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معلومات عن المجموعة
الشركة السعودية للنقل الجماعي ( "سابتكو" "الشركة األم" أو "المجموعة") ،هي شركة مساهمة سعودية ،ومسجلة بمدينة الرياض،
المملكة العربية السعودية وتأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م 11/بتاريخ  7ربيع األول 1399هـ (الموافق  5فبراير 1979م)
حيث يتم تداول أسهمها في سوق األسهم السعودية .وقد صدر إعالن التأسيس بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم  254بتاريخ
 14شعبان 1399هـ (الموافق  9يوليو 1979م) .تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم  1010024335الصادر
بتاريخ  5رمضان 1399هـ (الموافق  29يوليو 1979م) .يقع المركز الرئيسي للشركة األم في حي النخيل شارع التخصصي مبنى
رقم  ،7995ص.ب 10667 :الرياض  ،11443المملكة العربية السعودية.
تتمثل األنشطة األساسية للمجموعة في نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة داخل المدن وفيما بينها وخارج المملكة
العربية السعودية ونقل الطرود غير البريدية ونقل وترحيل البضائع والمهمات والنقل المدرسي ونقل المعلمات وتأجير السيارات
واألجرة الخاصة وتشغيل وصيانة القطارات والمترو والسيارات والشاحنات وتنظيم الرحالت السياحية ونقل المعتمرين والزوار
داخل وخارج المملكة العربية السعودية واستيراد قطع الغيار والمنظفات الكيميائية للمركبات.
صدر المرسوم الملكي رقم (م )48/وتاريخ  22ذي الحجة 1399هـ (الموافق  12نوفمبر 1979م) بمنح الشركة السعودية للنقل
الجماعي عقد االلتزام ل نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها لمدة خمس عشرة سنة
هجرية.
بتاريخ  1جمادى األخرة 1414هـ (الموافق  15نوفمبر 1993م) ،صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )57بالموافقة على تجديد عقد
االلتزام لمدة خمسة عشر عاما ً اعتبارا ً من  1رجب 1414هـ .بتاريخ  21جمادى األول 1429هـ (الموافق  26مايو 2008م) ،تم
تجديد عقد االلتزام لمدة خمس سنوات أخرى قابلة للتمديد اعتبارا ً من  1رجب 1429هـ (الموافق  4يوليو 2008م).
بتاريخ  24رجب 1434هـ (الموافق  3يونيو 2013م) ،صدر قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 254بالموافقة على تمديد عقد االلتزام
المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي والذي تلتزم الشركة بموجبه بنقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة
بالمملكة داخل المدن وفيما بينها ،وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ اعتبارا ً من  1رجب 1434هـ (الموافق  11مايو 2013م) ،على أن
يكون للجهات المختصة الحق خالل هذه المدة في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد االلتزام بحسب مراحل فتح باب المنافسة
لتقديم خدمة النقل العام بالحافالت بين المدن في المملكة العربية السعودية.
بتاريخ  29ذي الحجة 1436هـ (الموافق  12أكتوبر 2015م) ،صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد عقد االلتزام المبرم
بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م  48 /وتاريخ  23ذي الحجة 1399هـ)
(الموافق  13نوفمبر 1979م) وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا ً من  1رجب 1437هـ (الموافق  8إبريل 2016م) وعدم منح
الشركة أو غيرها أي ميزة تنافسية تفضيلية عند فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافالت بين مدن المملكة بتاريخ 27
صفر 1442هـ (الموافق  14أكتوبر 2020م) استلمت الشركة األم خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بخصوص عقد االلتزام
متضمن موافقة مجلس الوزراء (من حيث المبدأ) على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لمعالجة وضع موجودات الشركة األم
موضحا ً تمديد عقد االلتزام لمدة سنة من تاريخ  1رجب 1442هـ (الموافق  13فبراير 2021م) والبنود الالزمة للتسوية النهائية
فيما يخص عقد االلتزام والتي تم اإلعالن عنها في موقع الشركة وإعالناتها في تداول.
وعليه ،فقد قام مجلس اإلدارة بعرض النقاط الواردة في موافقة مجلس الوزراء على مساهمي الشركة في االجتماع المنعقد بتاريخ
 29ربيع األول 1442هـ (الموافق 15 :نوفمبر 2020م) ،وتمت الموافقة من قبل المساهمين على الشروط واألحكام المذكورة
بالخطاب ووفقا ً لعقد اإللتزام .بتاريخ  10شعبان 1442هـ (الموافق 23 :مارس 2021م) صدرت موافقة مجلس الوزراء النهائية
وفقا ً للبنود المذكورة أعاله.
نشرت الهيئة العامة للنقل في سبتمبر 2021م وثيقة طلب متضمنة رغبة الهيئة في تخطيط وتنفيذ تحرير سوق خدمات النقل
بالحافالت بين المدن في المملكة العربية السعودية وتقسيمه إلى مناطق امتياز ،حيث نشرت الحقا ً في يناير 2022م كراسة الشروط
والمواصفات لتأهيل الشركات الراغبة في التقديم على منافسة تشغيل مناطق االمتياز ،على أن يبدأ تشغيلها في يوليو 2023م .وال
زالت الشركة مستمرة في تقديم خدمة النقل بالحافالت بين المدن.
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معلومات عن المجموعة (يتبع)
قامت الشركة األم باالستثمار في الشركات التابعة التالية والمدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:

الشركات التابعة
شركة المواصالت
العامة
شركة حلول التنقل
الرقمي لالستثمار

نسبة الملكية
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2020م
سنة التأسيس 2021م
2014م

٪80

2021م

٪100

٪80
-

النشاط األساسي
تنفيذ مشروع الملك عبد
العزيز للنقل العام بمدينة
الرياض
تحليل النظم وتقنيات التنقل
الذاتي

بلد التأسيس
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

إن شركة المواصالت العامة (المملوكة بنسبة  ٪20لشركة ار ايه تي بي ديفلوبمنت (شركة فرنسية) هي شركة ذات مسئوولية
محدودة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010429250بتاريخ  8ربيع األول 1436هـ
(الموافق  31ديسمبر 2014م) .تزاول الشركة أنشطة استيراد وتشغيل وصيانة الباصات في الرياض وفقا ً للترخيص الصادر من
الهيئة العامة لالستثمار رقم  10608351147347بتاريخ  8ذي القعدة 1435هـ (الموافق  4سبتمبر 2014م) يبلغ رأس المال
المدفوع للشركة  10مليون لاير سعودي .النشاط األساسي للشركة يتمثل في تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة
الرياض.
إن شركة حلول التنقل الرقمي لالستثمار المملوكة بنسبة  ٪100للشركة السعودية للنقل الجماعي هي شركة ذات مسؤولية محدودة
مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010732875بتاريخ  1محرم 1443هـ (الموافق
 10أغسطس 2021م) .يبلغ رأس المال المدفوع للشركة  5مليون لاير سعودي تزاول الشركة أنشطة تحليل النظم وتقنيات التنقل.
كما قامت الشركة باالستثمار في الشركات الزميلة والمشروع المشترك التالية:
نسبة الملكية
االستثمار في الشركة
 31ديسمبر  31ديسمبر
2020م
2021م
العالقة
الزميلة والمشروع المشترك
شركة النقل السعودية
٪40
٪40
شركة زميلة
البحرينية (*)
شركة مترو العاصمة
٪20
٪20
شركة زميلة
المحدودة
مشروع
الشركة السعودية اإلماراتية
٪50
٪50
مشترك
للنقل المتكامل

النشاط األساسي
أنشطة النقل

المملكة العربية السعودية

أعمال إنشاء وصيانة
الطرق

المملكة العربية السعودية

خدمات النقل المدرسي

المملكة العربية السعودية

* إن شركة النقل السعودية البحرينية في مرحلة التصفية منذ  31ديسمبر 2015م.
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أحداث هامة
ما زال وباء كورونا ( )Covid-19المستجد المعلن عنه كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية في مطلع العام الماضي مستمرا ً في
التطور ،ومن الصعب حاليا التنبؤ بالمدى الكامل ومدى تأثير هذا الوباء على األعمال واالقتصاد الذي تعمل فيه المجموعة.
وال يزال مدى ومدة هذه اآلثار غير مؤكدين ويعتمدان على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في هذا الوقت ،مثل معدل
انتقال الفيروس ،ومدى وفعالية إجراءات االحتواء المتخذة ،وقد اتخذت المجموعة خطوات احتواء حتى 31ديسمبر 2021م ،حدت من
التأثير السلبي للفيروس على النتائج المالية للمجموعة.
ال تتوقع المجموعة أي تأثير مستقبلي كبير وسلبي على مبدأ االستمرارية ،والتعهدات البنكية وستواصل المجموعة إعادة تقييم وضعها
واألثر المرتبط بذلك على أساس منتظم  ،مع العلم بأن الجهات المختصة خففت اإلجراءات االحترازية لجائحة فايروس كورونا وكذلك
إيقاف تطبيق التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

-3

أسس االعداد
أ) بيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين يشار إليهما "بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية.

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ،فيما عدا ما يلي:
• يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة.
• يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة.
• يتم إثبات مطلوبات المنافع المحددة بالقيمة الحالية للمطلوبات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.
• تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشروع المشترك وفقا ً لطريقة حقوق الملكية.

ب) االستمرارية
تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس االستمرارية.

ج)

4

العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يعتبر أيضا ً العملة الوظيفية للمجموعة .كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب ألف
(ألف لاير سعودي) ،ما لم يرد خالف ذلك.
استخدام التقديرات واألحكام
إن إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ
المدرجة لإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات المعلن عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير .هذا وقد تختلف
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

األحكام
إن المعلومات حول األحكام المستخدمة عند تطبيق السياسات المحاسبية ذات التأثير األكبر على المبالغ المسجلة في القوائم المالية يتم
إدراجها في اإليضاحات التالية:
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
استخدام التقديرات واألحكام (يتبع)
 إثبات اإليرادات :ما إذا كان يتم إثبات اإليرادات على مدى زمني أو عند نقطة من الزمن إيضاح رقم  / 30سياسة رقم . 4-5 سياسة التوحيد  :1-5ما إذا كان لدى المجموعة سيطرة فعلية على الشركة المستثمر فيها .إن المعلومات المتعلقة باالفتراضات وعدم التأكد من التقدير في  31ديسمبر 2021م ذات المخاطر الجوهرية التي قد
تؤدي إلى تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة المالية الالحقة تم إدراجها في اإليضاحات التالية:
-

إيضاح رقم  /14سياسة رقم  5-5قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود :االفتراضات
الرئيسية عند تحديد المتوسط المرجح لمعدل الخسارة؛ و
إيضاح رقم  / 1-7سياسة رقم  5-5اختبار االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات والموجودات غير
الملموسة؛ االفتراضات الرئيسية التي تشتمل على مبالغ قابلة لالسترداد؛
إيضاح رقم  / 2-7سياسة رقم  : 12-5تقدير القيمة التخريدية لجميع الممتلكات ،اآلالت والحافالت والشاحنات فيما عدا األراضي
والموجودات المهلكة دفتريا
إيضاح رقم  / 3-7سياسة رقم  12-5رقم تقدير التكلفة المتوقعة إلتمام المشاريع.
إيضاح رقم  / 22سياسة رقم  17-5قياس مطلوبات المنافع المحددة :االفتراضات االكتوارية الرئيسية.

