترة  

سبتمبر 30ي ف  

أشهر المنتهية   التسعةلفترة   

سبتمبر  30في   

م 2021  م 2020  م 2021  م 2020   

 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت  

 السعودية

مراجعة()غير   

بآالف 

الرياالت  

 السعودية

)غير  

 مراجعة(

بآالف  

الرياالت 

 السعودية

 )غير مراجعة(

مرحلة التجهيز لمشروع الملك  مصروفات

 491,259 231,871 187,634 57,551 عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض

حكمها  في وما رواتب  79,706 59,286 212,668 192,409 
االستهالك   مصروف  40,392 43,083 121,383 129,585 
حافالت وصيانة إصالح  23,191 14,064 61,411 39,123 
وإقامات  تأشيرات رسوم  10,777 10,567 27,835 35,952 
تعاقدية  خدمات  9,592 4,532 24,283 21,447 
عامة وأتعاب صيانة  4,614 5,349 11,854 12,630 
 8,220 7,250 234 3,616 إيجار

الحركة   ءبطي مخزون قيمة في انخفاض  500 500 1,500 1,500 
طفاء اإلمصروف   730 1,642 2,192 4,473 
تأمين ممتلكات  مصروفات  86 2,613 4,495 7,869 
 - 4,041 - 2,196 استشارات

 17,827 3,913 10,889 952 أخرى 

 233,903 340,393 714,696 962,294 
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 السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لهاالشركة 

 ( شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لفترة التسعة

 ( الريال السعودي)
 

 إيرادات أخرى، بالصافي  - 17 
 

 

المنتهيةأشهر الثالثة  لفترة  

سبتمبر 30ي ف  

أشهر المنتهية  التسعةلفترة   

سبتمبر  30في   

م 2021  م 2020  م 2021  م 2020   

 

بآالف 

الرياالت  

 السعودية

)غير  

 مراجعة(

بآالف  

الرياالت 

 السعودية

)غير 

 مراجعة(

بآالف 

الرياالت  

 السعودية

)غير  

 مراجعة(

بآالف  

الرياالت 

 السعودية

)غير 

 مراجعة(

     

بيع ممتلكات وآالت ومعداتأرباح   601 13 3,590 13 
 922 800 590 102 إيراد تأجير سائقين 

 307 526 256 126 أرباح من بيع الخردة

 1,019 301 483 119 غرامات على موردين 
 1,235 1,035 287 1,035 دخل إيجارات 

 220 - 220 - إيراد إعالن على حافالت النقل الداخلي 

 748 2,304 285 888 أخرى 

 2,871 2,134 8,556 4,464 

     

 

 أطراف ذات عالقة  . 18
العليا  اإلدارة  وموظفي  هام،  تأثير  أو  سيطرة  لديهم  الذين  المساهمين  من  بالمجموعة  العالقة  ذات  األطراف  تتكون 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة  والشركات الشقيقة التي يكون للمساهمين سيطرة أو تأثير هام عليها. يتم إجراء  
بشروط تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة المجموعة. تتعامل المجموعة واألطراف ذات العالقة مع بعضها 

 :وفيما يلي أهم المعامالت واألرصدة التي تمت بين المجموعة واألطراف ذات العالقة  خالل السياق االعتيادي لألعمال. 

 
 المنتهيةشهر أ التسعةالمعامالت عن  المعامالت طبيعة  العالقة طبيعة  

  سبتمبر 30  

 م 2021

)بأالف الرياالت  

السعودية( )غير  

 مراجعة( 

  سبتمبر 30

 م 2020

)بأالف الرياالت  

السعودية( )غير  

 مراجعة( 

     الطرف ذو العالقة 

     

 

 

اإلماراتية  الشركة السعودية 

 )سيتكو( للنقل المتكامل 

 

 

 

 

 

 مشروع مشترك 

 1,480 - إيراد تمويل 

 (31,531) (27,558) الحصة في خسائر المشروع 

 840 920 خدمات مقدمة 

شركة مترو العاصمة  

 )كامكو( 

 

 شركة زميلة 

 244 304 الحصة في  أرباح المشروع 

ار ايه تي بي ديفلوبمنت 

 )شركة فرنسية(  

حقوق ملكية غير 

 مسيطرة للشركة التابعة 

 6,275 5,196 خدمات مقدمة 

ار ايه تي بي ديف السعودية  

 )ال سي سي  (  

حقوق ملكية غير 

 مسيطرة للشركة التابعة 

 خدمات مقدمة 

 