قياس القيم العادلة
يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات بالمجموعة قياس القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية.
قامت المجموعة بإنشاء إطار عمل للضوابط المتعلقة بقياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية .وهذا يشمل فريق تقع على عاتقه
المسؤولية الكاملة لإلشراف على جميع عمليات قياس القيمة العادلة المهمة بما في ذلك المستوى  3للقيمة العادلة ورفع تقرير مباشرة إلى
رئيس القسم المالي.
ويجري الفريق مراجعة دورية للمدخالت غ ير القابلة للمالحظة الهامة وتسويات التقييم .وإذا تم استخدام معلومات الطرف اآلخر لقياس
القيمة العادلة ،مثل عروض الوسيط أو خدمات التسعير ،حينئ ِذ يقوم فريق التقييم بتقدير الدليل الذي تم الحصول عليه من األطراف األخرى
لدعم االستنتاج على أن عمل يات التقييم تستوفي متطلبات المعايير بما في ذلك المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي من خالله
سيتم تصنيف عمليات التقييم يتم إبالغ لجنة المراجعة بالمجموعة بمشاكل التقييم الجوهرية.
وعند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ،تستخدم المجموعة البيانات القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف القيم العادلة إلى
مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بنا ًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
 المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  1القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة(األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
 المستوى  :3مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق المالحظة (المدخالت غير القابلة للمالحظة).إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام يمكن تصنيفها في مستويات مختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة،
عندئ ٍذ يتم تصنيف قياس القيمة العادلة في نفس مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أنها مدخالت أقل مستوى هام لقياس القيمة
العادلة ككل.
المعايير الجديدة أو التعديالت التي يسري مفعولها في سنة 2021م والسنوات الالحقة
تسري االصدارات الجديدة التالية على الفترات السنوية الالحقة مع السماح بالتطبيق المبكر لها .لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر للمعايير
الجديدة أو المعدلة عند إعداد هذه القوائم المالية .ال يتوقع أن يكون تأثير هذه المعايير على المجموعة جوهريا ً عند تطبيق المعايير والتعديالت
أدناه.
فيما يلي عدد من المعايير والتعديالت وتفسيرات المعايير التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية في 2021م.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
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(بآالف الريـــاالت السعودية)
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استخدام التقديرات واألحكام (يتبع)
المتطلبات الجديدة التي سيتم تطبيقها الحقا:
السارية للفترات السنوية التي تبدأ
في أو بعد
 1يناير 2022م

المعايير الجديدة والتعديالت
عدد من التعديالت محدودة النطاق علي المعيار الدولي للتقرير المالي  16,3وبعض
التحسينات السنوية علي المعيار الدولي للتقرير المالي 1,9,41,16,
العقود المتوقع خسارتها  -تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي .)37
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي (دورة 2018م – 2020م)

 1يناير 2022م

 1يناير 2023م
متاح للتطبيق االختياري/تاريخ
سريان مؤجل إلى أجل غير مسمى

الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار
المحاسبة الدولي .)16
ال َمراجع حول إطار المفاهيم (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي .)3
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي " 1عرض القوائم المالية المتعلق بتصنيف المطلوبات
كمتداولة /غير متداولة".
المعيار الدولي للتقرير المالي " 17عقود التأمين" والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير
المالي " 17عقود التأمين".
بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.
(تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  10ومعيار المحاسبة الدولي .)28

قدرت اإلدارة أن تطبيق المعايير والتعديالت الجديدة ليس له تأثير كبير في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2021م.

 -5السياسات المحاسبية الهامة
 1-5أسس التوحيد
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها كما في  31ديسمبر 2021م يشار اليهما مجتمعين
("المجموعة") .تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها الحق في الحصول على عائدات متغيرة من مشاركتها
في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها .وعلى وجه
التحديد ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:
السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي وجود الحقوق التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة الخاصة بالشركة المستثمر فيها).التعرض إلى ،أو الحق في ،عوائد متغيرة نظير مشاركتها في الشركة المستثمر فيها.القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عوائدها.وبشكل عام ،هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة .وتأييدا ً لهذا االفتراض ،وعندما يكون لدى المجموعة
أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف
عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويشمل ذلك:
الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى-
حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وأية حقوق تصويت محتملة-
تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات في
عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عند سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وتتوقف هذه
السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة .تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ
عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتبارا ً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة
مثل هذه السيطرة.
تنسب األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة
حتى إذا ما أدى ذلك إلى أن يكون برصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً .وعند الضرورة ،يتم إجراء التسويات على القوائم المالية
للشركات التابعة كي تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات
والمصروفات والتدفقات النقدية المتداخلة المتعلقة بالمعامالت بين األعضاء في المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية .يتم المحاسبة
عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة ،مع عدم فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
في حالة فقدان المجموعة ا لسيطرة على الشركة التابعة ،عندئذ يتم التوقف عن إثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات
وحقوق الملكية غير المسيطرة وعناصر حقوق الملكية األخرى ،ويتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم إثبات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة .يتم قياس الحصة الغيرالمسيطرة بحصتها النسبية في صافي الموجودات للشركة المقتناة.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
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 -5السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 2-5االستثمار في شركات زميلة ومشروع مشترك
الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيرا ً هاماً .يمثل التأثير الهام في المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات
والقرارات المالية والتشغيلية للمنشآت المستثمر فيها ،وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
المشروع المشترك هو شكل من أشكال الترتيبات المشتركة ،وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة في الترتيب حقوقا ً في
صافي موجودات المشروع المشترك .تمثل السيطرة المشتركة تقاسم متفق عليه تعاقديا ً للسيطرة في الترتيب والمتواجد فقط عندما تتطلب
القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة الموافقة الجماعية لألطراف المشاركة في السيطرة.
إن االعتبارات الموضوعة للتأكد فيما إذا كان هناك تأثير هام أو سيطرة مشتركة تماثل االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة على
الشركات التابعة.
تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والمشروع المشترك وفقا ً لطريقة حقوق الملكية.
وبموجب طريقة حقوق الملكية ،يتم في األصل ،اثبات االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالتكلفة .تعدل القيمة الدفترية
لالستثمار وذلك إلثبات التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ
االستحواذ .تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار ،وال يتم اختبارها للتأكد من وجود
انخفاض في قيمتها بصورة مستقلة .تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
يتم إظهار أي تغير في الدخل الشامل اآلخر لتلك المنشآت المستثمر فيها كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة .إضافة إلى ذلك،
في حالة اثبات أي تغير مباشرة ً ضمن حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغيرات،
عندما ينطبق ذلك ،في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
يتم اظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في قائمة الدخل الموحدة خارج ربح العمليات،
ويمثل الدخل أو الخسارة بعد الضريبة وحقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
تعد القوائم المالية للشركات الزميلة أو المشروع المشترك لنفس الفترة المالية للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم اجراء التسويات الالزمة
كي تتفق السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري اثبات أي خسارة انخفاض في قيمة استثمارها في
شركتها الزميلة أو المشروع المشترك .وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة ،تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع
انخفاض في قيمة االستثمار في أي شركة زميلة او مشروع مشترك .وعند وجود مثل هذا الدليل ،تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض
وذلك بالف رق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية ،وإثبات الخسارة كـ "حصة في ربح شركة
زميلة ومشروع مشترك" في قائمة الدخل الموحدة.
وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بقياس وإثبات االستثمار
المحتفظ به بالقيمة العادلة .يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة
المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به ومتحصالت االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.
 3-5تصنيف الموجودات والمطلوبات كـ "متداولة" و "غير متداولة"
تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة /غير متداولة.
تعتبر الموجودات متداولة وذلك:
 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو يتم استنقاذها خالل دورة العمليات العادية.
 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.
 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية ،أوعندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو
استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية.
تصنف كافة الموجودات األخرى كـ "غير متداولة".
تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية
 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.
 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية ،أو
 عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا ً بعد الفترة المالية.
تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كـ "غير متداولة".
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 -5السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 4-5اإليرادات من العقود مع العمالء
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  15باستخدام نموذج الخمس خطوات أدناه:
الخطوة  :1تحديد العقد مع العميل.

يُعرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقا ً ومطلوبات قابلة للتنفيذ ويحدد الضوابط
التي يجب الوفاء بها لكل عقد.

الخطوة  :2تحديد مطلوبات األداء

التزام األداء هو عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.

الخطوة  :3تحديد سعر المعاملة

سعر المعاملة هو مبلغ العِوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع
أو الخدمات ال ُمتعهد بها إلى العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى.

الخطوة  :4توزيع سعر المعاملة

بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء ،تقوم المجموعة بتوزيع سعر المعاملة
على كل التزام أداء بمبلغ يصف مبلغ العِوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه
مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

الخطوة  :5إثبات اإليرادات

تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل السلع أو
الخدمات التي ُوعد بها العميل بموجب العقد.

تحديد العقد مع العميل
تقوم المجموعة بتقييم دقيق لشروط وأحكام العقود مع عمالئها ألن اإليرادات يتم إثباتها فقط عندما يتم الوفاء بمطلوبات األداء في العقود
ً
تعديال للعقد وتحدد المجموعة ما إذا كان هذا التغيير سيعتبر عقدًا
مع العمالء .يعتبر التغيير في نطاق أو سعر العقد (أو كالهما) بمثابة
جديدًا أو سيتم احتسابه كجزء من العقد الحالي.
تحديد مطلوبات األداء
بمجرد أن تقوم المجموعة بتحديد العقد مع العميل ،تقوم بتقييم الشروط التعاقدية والممارسات التجارية المعتادة لتحديد كافة الخدمات المتفق
عليها ضمن العقد وتحديد أي من تلك الخدمات المتفق عليها (أو مجموعة من الخدمات المتفق عليها) سيتم التعامل معها كمطلوبات أداء
منفصلة.
تحديد سعر المعاملة
تحدد المجموعة سعر المعاملة كمبلغ تتوقع الحصول عليه .تتضمن تقديرا ً ألي مقابل متغير وتأثير عنصر تمويلي جوهري (أي القيمة
الزمنية للنقود) والقيمة العادلة ألي مقابل غير نقدي وتأثير أي مقابل مدفوع أو مستحق ألحد العمالء (إن وجد) .يقتصر المقابل المتغير
على المبلغ الذي بموجبه يكون هناك احتمال كبير بعدم حدوث انعكاس هام في مبلغ اإليراد المتراكم المثبت عندما يتم الحقا ً اتضاح حاالت
عدم التأكد المرتبط بالعوض المتغير.
توزيع سعر المعاملة
عند تحديد مطلوبات األداء وسعر المعاملة ،يتم توزيع سعر المعاملة على مطلوبات األداء والذي يتم عادة ً بما يتناسب مع أسعار البيع
المستقلة الخاصة بها (أي على أساس سعر البيع المستقل النسبي) .عند تحديد أسعار البيع المستقلة ،يتعين على المجموعة استخدام معلومات
قابلة للمالحظة ،إن وجدت .وإذا كانت أسعار البيع المستقلة غير قابلة للمالحظة بشكل مباشر ،تقوم المجموعة باستخدام التقديرات على
أساس المعلومات المتاحة بشكل معقول.
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 حتى تاريخه.
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض ،بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المتعاقد عليها ،وبعد استبعاد
الضرائب والرسوم .تقوم المجموعة بمراجعة ترتيبات اإليرادات وفق معايير محددة للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل.
يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق عنه المنافع االقتصادية للمجموعة ،وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف ،إذ ينطبق
ذلك ،بشكل موثوق به.
تقوم المجموعة بتقديم خدمات النقل داخل وخارج المملكة العربية السعودية ،وكذلك الخدمات المتعلقة بها .وفي حالة تقديم الخدمات وفق
ترتيب واحد خالل فترات مالية مختلفة ،عندئ ٍذ يتم توزيعها بناءا ً على أساس قيمة البيع بين مختلف الخدمات.
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بعض تذاكر السفر ال يتم استخدامها للسفر ،كما ال يمكن إستردادها .ويشار إلى ذلك عادة ً بـ "عدم ممارسة الحق" .وفي الحاالت التي
يتوقع أن تستحق فيها المجموعة ممارسة الحق ،يتم إثبات المبلغ المقدر كإيرادات وذلك بالقدر الذي يتوقع فيه بأن ال يكون عكس اإليرادات
جوهرياً .وفي حالة عدم إمكانية المجموعة تقدير عدم ممارسة الحق ،بكل دقة ،فأن عكس اإليرادات لن يكون جوهرياً ،عندئذ يتم إثبات
اإليرادات المعنية فقط عند احتمال ممارسة العميل للحقوق المتبقية يكون مستبعد.
يتم إثبات اإليرادات عند تقديم الخدمات للعمالء .يتم إثبات دخل التأج ير بطريقة القسط الثابت على مدى فترات االتفاقيات المعنية ،بينما
يتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.
كما تقوم المجموعة بتقديم عدد من الخدمات الثانوية كجزء من التذاكر أو الرسوم اإلضافية مثل الوزن الزائد ،وخدمات االنترنت وتقديم
األطعمة ،إلخ .تقوم المجموعة بالتأكد بأن هذه الخدمات الثانوية ال تتميز بذاتها عن خدمات النقل وتقوم بالمحاسبة عن خدمات النقل
كالتزام أداء واحد.
كما تقوم المجموعة ببيع تذاكر سفر نيابةً عن شركات أخرى من خالل محطاتها .وقد تبين للمجموعة بأنها تعمل كوكيل بشأن هذه
المبيعات ،وبالتالي يتم إثبات اإليرادات فقط بقدر عمولة المجموعة على هذه المبيعات.
تتحقق إيرادات المجموعة من المجاالت التالية:
ا) نقل الركاب
 ب) إيرادات الخدمات المتخصصة ج) إيرادات من الجهات الحكوميةد) ترتيبات امتياز الخدمة العامة مع جهات أخرى
لكل التزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني ،يتم إثبات اإليرادات على مدى زمني وذلك بقياس التقدم نحو الوفاء بالتزام األداء .يتم قياس
العوض غير النقدي بالقيمة العادلة .وفي حالة عدم إمكانية تقدير القيمة العادلة للعوض غير النقدي بشكل معقول ،فإنه يتم قياس العوض
بالرجوع إلى أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات األخرى المتعهد بها للعميل مقابل العوض.
يوجد تعديل للعقد عندما يتفق أطراف العقد على تعديل ينشئ إما حقوقا ً والتزامات جديدة واجبة النفاذ أو يعدل حقوقا ً والتزامات واجبة النفاذ
ألطراف العقد .يجب االستمرار في إثبات اإليرادات على العقد القائم إلى حين االتفاق على تعديل العقد.

ا) اإليرادات من نقل الركاب
تشتمل اإليرادات من نقل الركاب بشكل أساسي على النقدية المحصلة من الركاب عند شراء التذاكر ويتم إثباتها عند تقديم الخدمة للركاب.
يتم إثبات اإليرادات المؤجلة بشأن التذاكر المشتراه مقدما ً حتى تاريخ السفر أو إنتهاء صالحية التذكرة.
يتم إثبات اإليرادات عند حصول العميل على الخدمة ويتم إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن ان مطلوبات األداء تتمثل في تقديم خدمة
االركاب للعميل.

ب) إيرادات الخدمات المتخصصة
تتمثل أبرز الخدمات التي تقدم من خالل الخدمات المتخصصة في اآلتي- :
• خدمات التأجير تتمثل في خدمــة تأجيــر الحافــالت لمســتفيدين مباشــرين أو منظمــي برامــج خاصــة
• خدمات العقود المستمرة تتمثل في التعاقد مع الجهات الحكومية والشركات والجامعات لنقل منسوبيها وطالبها وطالباتها.
يتم إثبات اإليرادات عند حصول العميل على خدمة االركاب ويتم إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن ان مطلوبات األداء تتمثل في تقديم
الخدمة للعميل.
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جـ) إيرادات من خالل الجهات الحكومية
تتمثل في إيرادات الدعم الحكومي المقدم لمشروعات النقل العام وذلك في العقود المبرمة مع هيئة النقل العام بمدينة الرياض ومدينة جدة.
ويتم إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن.

د) ترتيبات امتياز الخدمة العامة
إثبات إيرادات ترتيبات امتياز الخدمة العامة
تفي الشركة بالتزام األداء وتثبت اإليرادات على مدى زمني ،إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:
-

ً
أصال ذو استخدام بديل بالنسبة للشركة ،وللشركة حق قابل للتنفيذ لسداد قيمة األداء المكتمل حتى
ال ينشئ أداء الشركة
تاريخه.
ينشئ أداء الشركة أو يحسن أصالً يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه.
حصول العميل على المنافع التي يتم توفيرها من خالل أداء الشركة واستخدامه لتلك المنافع التي تقدمها الشركة في آن واحد.

بالنسبة اللتزامات األداء ،في حالة عدم الوفاء بأحد الشروط المذكورة أعاله ،يتم تحقق اإليرادات عند نقطة من الزمن التي يتم فيها الوفاء
ً
أصال مبني على العقد على مبلغ
بالتزام األداء .عندما تستوفي الشركة التزا ًما باألداء من خالل تقديم الخدمات التي وعد بها فإنها تنشئ
المقابل الذي تم الحصول عليها من األداء .عندما يتجاوز مبلغ المقابل المستلم من العميل مبلغ اإليرادات المحققة ينتج عن ذلك التزام عقد.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق باألخذ باالعتبار شروط السداد المحددة تعاقديا ً وباستثناء الضرائب والرسوم.
تقوم الشركة بتقييم ترتيبات إيراداتها وفقا ً لضوابط محددة من أجل تحديد ما إذا كانت تتصرف كأصيل أو وكيل.
تثبت اإليرادات بالقدر الذي يوجد فيه احتمال بتدفق منافع اقتصادية للشركة وإمكانية قياس اإليرادات والتكاليف بشكل موثوق حيثما كان
ذلك مناسباً.
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ترتيب منح امتياز الخدمة:
أبرمت الشركة التابعة ("شركة المواصالت العامة " أو "المشغل") عقدا مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض (هيئة الرياض أو المانح) في
 20نوفمبر 2014م لتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض .مدة العقد األصلي هي  12شهرا .بموجب الترتيب ،تقوم
الشركة بشراء الحافالت وإنشاء المستودعات وإدارة العمليات (بمعنى ،تشغيل الحافالت  -النقل العام في مختلف خطوط النقل) وإدارة
خطوط النقل لصالح هيئة الرياض .وينقسم العقد إلى مرحلتين وهما مرحلة اإلعداد ومرحلة التشغيل .في نهاية فترة االمتياز ،لدى المانح
خيار شراء البنية التحتية (الحافالت والمستودعات) إلى جانب الموجودات األخرى أو نقل الحق القانوني إلى الشركة .تشمل البنود التي
تعطي المانح الحق في إنهاء االتفاقية سوء أداء الشركة ووقوع انتهاك جوهري لبنود االتفاقية.
بناء على الترتيب مع هيئة الرياض ،تملك الشركة حقا غير مشروط في استالم النقد خالل فترة اإلعداد والتشغيل وليس لها الحق في
استخدام البنية التحتية السترداد النقد من الجهور العام .تثبت الشركة الموجودات المالية الناتجة عن ترتيب االمتياز عندما يكون لها حق
تعاقدي غير مشروط باستالم النقد من المانح مقابل خدمات اإلنشاء او الترقية المقدمة.
يلخص الجدول التالي نوع المشاريع وإثبات إيراداتها.
نوع المشروع
مشروع الملك
عبدالعزيز للنقل
العام في مدينة
الرياض

طبيعة وتوقيت استيفاء التزامات األداء بما في ذلك شروط السداد
الهامة
تقوم الشركة بإثبات اإليرادات من الخدمات على مدى زمني عندما يتم
تكبد التكاليف المرتبطة بالمشروع لكل واحد من التزامات األداء
المحددة بشكل منفصل من خالل اعتماد أساس التكلفة الزائدة.
يتم اعتماد هامش ربح علي التكلفة باألعتراف بأيرادات كل التزام
أداء.
لدي الشركة التزامات األداء االتية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

إثبات اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات على مدى زمني
وفقا ً للفترات التعاقدية المتفق عليها
واالنتهاء من العمل.

اإلعداد
شراء الحافالت
إنشاء المستودعات
تشغيل الحافالت
إدارة المرافق
مركز مراقبة حركة السير

يتم تقديم الفواتير إلى العميل بناء علي مراحل الدفع المتفق عليها
بالعقد وآلية إصدار الفواتير الشهرية.ويقر العميل بالعمل المنجز قبل
إصدار الفواتير .تستحق الفواتير خالل  60يوماً .يتم عرض المبالغ
غير المفوترة كإيرادات غير مفوترة.

ز)

اإليرادات التمويلية
يتم إثبات اإليرادات التمويلية باستخدام معدل العمولة الفعلية والذي يمثل المعدل الذي يتم بموجبه خصم المقبوضات النقدية المستقبلية
المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية او فترة أقل ،أيهما أنسب ،لصافي القيمة الدفترية لألصل المالي .يدرج دخل العموالت في
االيرادات التمويلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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ح) توزيعات األرباح
يتم اثبات توزيعات األرباح عند االقرار بأحقية المجموعة الستالمها ،ويكون ذلك عادة عند مصادقة المساهمين على توزيعات األرباح.
 5-5األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9متطلبات العرض والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية ،االنخفاض في القيمة ومحاسبة
التحوط .يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9قياس كافة األصول المالية على أساس التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة في فترات
مالية الحقة بعد اإلثبات األولي.
اإلثبات
يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة عندما تصبح المجموعة طرفا في األداة المالية.
التصنيف
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية ضمن فئات القياس التالية )1 :تلك التي يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة إما
من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة ،و )2تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.
يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الخاص بإدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية .يتم تصنيف
المطلوبات المالية على أنها تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ،ما لم يتم تخصيصها كمطلوبات يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة .بالنسبة للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة ،يتم تسجيل األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو في
الدخل الشامل اآلخر.
تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الموجودات المالية عندما وفقط عندما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك الموجودات .ال يتم إعادة تصنيف
المطلوبات المالية.
قامت المجموعة بتنفيذ التصنيفات التالية:
بند القوائم المالية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات في ودائع مرابحة
مدينون تجاريون وذمم مدينة غير مفوترة ومدينون آخرون
النقد وما في حكمه
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
تمويل مرابحة
دائنون تجاريون وآخرون
مبالغ مستحقة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة تابعة

التصنيف وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()9
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة
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الموجودات المالية

االعتراف االولي والقياس

يتم قياس الموجودات المالية مبدئيا ً بقيمها العادلة .يعتمد القياس الالحق لألصل المالي على تصنيفه إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال المجموعة
إلدارتها .باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري أو التي طبقت لها المجموعة تدابير عملية ،فإن المجموعة
مبدئيا ً تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائداً ،في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
تكاليف المعاملة .يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي مكون مالي جوهري أو التي طبقت لها المجموعة تدابير عملية على سعر
المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (.)15
من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية
والتي هي " فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" .يشار إلى هذا التقييم أنه اختبار " فقط مدفوعات األصل المبلغ
أو فائدة على أصل المبلغ القائم" ويتم على مستوى األدوات.
يشير نموذج األعمال للمجموعة إدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارتها للموجودات المالية من أجل توليد تدفقات نقدية .يحدد نموذج
األعمال إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تجميع تدفقات نقدية تعاقدية أو بيع موجودات مالية أو كليهما.
يتم االعتراف بشراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تحددها األحكام أو األعراف السائدة في
السوق (طريقة التداول العادية) في تاريخ المتاجرة ـ أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:
يتم الحقا ً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي
الموجودات المالية المدرجة
إيراد الفائدة أو دخل توزيعات أرباح ،ضمن الربح أو الخسارة.
بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
ً
يتم الحقا قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .ويتم تخفيض
الموجودات المالية بالتكلفة
التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة .يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر الصرف
المطفأة
األجنبي واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة .أي ربح أو خسارة عند التوقف عن
اإلثبات يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة.
االستثمارات في حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

يتم الحقا ً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو
الخسارة إال إذا كانت توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار .يتم
إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم أبدا ً إعادة تصنيفها إلى
الربح أو الخسارة.