34,806 34,111 
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 التابعة لهاالشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات 

 ( شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لفترة التسعة

 ( الريال السعودي)
 

 )يتبع(  أطراف ذات عالقة.  18
 

 : العالقة  ذات واألطراف للمجموعة أعاله المذكورة المعامالت عن الناتجةوفيما يلي أهم األرصدة 

   

  

 

 مدرج ضمن 

 سبتمبر 30

 م 2021

)بأالف الرياالت  

       السعودية( 

 )غير مراجعة(

  ديسمبر 31

 م 2020

)بأالف الرياالت  

السعودية( 

 )مراجعة(

    الطرف ذو العالقة

 92,827 90,573 مستحق من طرف ذو عالقة  الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل  

 884 884 مستحق من طرف ذو عالقة  شركة مترو العاصمة )كامكو( 

 2,349 5,421 مستحق إلى طرف ذو عالقة   ار ايه تي بي ديفلوبمنت )شركة فرنسية(  

 4,134 13,663 مستحق إلى طرف ذو عالقة   ار ايه تي بي ديف السعودية )ال سي سي  ( 

المشترك  المشروع  

م، بتمويل العمليات التشغيلية للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة 2014* قامت الشركة خالل عام  
مليون لاير   20وقد تم سداد مبلغ  غير خاضع ألي فوائد،مليون لاير سعودي. إن هذا المبلغ   30)سيتكو( بمبلغ 

 م. 2022 سنة خالل المتبقي المبلغسداد  اإلدارة تتوقع م و2021 سبتمبر 30سعودي من قيمة القرض حتى 
  

إلى ذلك، قامت الشركة خالل العام   مليون لاير    40بتقديم تمويلين إضافيين بمبلغ إجمالي قدره    ،م2016باإلضافة 
لك لتمويل عمليات التشغيل لتنفيذ عقود النقل المدرسي الحكومي على أن يتم استرداد المبلغ فور استالم سعودي وذ

 تتوقع.  د . إَن هذا المبلغ غير خاضع ألية فوائالمحدودة )سيتكو(مستحقات الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل  
 م. 2022 سنة خالل  المتبقي المبلغسداد  اإلدارة

 
 المحدودة )سيتكو(    الي الشركة السعودية االمارتية للنقل المتكامل حافلة    350م، قامت الشركة ببيع  2019العام    خالل

العملية بالقيمة العادلة على    همليون لاير سعودي، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط سنوية. تم تسجيل هذ  33,6بمبلغ  
األولية   الربح أو الخسارةأساس أسعار العمولة السائدة في السوق. تم إدراج دخل التمويل على هذا القرض في قائمة  

 .المختصرة الموحدة
 

 فيما يلي المعامالت الهامة بين المجموعة وموظفي اإلدارة الرئيسيين:

 

 اإلدارة: المعامالت مع كبار موظفي 

 

  سبتمبر  30

 م 2021

 ( السعودية الرياالت)بأالف 

  سبتمبر  30 

 م 2020

 ( السعودية الرياالت)بأالف 

 1,772  1,559 مصاريف وبدالت مجلس اإلدارة

 12,059  9,903 تعويضات كبار موظفي اإلدارة )*(

 

 )*( تعويضات كبار موظفي اإلدارة:

  سبتمبر  30 

 م 2021

 ( السعودية الرياالت)بأالف 

 
 م 2020 سبتمبر  30

 ( السعودية الرياالت)بأالف 

 8,435  9,385 منافع موظفين قصيرة األجل

 3,624  518 منافع طويلة األجل

 9,903  12,059 

 

  .المحددة منافع الموظفين تشتمل تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين على المرتبات ومطلوبات 
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 الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها

 ( شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لفترة التسعة

 ( الريال السعودي)
 

 ألحداث الالحقةا  . 19

حتى تاريخ اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من قبل مجلس إدارة  أخرى  جوهرية  ث  احد أ  ةقع أيتلم   

 سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةالمجموعة مما قد يؤثر جوهرياً على القوائم المالية واإلفصاحات المتعلقة بها لفترة  

 م. 2021

 

 

 إعتماد القوائم المالية.  20

هـ )الموافق  1443  ربيع األول  22  بتاريخاإلدارة  الموحدة المختصرة من قبل مجلس    األولية  ةيتم اعتماد القوائم المال

 ). م2021 أكتوبر  28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