حالياً ،ال تملك المجموعة أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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أ -الموجودات المالية (يتبع)
عند االعتراف األولي ،يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي ( )32األدوات
المالية :العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة .تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.
ال يتم أبدا ً تدوير المكاسب والخسائر من هذه الموجودات المالية في قائمة الدخل .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى في
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند نشوء الحق في الدفع ،إال عندما تستفيد المجموعة من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة
األصل المالي ،وفي هذه الحالة ،يتم تسجيل األرباح في الدخل الشامل اآلخر .إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر غير معرضة لتقييم انخفاض القيمة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
تسجل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة مع صافي التغيرات في القيمة العادلة
المعترف بها في قائمة الربح او الخسارة الموحدة.
حالياً ،ال تملك المجموعة أي موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

إلغاء االعتراف
يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي (أو حيثما يقتضي الحال جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية
متماثلة) (أي استبعادها من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند:
• انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
• قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل دون تأخير جوهري
إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير" ،أو (أ) قيام المجموعة فعليا ً بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو (ب) عدم قيام المجموعة
بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.
عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستال م التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير ،فإنها تقوم بتقييم إذا ما ،وإلى
أي مدى ،احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة
باألصل ولم تحول سيطرتها على األصل ،فإنه عند ذلك يتم االعتراف باألصل إلى المدى الذي تستمر عالقة المجموعة به .وفي تلك الحالة
تستمر المجموعة باالعتراف أيضا بالمطلوبات المرتبطة باألصل .وتقاس المطلوبات المرتبطة باألصل المحول على أساس يعكس الحقوق
والمطلوبات التي احتفظت بها المجموعة.

االنخفاض في القيمة
تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على:
• الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة؛ و
• موجودات العقود (المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي .)15
يتم قياس األرصدة المدينة التي من خاللها لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها وفقا ً للخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى  12شهرا ً (مثل مخاطر التعثر في السداد التي وقعت على مدى العمر المتوقع لألداة المالية).
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة فإن
المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر.
ويشمل ذلك كال من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي استنادا ً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المستنير ،بما في ذلك
معلومات النظرة المستقبلية.
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدار العمر
المتوقع لألداة المالية.
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا ً تمثل جزءا ً من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في السداد والتي
شهرا) .وفي جميع الحاالت،
من المحتمل حدوثها خالل  12شهرا ً بعد تاريخ التقرير (أو خالل فترة أقصر إذا كان عمر األداة أقل من 12
ً
فإن أقصى فترة تؤخذ في الحسبان عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية تتعرض خاللها المجموعة لمخاطر
االئتمان.
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قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية .يتم قياس الخسائر االئتمانية بأنها القيمة الحالية لكافة حاالت
النقص في النقد (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها) .يتم خصم
الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
تجري المجموعة تقيي ًما في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية مدرجة بالتكلفة المطفأة .وتعد الموجودات
المالية منخفضة القيمة االئتمانية عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية.
إن الدليل على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التي يمكن مالحظتها كما يلي:
– الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو ال ُمصدر؛
– اإلخالل بالعقد مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة تزيد عن  360يوماً؛
 أن يكون من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسببالصعوبات المالية.
عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم خصم مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.
المطلوبات المالية

االعتراف االولي

تصنف المطلوبات المالية ،عند االعتراف األولي ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ـ كقروض أو ُسلف حسب
مقتضى الحال.
يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،وبعد خصم التكاليف العائدة مباشرة إلى المعامالت في حال القروض والذمم
الدائنة األخرى والُسلف .تشمل المطلوبات المالية للمجموعة الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى والقروض والُسلف والتي تتضمن
سحب بنك على المكشوف وأدوات مالية مشتقة.

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،تم تصنيف المطلوبات المالية ضمن الفئتين التاليتين:
• مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
• مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة (ذمم دائنة طويلة األجل ومطلوبات إيجار).

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تتضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة والمطلوبات المالية
المحددة عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تصنف المطلوبات المالية كمطلوبات محتفظ بها بغرض المتاجرة عند الحصول عليها بغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب .تتضمن
هذه الفئة أيضا ً األدوات المالية المشتقة التي تستخدمها المجموعة والتي تكون محددة كأدوات تحوط في عالقات تحوط كما هو موضح في
المعيار الدولي للتقرير المالي (( ) 9األدوات المالية) .يتم تصنيف المشتقات الضمنية المستقلة كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم تكن محددة
كأدوات تحوط فعالة.
يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر من المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في قائمة الدخل الموحدة.
المطلوبات المالية المحددة عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة قد تم تحديدها في التاريخ األولي من االعتراف
وفقط إذا تم استيفاء المعايير في المعيار الدولي للتقرير المالي ( .)9لم تحدد المجموعة أي التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح او
الخسارة.
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المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة (مطلوبات اإليجار والقروض)

تعتبر هذه الفئة هي األقرب للمجموعة .بعد االعتراف األولي يتم قياس مطلوبات العقود والقروض التي تدفع عليها فائدة والسلف الحقا َ
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة السائد .ويتم االعتراف بالمكاسب والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف
بالمطلوبات ،وكذلك من خالل عملية اإلطفاء بطريقة معدل الفائدة الفعال.
تحتسب التكلفة المطفأة من خالل أخذ أي خصم أو عالوة على االستحواذ ورسوم وتكاليف باالعتبار وهي جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة
السائد ويدرج إطفاء معدل الفائدة السائد في تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة .تنطبق هذه الفئة على جميع القروض التي تحمل
فائدة.

إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه .وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض حسب شروط
مختلفة تماما ً أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري ،فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه كإلغاء لاللتزام المالي األصلي
مع االعتراف بااللتزام الجديد .يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
مقاصة األدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاما ً
لتسوية المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى المجموعة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد
المطلوبات في آن واحد.
الشطب
ً
ً
يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية (سواء جزئيا أو كليا) إلى المدى الذي ال يكون عنده توقع واقعي باالسترداد .وهذا هو
الحال بصفة عامة عندما تقرر المجموعة أن المدين ليس لديه موجودات أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ
الخاضعة للشطب .إال أن الموجودات المالية التي يتم شطبها قد ال تزال تخضع لإلجراءات التنفيذية من أجل االلتزام بإجراءات المجموعة
نحو استرداد المبالغ المستحقة.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة .وفى حال وجود مثل هذا المؤشر أو في
حال كان هناك ضرورة للقيام باختبار انخفاض القيمة السنوي ،فتقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل .إن القيمة القابلة
لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدات المولدة للنقد ناقصا ً تكاليف االستبعاد وقيمتها قيد االستخدام – أيهما أعلى .يتم
تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس كل أصل من الموجودات ،إال إذا كان األصل ينتج عنه تدفقات نقدية إلى داخل المجموعة والتي
هي مستقلة بصورة كبيرة عن تلك الناتجة عن األصول األخرى أو مجموعات الموجودات .عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة
المولدة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويتم تخفيضه لقيمته القابلة لالسترداد.
في سياق تقييم القيمة قيد االستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية للوصول إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل
الضريبة والذي يعكس التقييمات الحالية للسوق من حيث القيمة الوقتية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل .وفي سياق تحديد القيمة العادلة
ناقصا ً تكاليف االستبعاد ،يتم أخذ أحدث معامالت في السوق في االعتبار .وفي حالة عدم القدرة على تحديد مثل هذه المعامالت ،فيتم
استخدام نموذج تقييم مالئم لهذا الغرض.
يتم ادراج خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو في فئات المصروف المتوافقة مع
وظيفة األصل منخفض القيمة.
فيما يتعلق بالموجودات باستثناء الشهرة تقوم المجموعة بعمل تقييم في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد مدى استمرار وجود خسائر جراء
انخفاض في قيمة أصل تم تثبته سابقا ً أو وجود تناقص في حجم هذه الخسائر .وفي حال وجود أي مؤشر على ذلك ،تقوم المجموعة بتقدير
القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد .يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المدرجة سابقا ً ـ باستثناء خسائر االنخفاض المتعلقة
بالشهرة ـ فقط إذا كان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ تسجيل آخر خسارة من انخفاض
القيمة .يكون عكس القيد محدودا ً بحيث االَ تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها
من قبل ـ بعد طرح االستهالك ـ فيما إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة .يتم إدراج عكس القيد في قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة إال إذا جرى إدراج األصل بمبلغ ُمعاد تقديره ،وفي هذه الحالة يتم التعامل مع عكس القيد على أنه زيادة من
إعادة التقييم.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 6-5النقد وما في حكمه
يشتمل النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل وفترة
استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة.
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل كما هو موضح
أعاله بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك (إن وجدت) حيث أنها تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من إدارة النقدية للمجموعة.
 7-5توزيعات األرباح
تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية أو غير نقدية للمساهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد تحت
تصرف المجموعة.
 8-5المخصصات

عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود مطلوبات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،ومن المحتمل أن تدفق
خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام .عندما
تتوقع المجموعة أن بعض أو كل المخصصات سيتم استردادها ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل
منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ المستردة مؤكدة تقريبا .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة.
إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ً ،يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس ،عندما يكون ذلك
مالئما ً ،المخاطر الخاصة بااللتزام .عند استخدام الخصم ،يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل.
 9-5المنح الحكومية
يتم اثبات المنح الحكومية عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم المنحة ،وبأنه سيتم االلتزام بكافة الشروط المتعلقة بها .وعندما تتعلق
المنحة الحكومية ببند من بنود المصروفات ،يتم اثباتها كإيرادات على مدى الفترة وذلك لمضاهاة المنحة بصورة منتظمة مع التكاليف التي
سيتم التعويض عنها .تقوم المجموعة بتطبيق نهج المضاهاة للمنحة المستلمة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (مركز المشاريع
والتخطيط بالهيئة) والمتعلقة باألنظمة االلكترونية لمشروع الخدمة البديلة للحافالت األهلية بمدينة الرياض.
 10 -5موجودات محتفظ بها للبيع
تصنف المجموعة الموجودات المتداولة كموجودات محتفظ بها للبيع في حالة استرداد قيمتها الدفترية بشكل اساسي من خالل بيعها وليس
من خالل االستخدام المستمر لها .تقاس الموجودات المتداولة المحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،أيهما
أقل.
يتم الوفاء بمعايير تصنيف الموجودات المعدة للبيع فقط عندما تكون عملية البيع محتملة بشكل كبير وأن تكون الموجودات متاحة لإلستالم
فورا ً بحالتها الحالية .يجب أن تشير االجراءات المطلوبة إلتمام عملية البيع إلى أنه من غير المحتمل حدوث تغيرات هامة على عملية البيع
أو الغاء قرار البيع .يجب على اإلدارة أن تكون ملتزمة بالخطة لبيع األصل والذي يتوقع أن يتم خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
 11 -5المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل مع مخصصات مالئمة ألي بنود متقادمة أو بطيئة الحركة .يتم تحديد
التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
تشتمل التكلفة على المصروفات المتكبدة لشراء المخزون والتكاليف المتكبدة بشأن إحضارها إلى موقعها ووضعها الحالي .يستند صافي
القيمة القابلة للتحقق إلى سعر البيع التقديري ناقصا أي تكاليف إضافية يتوقع تكبدها عند االستبعاد.
 12-5الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه
التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في
حالة الوفاء بمعايير االثبات .وإذا كان استبدال أجزاء هامة من اآلالت والمعدات مطلوبا ً على مراحل ،تقوم المجموعة بإستهالك هذه
األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارها اإلنتاجية .وبالمقابل ،فعند إجراء فحص رئيسي ،يتم اثبات تكلفته في القيمة الدفترية لآلالت
والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعا يير اثباته .يتم اثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة عند تكبدها.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 12-5الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات (يتبع)
يحسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية المقدرة للموجودات وكما يلي:
فئات الموجودات

األعمار التقديرية

المباني وتحسينات المباني
الحافالت والشاحنات والمقطورات
اآلالت والمعدات
األثاث والتركيبات
السيارات

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

ال يتم احتساب استهالك على األراضي.
يتم التوقف عن اثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند
االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد .تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي
أصل (التي يتم احتسابها كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة التي
يتم التوقف عن االثبات فيها.
يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية ،وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات في نهاية كل سنة
مالية ويتم إجراء التعديالت مستقبالً ،إذا كان ذلك مالئماً.
تظهر المشاريع تحت اإلنشاء بالتكلفة المتكبدة لحين إعداد األصل للغرض الذي أنشئ من أجله .وبعد ذلك يتم رسملة هذه التكلفة على
الموجودات المعنية .تشتمل التكلفة على تكلفة المقاولين والمواد والخدمات والدفعات المقدمة الرأسمالية.
 13-5عقود االيجار
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار .يعتبر العقد عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار إذا ما
أعطى الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض ما.
 1-13-5المجموعة كمستأجر
تطبق المجموعة نموذج منفرد لالعتراف ولقياس جميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات
المنخفضة القيمة .تعترف المجموعة بالتزام االيجار لدفع دفعات االيجار ويمثل حق استخدام األصل الحق في استخدام موجودات حق
االستخدام.
أ) موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (تاريخ توافر األصل حق استعمال الموجودات) .يتم قياس
الموجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصا ً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وتُعدل بحسب أي إعادة قياس مطلوبات عقود
اإليجار .تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام قيمة مطلوبات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية ودفعات اإليجارات
المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي محفزات إيجار مستلمة .يتم استهالك أصل الموجودات حق االستعمال على أساس القسط
الثابت طوال مدة العقد.
ب) مطلوبات االيجار
في بداية عقد االيجار ،تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات اإليجار الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار .تتضمن دفعات
اإليجار دفعات ثابتة (تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية) ناقصا ً أي محفزات إيجار مستحقة االستالم ،ودفعات إيجار متغيرة القيمة
بناًء على المؤشر أو المعدل ،والمبالغ المتوقع دفعها مقابل ضمانات المبالغ المتبقية .تتضمن دفعات اإليجار أيضا ً سعر الممارسة لخيار
الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي المجموعة
الحق في انهاء عقد اإليجار .ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم إدراجها كمصروف (إال إذا تم تكبدها
إلنتاج بضائع) في الفترة التي يحصل فيها الحدث أو الظرف للدفع.
 2-13-5المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يتم من خاللها تحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري إلى المجموعة كعقود تأجير تشغيلي.
تحتسب إيرادات التأجير الناشئة على أساس القسط الثابت على مدى آجال عقود اإليجار وادراجها في اإليرادات ضمن قائمة الربح او
الخسارة الموحدة نظرا ً لطبيعتها التشغيلية .يتم تحميل التكاليف األولية المباشرة الناتجة عن التفاوض والترتيب لعقد التأجير التشغيلي على
القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم إدراجها على مدى مدة عقد التأجير على نفس األساس ـ مثل إيرادات اإليجار .تدرج إيرادات التأجير
المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم اكتسابها.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 14-5االستثمارات العقارية
تصنف االستثمارات المقتناة لتحقيق دخل إيجار أو إلنماء رأس المال كاستثمارات عقارية .يتم ،في األصل ،قياس االستثمارات العقارية
بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت.
يحسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة .ال يتم احتساب استهالك على األراضي.
يتم التوقف عن إثبات االستثمارات العقارية عند استبعادها أو سحبها بصورة دائمة من االستخدام ،وعند عدم توقع أية فوائد اقتصادية
مستقبلية منها .يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة التي يتم
فيها التوقف عن اإلثبات.
يتم التحويل إلى (أو من) االستثمارات العقارية فقط عند وجود تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من االستثمارات العقارية إلى العقارات
المشغولة من قبل المالك ،تعتبر التكلفة المفترضة بخصوص المحاسبة عن الفترة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاريخ تغير االستخدام.
وعندما يصبح العقار المشغول من المالك استثمارات عقارية ،تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار طبقا ً للسياسة المذكورة في
الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ تغير االستخدام.
 15-5الموجودات غير الملموسة
تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة .تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة
المستحوذ عليها في عملية تجميع منشآت القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة ،إن وجدت .ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً ،فيما عدا
تكاليف التطوير المرسملة ،وتحمل المصروفات على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة التي تكبدت فيها.
تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كـ "محددة" أو "غير محددة" المدة.
تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها ،ويتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في
قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض .يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر
محدد على األقل في نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية .يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية
المستقبلية التي تضمنها األصل – محاسبيا ً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات
المحاسبية .تدرج مصروفات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كمصروف وبما
يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنويا ً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وذلك
لوحدها أو على مستوى وحدة توليد النقد .يتم مراجعة تقويم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنويا ً وذلك للتأكد فيما إذا كان التقييم الذي تم
إجراؤه للعمر اإلنتاجي غير المحدد ال يزال هناك ما يؤيده ،وإال يتم التغيير من "عمر غير محدد" إلى "عمر محدد" على أساس مستقبلي.
تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية
لألصل ،ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

برامج الحاسب اآللي

تقيد برامج الحاسب اآللي بالتكلفة التابعة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم .تشتمل التكلفة التاريخية على المصروفات
المتعلقة مباشرة ً بشراء البنود.
يحمل اإلطفاء على قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع التكاليف على الموجودات المعنية ناقصا ً القيمة المتبقية على مدى
األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:
برامج الحاسب اآللي  10سنوات
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العمالت األجنبية

المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عمالت النشاط ذات الصلة بشركات المجموعة بأسعار التحويل بتاريخ تلك المعامالت.
يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية على أساس أسعار التحويل في تاريخ التقرير.
وبالنسبة للموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها وفقا ً للقيمة العادلة بعملة أجنبية فيتم تحويلها إلى عملة النشاط باستخدام أسعار
الصرف عند تحديد القيمة العادلة .إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بنا ًء على التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها على أساس
أسعار الصرف في تاريخ المعاملة .يتم االعتراف بفروقات ترجمة العمالت األجنبية بشكل عام في الربح أو الخسارة.
العمليات األجنبية
يتم ترجمة العمليات األجنبية إلى الريال السعودي وفقا ً ألسعار الصرف المالئمة .يتم ترجمة اإليرادات والمصروفات من العمليات األجنبية
إلى الريال السعودي بمتوسط أسعار الصرف للفترة ذات الصلة.
تسجل فروقات العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ويدرج المبلغ المتراكم في احتياطي الترجمة ،باستثناء مدى توزيع فروقات
الترجمة على الحصص غير المسيطرة.
عند بيع عملية أجنبية كليا ً أو جزئيا ً بحيث يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة أو التأثير الجوهري ،يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي
الترجمة المتعلق بتلك العملية األجنبية إلى الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة الناتج عن البيع .في حالة قيام المجموعة ببيع
جزء من حصتها في الشركة التابعة مع االحتفاظ بالسيطرة ،يتم إعادة قياس الجزء من المبلغ المتراكم إلى الحصص غير المسيطرة .عندما
تقوم المجموعة ببيع جزء من الشركة الزميلة مع الحفاظ على التأثير الجوهري ،يتم إعادة تصنيف الجزء ذو الصلة من المبلغ المتراكم إلى
الربح أو الخسارة.
 17-5منافع الموظفين
قامت المجموعة بتحديد خطة المساهمة مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حيث تساهم المجموعة والموظفين بنسبة ثابتة من راتبهم
تجاه تقاعد موظفيها .تقوم المجموعة بتنفيذ برامج المنافع المحددة بموجب نظام العمل السعودي المطبق على أساس فترات خدمة الموظفين
المتراكمة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب برامج المنافع المحددة بشكل منفصل لكل برنامج باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.
إن إعادة القياس ،التي تشمل المكاسب والخسائر االكتوارية ،وتأثير الحد األقصى للموجودات (باستثناء المبالغ المدرجة ضمن صافي
الفائدة على صافي التزامات االستحقاقات المحددة) والعائد على الموجودات الخطة (باستثناء المبالغ المدرجة ضمن صافي الفائدة على
صافي التزامات االستحقاقات المحددة) يعترف بها مباشرة في قائمة المركز المالي الموحدة مع الخصم أو القيد المقابل لألرباح المبقاة من
خالل الدخل الشامل اآلخر في السنة التي تحدث فيها .ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة.
يتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في التاريخ األسبق من:
• تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها
• التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة.
يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي االلتزامات أو الموجودات المحددة .تقوم المجموعة باالعتراف بالتغيرات
التالية في صافي التزام المنافع المحددة تحت بند " تكلفة اإليرادات والمصروفات اإلدارية " في قائمة الدخل الموحدة:
• تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة والمكاسب والخسائر من التخفيضات والتسويات غير
المعتادة.
• صافي مصروفات أو إيرادات الفوائد.
 18-5تكاليف التمويل
تتم رسملة تكاليف القروض العامة والمحددة وتكاليف تمويل المرابحة المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة خالل
الفترة الزمنية الالزمة إلتمام وإعداد األصل لالستخدام أو البيع .يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة
لحين يتم صرفها على الموجودات المؤهلة ،من تكاليف القروض المؤهلة للرسملة .يتم قيد تكاليف القروض األخرى كمصروف في الفترة
التي يتم تكبدها فيها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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 19-5الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة
تخضع المجموعة للزكاة وفقا ً للوائح الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية .يتم احتساب
مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة الموحد للمجموعة والشركات التابعة المملوكة لها بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر .ويتم
تسجيل أي فروقات بين المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي .يتم تحميل مخصص الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة.
ضريبة الدخل
يخضع الشريك غير السعودي في الشركة التابعة لضريبة دخل الشركات في المملكة العربية السعودية على أساس حصته من النتائج،
والتي يتم إدراجها كمصروف في قائمة الدخل الموحدة.
يتم أحتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات وذلك للفروقات المؤقتة بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها
الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية بتاريخ القوائم المالية.
يتم اثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة ،فيما عدا:
• عندما تنشأ المطلوبات الضريبية المؤجلة عن االثبات األولي للشهرة ،أو موجودات او مطلوبات في معاملة ما ال تعتبر عملية تجميع
اعمال وال تؤثر ،بتاريخ المعاملة ،على الربح المحاسبي او األرباح أو الدخل الخاضع للضريبة.
• ما يتعلق بالفروقات الضريبية المؤقته المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة ،والحصص في الترتيبات
المشتركة ،وعند إمكانية السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة ،وأنه من المحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات المؤقتة في
المستقبل المنظور.
تحسب الموجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع ،والضرائب غير المستخدمة المرحلة ،والخسائر الضريبية
غير المستخدمة المرحلة وذلك بالقدر الذي يحتمل ان تتوفر فيه أرباحا ً خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروقات المؤقتة القابلة
لالستقطاع أو الموجودات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة ،فيما عدا:
•

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

•

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

يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن تتوفر فيه أرباحا ً
كافية خاضعة للضريبة تسمح بإستخدام كامل موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها .يعاد تقويم موجودات الضريبة المؤجلة التي لم
يتم اثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،ويتم اثباتها بالقدر الذي يحتمل أن تنتج عنه أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد
موجودات الضريبة المؤجلة.
تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها الموجودات أو
تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الضريبية) الصادرة والسارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية.
تدرج الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج قائمة الدخل الموحدة .يتم اثبات بنود الضريبة المؤجلة والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما
في االيرادات الشاملة األخرى أو ضمن حقوق الملكية مباشرة.
تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظام ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية مع مطلوبات الضريبة
الحالية ،وأن الضرائب المؤجلة تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة وبنفس السلطة الضريبي.
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ضريبة القيمة المضافة
تُثبت اإليرادات والمصروفات والموجودات بصافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء الحاالت التالية:
إذا استحقت ضريبة القيمة المضافة على شراء موجودات أو خدمات ال يتم استردادها من الجهة المختصة بالضرائب ،وفي هذه
الحالة تسجل ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء الموجودات أو جزء من بند المصروفات بحسب الحالة.
تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من أو المستحقة إلى الهيئة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو الذمم
الدائنة في قائمة المركز المالي.
الضريبة المؤجلة
يعتمد تقييم موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة على حكم اإلدارة .يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فقط إذا كان من الممكن
استخدامها .يعتمد ما إذا كان يمكن استخدامها أم ال حول ما إذا كان يمكن تعويض الخسائر الضريبية ال ُمرحلة مقابل األرباح المستقبلية
الخاضعة للضريبة .من أجل تقييم االحتمال الستخدامها في المستقبل  ،يتم إجراء التقديرات لعوامل مختلفة مثل نتائج التشغيل المستقبلية
وما إلى ذلك إذا كانت فعلية تختلف القيم عن التقديرات  ،يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير في تقييم قابلية استرداد المؤجل من الموجودات
الضريبية.
ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة العامة للزكاة والضريبة
والجمارك في السنة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.
ضريبة االستقطاع
تقوم المجموعة باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمة في المملكة العربية السعودية وفقا ً لنظام ضريبة الدخل
بالمملكة العربية السعودية.
 20-5ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة:
• الربح العائد لمساهمي المجموعة؛
• المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المالية.
ولم تصدر المجموعة أية أسهم عادية محتملة ،وبالتالي فإن ربحية السهم األساسية والمخفضة هي نفسها.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .6القطاعات التشغيلية
ألغراض اإلدارة ،تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقا ً لعملياتها ولديها القطاعات التالية التي ينبغي التقرير عنها:





قطاع نقل الركاب – ويشمل خدمات النقل المجدولة وتتمثل في خدمات نقل الركاب بالحافالت بين مدن المملكة العربية السعودية
وداخلها متضمنة إيراد الدعم الحكومي ،باإلضافة إلى خدمة النقل الدولي .كما يتضمن عمليات الشحن .ويعتبر هذا القطاع من أكبر
قطاعات الشركة.
قطاع الخدمات المتخصصة – ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير سوا ًء كانوا جهات حكومية
أو غير حكومية وذلك داخل المملكة أو خارجها .كما يتضمن أيضا عمليات الليمو.
إيرادات ترتيبات امتياز مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض – ويشمل النتائج المالية لشركة المواصالت العامة
والتي تقوم بتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض ،كما هو مبين في اإليضاح (.)1
اإلدارة العامة – وتشمل المركز الرئيسي للشركة والمعلومات المالية الخاصة بأنشطة وحدات الدعم.

يتم تحديد هذه القطاعات التشغيلية بناء على التقارير الداخلية التي تقوم المنشأة بمراجعتها بصورة منتظمة لتخصيص الموارد على القطاعات
وتقييم األداء الخاص بها "طريقة اإلدارة" .وتعتمد طريقة اإلدارة على الطريقة التي تقوم بها اإلدارة بتقسيم القطاعات داخل المنشأة التخاذ
القرارات التشغيلية وتقييم األداء .وتقوم إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي في نهاية كل فترة مالية بمراجعة القطاعات أعاله لتحديد
الحدود الكمية باإلضافة إلى معايير عرض اإليرادات و المصروفات لكل قطاع.
يتم مزاولة أنشطة الشركة والشركات التابعة لها بصورة رئيسية في المملكة العربية السعودية.
يتم حذف اإليرادات المتداخلة بين القطاعات وبين وحدات األعمال عند توحيد القوائم المالية ويتم إظهارها في عمود "التسويات والحذوفات".
تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عمليات قطاعات األعمال بصورة مستقلة لغرض إتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم
أداء القطاع بنا ًء على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويتم قياسه بصورة مماثلة مع قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في القوائم المالية
الموحدة .
ليس لدى المجموعة عميل مهم يساهم بنسبة  ٪10أو أكثر في إيرادات المجموعة في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م و2021م على
التوالي ،فيما عدا جهات حكومية في مجملها أكثر من  ٪10من إيرادات المجموعة.
تتأثر إيرادات المجموعة بمواسم ترتفع فيها معدالت التشغيل .وتتمثل هذه المواسم في فترة الحج واإلجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك
واإلجازات العامة .فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .6القطاعات التشغيلية (يتبع)
معلومات عن القطاعات التي يتم التقرير عنها (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2021م

إجمالي اإليرادات (إيضاح )30
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح( /الخسارة)
مخصص االنخفاض في قيمة
موجودات غير متداولة
الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية

الخدمات المتخصصة
بآالف الرياالت
السعودية

اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
السعودية

حلول التنقل الرقمي
بآالف الرياالت
السعودية

───────
472,681
)(408,024
───────
64,657
)(43,000

───────
153,694
)(248,398
───────
)(94,704
-

───────
_
_
───────
-

───────
1,958
)(6,598
───────
)(4,640
-

)(16,838
═══════

)(116,246
═══════

)(67,092
═══════

)(16,486
═══════

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية

───────
إجمالي اإليرادات (إيضاح )30
350,171
)(361,713
تكلفة اإليرادات
───────
)(11,542
إجمالي (الخسارة) الربح
مخصص االنخفاض في قيمة موجودات -
غير متداولة
)(80,688
الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل
═══════

الخدمات المتخصصة اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية

حلول التنقل الرقمي
بآالف الرياالت
السعودية

───────
108,949
)(268,046
───────
)(159,097
-

───────
───────
-

───────
───────
-

)(217,024
═══════

)(63,797
═══════

═══════
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امتياز مشروع الملك
عبد العزيز للنقل العام إجمالي القطاعات
بآالف الرياالت
بمدينة الرياض
السعودية
بآالف الرياالت
السعودية
───────
───────
960,700
332,367
)(975,973
)(312,953
───────
───────
)(15,273
19,414
)(22,334
═══════

)(238,996
═══════

امتياز مشروع الملك
عبد العزيز للنقل العام إجمالي القطاعات
بآالف الرياالت
بمدينة الرياض
السعودية
بآالف الرياالت
السعودية
───────
───────
1,169,662
710,542
)(1,316,110
)(686,351
───────
───────
)(146,448
24,191
)(12,160
═══════

)(373,669
═══════

التسويات والحذوفات
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت
السعودية

───────
)(127
17,747
───────
17,620
-

───────
960,573
)(958,226
───────
2,348
)(43,000

34,611
═══════

)(204,385
═══════

التسويات والحذوفات اإلجمالي
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
───────
26,304
───────
26,304
-

───────
1,169,662
)(1,289,806
───────
)(120,144
-

10,218
═══════

)(363,451
═══════

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
.6

القطاعات التشغيلية (يتبع)

معلومات عن القطاعات التي يتم التقرير عنها (يتبع)
كما في  31ديسمبر2021م

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
افصاحات أخرى:
ممتلكات وآالت ومعدات وحافالت وشاحنات
استثمارات في شركات زميلة ومشروع
مشترك
كما في  31ديسمبر 2020م

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
افصاحات أخرى:
ممتلكات وآالت ومعدات وحافالت وشاحنات
استثمارات في شركات زميلة ومشروع
مشترك

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية
───────
416,164
───────
169,632
───────

الخدمات المتخصصة اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
───────
───────
737,028
726,044
───────
───────
323,805
336,151
───────
───────

امتياز مشروع الملك
إجمالي القطاعات
حلول التنقل الرقمي
عبد العزيز للنقل العام
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بمدينة الرياض
السعودية
السعودية
بآالف الرياالت السعودية
───────
───────
───────
4,804,457
2,905,671
19,550
───────
───────
───────
3,797,550
2,936,926
31,036
───────
───────
───────

التسويات والحذوفات اإلجمالي
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
───────
───────
4,781,057
)(23,401
───────
───────
3,731,547
)(66,001
───────
───────

247,658

593,636

90,264

1,438

7,363

940,359

-

940,359

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

───────

═══════

═══════

66,993
═══════

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية
───────
529,055
───────
176,287
───────

الخدمات المتخصصة اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
───────
───────
851,746
791,298
───────
───────
351,039
374,111
───────
───────

═══════
═══════
امتياز مشروع الملك
حلول التنقل الرقمي
عبد العزيز للنقل العام
بآالف الرياالت
بمدينة الرياض
السعودية
بآالف الرياالت السعودية
───────
───────
2,557,446
───────
───────
2,566,591
───────
───────

66,993
═══════

═══════

66,993
═══════

إجمالي القطاعات
بآالف الرياالت
السعودية
───────
4,729,545
───────
3,468,028
───────

التسويات والحذوفات اإلجمالي
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
───────
───────
4,697,710
)(31,835
───────
───────
3,422,962
)(45,064
───────
───────

372,471
───────

670,626
───────

90,264
───────

───────

3,295
───────

1,136,656
───────

───────

1,136,656
───────

═══════

═══════

94,311
═══════

═══════

═══════

94,311
═══════

═══════

94,311
═══════
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .7الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات

التكلفة
الرصيد كما في  1يناير 2020م
إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
تحويل موجودات محتفظ بها للبيع
استبعادات خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
تحويل موجودات محتفظ بها للبيع (إيضاح )34
إستبعادات خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2021م
االستهالك المتراكم واألنخفاض في القيمة
الرصيد كما في  1يناير 2020م
االستهالك خالل السنة
استبعادات خالل السنة
تحويل موجودات محتفظ بها للبيع
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
االستهالك خالل السنة
استبعادات خالل السنة
تحويل موجودات محتفظ بها للبيع (إيضاح )34
مخصص االنخفاض في القيمة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2021م
صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م

الحافالت والشاحنات
والمقطورات
بآالف الرياالت
السعودية
────────

األثاث والتركيبات
بآالف الرياالت
السعودية
────────

السيارات
بآالف الرياالت
السعودية
────────

اآلالت والمعدات
بآالف الرياالت
السعودية
────────

اإلجمالي
بآالف الرياالت
السعودية
────────

90,264
────────
90,264
────────
90,264
════════

536,123
484
10,943
────────
547,550
3,180
2,248
)(229
────────
552,749
════════

1,788,606
97,954
()148,973
────────
1,737,587
2,912
2,418
()78,448
────────
1,664,469
════════

19,857
2,050
────────
21,907
328
307
()497
────────
22,045
════════

72,553
3,616
299
()63
────────
76,405
8,676
868
()12,493
────────
73,456
════════

101,691
3,108
────────
104,799
5,458
56
()1,612
────────
108,701
════════

2,609,094
107,212
11,242
()148,973
()63
────────
2,578,512
20,554
5,897
()78,448
()14,831
────────
2,511,684
════════

────────
────────
════════

371,720
21,899
────────
393,619
25,524
()230
────────
418,913
════════

882,128
141,262
)(99,253
────────
924,137
120,613
()70,810
43,000
────────
1,016,940
════════

13,716
1,737
────────
15,453
1,387
()449
 -────────
16,391
════════

54,069
6,747
()62
────────
60,754
6,028
()10,360
────────
56,422
════════

64,833
7,325
────────
72,158
8,719
)(1,591
────────
79,286
════════

1,386,466
178,970
()62
)(99,253
────────
1,466,121
162,271
()12,630
()70,810
43,000
────────
1,587,952
════════

90,264
════════
90,264
════════

133,836
════════
153,931
════════

647,529
════════
813,450
════════

5,654
════════
6,454
════════

17,034
════════
15,651
════════

29,415
════════
32,641
════════

923,731
════════
1,112,391
════════

األراضي
بآالف الرياالت
السعودية
────────

المباني
بآالف الرياالت
السعودية
────────
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .7الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات ،بالصافي (يتبع)

الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات
مشروعات تحت اإلنشاء

()3-7

 31ديسمبر2021م
بأالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بأالف الرياالت
السعودية

923,731
16,628
940,359

1,112,391
24,265
1,136,656

 1-7اختبار االنخفاض في قيمة الحافالت والشاحنات
تجري اإلدارة في نهاية كل سنة مالية اختبار للحافالت والشاحنات واألصول المرتبطة بها للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها .خالل
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،أجرت اإلدارة اختبارالحافالت والشاحنات واألصول المرتبطة بها للتأكد من وجود أو عدم وجود
انخفاض في قيمتها .وقد تبين لإلدارة أن القيمة الدفترية لبعض الحافالت والشاحنات واألصول المرتبطة بها كانت أعلى من قيمتها القابلة
لالسترداد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م بمبلغ  43مليون لاير سعودي (2020م :ال شيء لاير سعودي) .تم تحديد القيمة القابلة
لالسترداد على أساس احتساب القيمة قيد االستخدام ،وهي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من وحدة توليد النقد
المخصومة لهذه الحافالت والشاحنات واألصول المرتبطة بها .حيث استندت اإلدارة على خبراتها السابقة مع األخذ باالعتبار مؤشرات السوق
وقامت باستخدام معدل خصم تم تقديره على أساس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
تعمل الشركة من خالل قطاعين رئيسين وهما قطاع الركاب  ،والذي يشمل خدمات النقل بين المدن وخدمات النقل داخل المدن ،وقطاع
الخدمات المتخصصة .وبناء عليه حددت الشركة ثالث وحدات لتوليد النقد وهي كما يلي:
 خدمات النقل بين المدن واألصول المرتبطة بها ،وتتمثل في خدمات نقل الركاب علي شبكة الطرق التي تربط ما بين مدن المملكةوقُراها المختلفة،
 خدمات النقل داخل المدن واألصول المرتبطة بها ،وتتمثل في خدمة النقل العام عبر شبكة خطوط تغطي المدن الرئيسية في المملكة(الرياض – جدة – المدينة المنورة)،
 الخدمات المتخصصة واألصول المرتبطة بها  ،هي عبارة عن خدمات متنوعة تقدمها سابتكو حسب رغبة عمالئها الذين يحرصونعلى التعامل كمستفيدين مباشرين او منظمين لبرامج خاصة وذلك في إطار سعي الشركة إلى استقراء حاجة المستفيدين من العمالء
وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة بما يتالءم مع تطلعاتهم وتلبية وتحقيق رغباتهم.
تم استخدام قيمة االستخدام للوصول الى القيمة القابلة لالستراد وكما يلي:
وحدة توليد النقد واألصول المرتبطة بها

المبلغ الدفتري
مليون لاير سعودي

الخدمات المتخصصة
النقل بين المدن
النقل داخل المدن
أجمالي المبلغ الدفتري /اجمالي االنخفاض

573.1
172.8
62,7
808,6

المبلغ الممكن استردادة
( قيمة االستخدام)
مليون لاير سعودي
683.1
184,8
43,8

(خسارة) االنخفاض في
القيمة
مليون لاير سعودي
110
()24,1
()18,9
()43

وقد تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة الفعلية والتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة .كما بلغ معدل المتوسط المرجح لتكلفة
رأس المال  ٪9.7لخدمات النقل بين المدن و ٪ 9.5لخدمات النقل داخل المدن  ٪ 9.5 ،للخدمات المتخصصة .واستناداً إلى اختبار
االنخفاض في القيمة ،فإن القيمة القابلة لالسترداد للحافالت والشاحنات هي أقل من قيمتها الدفترية كما في  31ديسمبر 2021م .إن خسارة
االنخفاض في قيمة الحافالت والشاحنات لخدمات النقل بين المدن وخدمات النقل داخل المدن هي مبلغ  24,1و 18,9مليون لاير سعودي
على التوالي دون وجود انخفاض في الخدمات المتخصصة.
أن زيادة /انخفاض معدل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بـ  ٪1لخدمات النقل بين المدن سوف يؤدي لزيادة /انخفاض قيمة االنخفاض
بمبلغ  1,3مليون لاير سعودي  1,3 ،مليون لاير سعودي على التوالي.
أن زيادة /انخفاض معدل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بـ  ٪1لخدمات النقل داخل المدن سوف يؤدي لزيادة /انخفاض قيمة االنخفاض
بمبلغ  737ألف لاير سعودي  757 ،ألف لاير سعودي على التوالي.
أن زيادة /انخفاض معدل المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال بـ  ٪1للخدمات المتخصصة لن ينتج عن انخفاض.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .7الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات ،بالصافي (يتبع)
 2-7إعادة تقدير القيم المتبقية عند نهاية العمر اإلنتاجي
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،قامت إدارة المجموعة بإعادة تقدير القيم المتبقية عند نهاية العمر اإلنتاجي لبعض بنود الممتلكات
واآلالت والمعدات (الحافالت والشاحنات) وقد نتج عن ذلك انخفاض في االستهالك المحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2021م وانخفاض في تكاليف اإليرادات والزيادة في ربح السنة بنفس المبلغ كما يلي:

التغير في قيمة االستهالك

قبل إعادة التقدير
الف لاير سعودي
133,350

بعد إعادة التقدير
الف لاير سعودي
125,789

األثر على الربح أو
الخسارة
الف لاير سعودي
7,561

 3-7المشروعات والحافالت تحت االنشاء/التجهيز
والحافالت.

تتضمن المشاريع والحافالت تحت االنشاء الدفعات المقدمة للموردين لبناء وتطوير المباني واألثاث
الحركة على المشاريع تحت االنشاء خالل السنة كما يلي:
 31ديسمبر 2021م
بأالف الرياالت
السعودية
24,265
)(5,897
)(1,740
16,628

في بداية السنة
إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
تحويالت موجودات غير ملموسة خالل السنة (إيضاح )9
في نهاية السنة

 31ديسمبر 2020م
بأالف الرياالت
السعودية
22,128
23,625
()11,242
()10,246
24,265

تتوقع الشركة االنتهاء من المشاريع تحت التنفيذ خالل النصف الثاني من العام المالي المنتهي في  31ديسمبر .2022

 .8عقارات استثمارية
تتكون االستثمارات العقارية للمجموعة من أراضي في المملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها  307مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر
2021م و 31ديسمبر 2020م .تنوي المجموعة االحتفاظ بهذه األراضي ألغراض االنتفاع من زيادة القيمة .تدرج هذه األراضي بالتكلفة
ناقصا ً االنخفاض في القيمة ،إن وجد.
تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل مقيمين عقارات مستقلين خارجيين .تم تقييم األراضي من قبل – "شركة أوالت للتقييم
العقاري" – ترخيص رقم ( )1210000397لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ،ولديهم المؤهالت المهنية المناسبة المعترف بها والخبرة
الحديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه .يقوم المقيمون المستقلون بتحديد القيمة العادلة لمحفظة االستثمارات العقارية للمجموعة على
أساس سنوي أو عند الطلب من قبل اإلدارة .تم إجراء آخر تقييم للقيمة العادلة کما في  31ديسمبر 2021م ،وقد حددت القيمة العادلة بمبلغ
 437مليون لاير سعودي ( 412,8 : 2020مليون لاير سعودي).
تقاس االستثمارات العقارية المذكورة سابقا َ بالقيمة العادلة بأستخدام طريقة السوق حيث أن طريقة هذا التقييم تستخدم أسعار ومعلومات
أخرى هامة مستوحاة من السوق لهذه العمليات والتي تحتوي على أصول مماثلة أو مشابهة وكما يتم تعديلها لتعكس االختالفات في األحجام
والمواقع واجهة/الرؤية ،وعرض واالستفادة ويتم تصنيفها ضمن المستوى الثاني باستخدام المدخالت األخري التي يمكن رصدها.
ال يوجد على المجموعة أي قيود بشأن بيع استثماراتها العقارية وال يوجد لديها التزامات تعاقدية بشأن شراء أو إنشاء أو تطوير استثمارات
عقارية أو مطلوبات إلجراء عمليات إصالح وصيانة وتحسينات.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .9موجودات غير ملموسة ،بالصافي
 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
36,139
615,648
651,787

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

أ) البرامج والتراخيص

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
35,804
548,354
584,158

بآالف الرياالت
السعودية

التكلفة
الرصيد كما في  1يناير 2020م
إضافات
محول من المشاريع تحت التنفيذ
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
إضافات
محول من المشاريع تحت التنفيذ
الرصيد كما في  31ديسمبر 2021م
اإلطفاء المتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2020م
إضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
إضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2021م

39,535
13,406
52,941
5,661
58,602

كما في  31ديسمبر 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م

36,139
35,804

75,670
2,829
10,246
88,745
4,256
1,740
94,741

صافي القيمة الدفترية

ب) موجودات غير ملموسة أخرى
تمثل الموجودات الغير ملموسة حق الشركة التابعة في القيمة المتبقية لحافالت وكراجات مشروع النقل العام بالرياض بعد انتهاء المشروع.
بموجب عقد المشروع ،سيكون للجهة المانحة (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) خيار شراء الحافالت والكراجات بقيمها الدفترية الصافية
وإذا لم يتم ممارسة هذا الخيار ،فالشركة التابعة لها حق االحتفاظ بالحافالت والكراجات.
وبلغت االضافات خالل عام  2021مبلغ وقدره  67,6مليون لاير سعودي ( 2020مبلغ وقدره  238,5مليون لاير سعودي).

 .10حق استخدام موجودات ،بالصافي
لدى المجموعة عقود إيجار مباني (ورش عمل ومواقع) .تتراوح مدد عقود االيجار ما بين سنتان الى  10سنوات ،تقوم المجموعة باستهالك
تلك العقود على مدة العقد وبطريقة القسط الثابت.لدى المجموعة أيضا ً بعض عقود اإليجار لمباني سكنية مدتها  12شهرا ً أو أقل وعقود
ذات قيمة منخفضة .تقوم المجموعة بتطبيق االعفاء من االعتراف بهذه العقود القصيرة األجل والعقود لموجودات متدنية القيمة .قامت
المجموعة باالعتراف بمصروفات ايجار عن تلك العقود بقيمة  6,4مليون لاير سعودي عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م (31
ديسمبر 2020م 5 :مليون لاير سعودي).
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .10حق استخدام موجودات ،بالصافي (يتبع)
مباني
بآالف الرياالت السعودية
التكلفة
كما في  1يناير 2020م
إضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
إضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2021م
االستهالك المتراكم
كما في  1يناير 2020م
المحمل للسنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
المحمل للسنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2021م

3,573
4,844
8,417
5,724
14,141

كما في  31ديسمبر 2021م
كما في  31ديسمبر 2020م

43,854
35,888

14,583
29,722
44,305
13,690
57,995

صافي القيمة الدفترية

 .11االستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك
 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

حصة في المشروع المشترك (سيتكو) (أ)

66,993

حصة في شركة زميلة (كامكو) (ب)

()2,207

94,311
()2,724

حصة في شركة زميلة (شركة النقل السعودية البحرينية) (ج)

-

-

(أ) كانت حركة االستثمار في المشروع المشترك خالل السنة على النحو التالي:
 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
94,311
()33,581
964
5,299
66,993

الرصيد في بداية السنة
الحصة في الخسائر
الحصة في الدخل الشامل األخر
اضافات
الرصيد في نهاية السنة
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 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
138,352
()44,041
94,311

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .11االستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك (يتبع)
(أ) إن رصيد االستثمار في المشروع المشترك على النحو التالي:
إن الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل ("سيتكو") هي مشروع مشترك تملك المجموعة فيه سيطرة مشتركة وحصة ملكية بنسبة
 .٪ 50تعمل سيتكو في نشاط تقديم خدمات النقل المدرسي وتملك المركبات من حافالت وإدارة أساطيل الشركات وتقديم خدمات النقل
بالسيارات .بدأت سيتكو نشاطها خالل الربع الثالث من عام 2014م .ووفقا ً لعقد تأسيس سيتكو ،وافقت المجموعة والمستثمر اآلخر في
المشروع المشترك على توزيع األرباح بعد خصم االحتياطي النظامي وفقا ً لهيكل رأس المال الخاص بهم والذي يبلغ حاليا  ٪50لكل منهم،
على التوالي.
ً
يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في سيتكو وفقا لطريقة حقوق الملكية في هذه القوائم المالية الموحدة بنا ًء على القوائم المالية الخاصة
بشركة سيتكو.
يلخص الجدول التالي البيانات المالية لشركة سيتكو:

قائمة المركز المالي
الموجودات
الموجودات المتداولة
الموجودات الغير متداولة
اجمالي الموجودات

 31ديسمبر
2021م
بآالف الريـــاالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الريـــاالت
السعودية

50,188
255,640

98,472
285,457

305,828

383,929

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات الغير متداولة
اجمالي المطلوبات

72,287
99,555
171,842

110,912
78,427
189,339

تكملة جدول البيانات المالية لشركة سيتكو:

قائمة الدخل

 31ديسمبر
2021م
بآالف الريـــاالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الريـــاالت
السعودية

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الخسائر
المصروفات العمومية واإلدارية
الخسائر التشغيلية
الخسائر بعد الزكاة

43,959
()101,780
()57,821
()10,072
()67,893
()67,161

65,736
()139,870
()74,134
()8,744
()82,878
()88,059

لم يتم توزيع أرباح من قبل سيتكو خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .11االستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك (يتبع)
(ب) إن رصيد االستثمار في الشركة الزميلة على النحو التالي:
 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
()2,724
517
()2,207

الرصيد في بداية السنة
الحصة في ربح السنة
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
()2,968
244
()2,724

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

 31ديسمبر 2021م
بآالف الريـــاالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بآالف الريـــاالت
السعودية

251,389
18,891
270,280

301,083
18,387
319,470

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات الغير متداولة
اجمالي المطلوبات

202,079
77,050
279,129

256,247
75,121
331,368

تكلفة اإليرادات

 31ديسمبر 2021م
بآالف الريـــاالت
السعودية
191,637
()166,120

 31ديسمبر 2020م
بآالف الريـــاالت
السعودية
243,936
()219,288

إجمالي الربح

25,517

24,648

المصروفات العمومية واإلدارية

)(10,879

)(10,620

صافي الدخل قبل الزكاة

2,773

3,329

قائمة الدخل
اإليرادات
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .11االستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك (يتبع)
(ج) إن رصيد االستثمار في شركة زميلة على النحو التالي:
 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية
7,459
()7,459
-

الرصيد في بداية السنة
ناقصا ً :اإلنخفاض في قيمة االستثمار
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية
7,459
()7,459
-

تمتلك المجموعة حصة قدرها  ٪40في شركة النقل السعودية البحرينية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية
السعودية .يتم المحاسبة عن حصة المجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة .لم يتم اصدار
القوائم المالية المراجعة للشركة الزميلة منذ عام 2014م إلى عام 2020م وحتى تاريخ اعداد القوائم المالية الموحدة .وفي  31ديسمبر
2015م  ،أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركاء في شركة النقل السعودية البحرينية على حل وتصفية الشركة وتعيين مصفي لتصفيتها.
عليه ،تم تخفيض كامل قيمة االستثمار لعدم قدرة المجموعة على تحديد القيمة القابلة لالسترداد لهذا االستثمار .وال تتوقع المجموعة تكوين
أي مخصصات نتيجة مطلوبات على الشركة النقل السعودية البحرينية.

 .12ذمم مدينة غير مفوترة

تمثل الذمم المدينة غير المفوترة في اإليرادات المعترف بها ولم يتم إصدار فواتير عنها بعد .تقوم الشركة بإصدار فاتورة للعميل وفقا ً
للجدول الزمني المتفق عليه .تتمثل الذمم المدينة الحالية غير المفوترة في المبالغ التي سيتم تحرير فواتير عنها خالل فترة الـ  12شهرا ً
القادمة.
وقد تم عرض رصيد الذمم المدينة غير المفوترة كما يلي في قائمة المركز المالي الموحدة:
 31ديسمبر
2021م
بأالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بأالف الرياالت
السعودية

الجزء المتداول المدرج ضمن الموجودات المتداولة

2,062,976

482,390

الجزء غير المتداول المدرج ضمن الموجودات غير المتداولة

2,062,976

1,329,587
1,811,977

تعديل عقد مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض
تجري إدارة الشركة مناقشات مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض (المانح) بخصوص تعديالت على بعض البنود (أوامر التغيير الواردة من
الهيئة) علي عقد مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض  ،مما سينتج عنه تغيير في التزامات األداء والهامش المقدر لكل التزام
أداء.
وتتوقع إدارة الشركة انهاء التعديالت في المستقبل القريب وتحصيل المبالغ المستحقة خالل عام 2022م ونتيجة لذلك تم تصنيف رصيد
الذمم المدينة غير المفوترة ضمن األرصدة المتداولة.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .13المخزون ،بالصافي
 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
62,519
()46,076
16,443

مخزون قطع غيار
ناقصاً :مخصص مخزون بطيء الحركة

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
64,274
()46,205
18,069

وفيما يلي تحليل لحركة المخزون بطيء الحركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

الرصيد في بداية السنة
المحمل خالل السنة (إيضاح )31
مبيعات من الراكد
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
46,205
205
()334
46,076

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
37,852
8,353
46,205

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية

133,027
40,120
173,147
()49,010
124,137

198,350
43,876
242,226
()46,939
195,287

 .14ذمم مدينة تجارية ،بالصافي

المدينون التجاريون:
مؤسسات حكومية وشبه حكومية
قطاع خاص
إجمالي المدينين التجاريين
ناقصا ً :خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة
ذمم مدينة تجارية ،بالصافي

إن الذمم المدينة الخاصة بالمجموعة ال تحمل في العادة أي عمولة ويتم تحصيلها بشكل أساسي خالل  90يوما ً .وفي  31ديسمبر 2021م،
كانت الذمم المدينة التجارية التي انخفضت بمبلغ  49مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 47 :مليون لاير سعودي).
حركة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية:
 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
()46,939
()2,071
()49,010

الرصيد بداية السنة
المحمل للسنة
المبلغ المشطوب خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
43,957
20,646
()17,664
()46,939

 .15المدفوعات مقدما والموجودات المتداولة األخرى
 31ديسمبر2021م
بآالف الرياالت
السعودية
33,586
2,508
1,247
25,789
63,130
()5,271
57,859

ضريبة القيمة المضافة
دفعات مقدمة للموردين
إيجار مدفوع مقدما ً
مدينون آخرون
ناقصا ً :االنخفاض في القيمة
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 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
39,568
3,460
3,355
14,571
60,954
()3,509
57,445

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
.15

المدفوعات مقدما والموجودات المتداولة األخرى(يتبع)
حركة االنخفاض في القيمة:
 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
()3,509
()1,762
()5,271

الرصيد بداية السنة
المحمل للسنة
المبلغ المشطوب خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
()5,348
1,839
()3,509

 .16النقد ومافي حكمه
 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
1,430
286,582
122,118
410,130

نقد في الصندوق
نقد لدى البنك
ودائع قصيرة األجل

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
641
149,135
201,807
351,583

 .17رأس مال
يبلغ رأس مال الشركة والمدفوع بالكامل  1,250مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ( 31ديسمبر 2020م 1,250 :مليون
لاير سعودي) ويتكون من  125مليون سهم ( 31ديسمبر 2020م 125 :مليون سهم) قيمة كل سهم  10لاير سعودي.

 .18احتياطي نظامي
وفقا ً للنظام األساسي للشركة يتعين على المجموعة أن تجنب  ٪10من أرباحها الصافية للسنة لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية
العامة العادية وقف هذا التجنيب اذا بلغ االحتياطي المذكور  ٪30من رأس المال .االحتياطي النظامي غير متاح للتوزيع.
وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  22ربيع األخر  1442هـ (الموافق  7ديسمبر 2020م) على إطفاء جزء من الخسائر
المتراكمة للشركة من خالل تحويل مبلغ  183,4مليون لاير سعودي من االحتياطي النظامي للشركة.

 .19احتياطي اتفاقي
وفقا ً للنظام األساسي للشركة يجوز للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة  ٪5من األرباح الصافية للمجموعة
لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .بتاريخ  14رمضان 1442هـ (الموافق 26 :إبريل 2021م) ،وافقت
الجمعية العمومية العادية للشركة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للمجموعة وذلك بتحويل مبلغ االحتياطي االتفاقي البالغ 42,7
مليون لاير إلى الخسائر المتراكمة.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .20تمويل مرابحة
أبرمت المجموعة اتفاقيات مرابحات مع بنوك للحصول على تسهيالت مرابحة .وقد تم الحصول على هذه القروض خالل األعوام من
2017م حتى 2021م مع فترة استحقاق تتراوح بين ثالث إلى خمس سنوات من تاريخ اتفاقية تمويل المرابحة وهي مضمونة بسندات ألمر
وتحمل عموالت باألسعار السائدة والتي تتروح ما بين  ٪2-٪1زائدا ً سايبور .حصلت المجموعة على المرابحات لتمويل شراء حافالت.
خالل عام 2020م  ،أبرمت الشركة التابعة اتفاقية مع أحد البنوك المحلية على إعادة هيكلة تمويل مرابحة قصير األجل بقيمة  499مليون
لاير سعودي ،على أن يصبح تمويل مرابحة طويل األجل وزيادة التسهيالت البنكية إلى  800مليون لاير سعودي تستحق على دفعات ربع
سنوية ولمدة  7سنوات وهى مضمونة بسندات ألمر وتحمل عموالت سنوية  ٪1,50زائدا ً سايبور.
خالل عام 2021م ،أبرمت شركة المواصالت العامة اتفاقية تمديد مع أحد البنوك المحلية فيما يتعلق بتسهيالت المرابحة طويلة األجل
المذكورة أعاله من ( 800مليون لاير سعودي زائدا ً  150مليون لاير سعودي) وسحبت مبلغًا إضافيًا قدره  200مليون لاير سعودي خالل
السنة.
تمويل مرابحة قصير األجل
خالل السنة الحالية ،حصلت الشركة على تسهيالت مصرفية قصيرة األجل من بنوك محلية بقيمة  120مليون لاير سعودي على شكل
مرابحة لتمويل العمليات التشغيلية.
وقد بلغ الرصيد المستخدم من تمويل المرابحات  1,557مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ( 31ديسمبر 2020م1,210 :
مليون لاير سعودي).
فيما يلي المرابحات والتمويل طويل األجل:

عملة القرض
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

بنك محلي 1
بنك محلي 2
بنك محلي 3
بنك محلي 4
بنك محلي 4
بنك محلي 5
بنك محلي 4
القيمة اإلجمالية
خصم :الجزء المتداول من المرابحات طويلة األجل
صافي التغير في تكاليف الفوائد المؤجلة
الجزء غير المتداول من المرابحات طويلة األجل

تاريخ
االستحقاق

الحد االئتماني

2028
2022
2027
2023
2023
2024
2025

1,282,000
150,000
800,000
61,500
136,598
83,000
101,000
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 31ديسمبر 2021م  31ديسمبر 2020م
بأالف الرياالت
بأالف الرياالت
السعودية
السعودية
1,262,000
14,320
41,511
42,825
75,221
1,435,877
()118,817
812
1,317,872

180,000
70,000
559,000
27,096
69,545
59,483
94,661
1,059,785
)(116,634
612
943,763

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .20تمويل مرابحة (يتبع)
فيما يلي تمويل المرابحات المتداولة قصيرة األجل والجزء المتداول من المرابحات طويلة األجل:
 31ديسمبر 2021م
بأالف الرياالت
السعودية
الحد االئتماني
عملة القرض
بنك محلي  1الرصيد المتداول من
المرابحات طويلة األجل
بنك  – 4الرصيد المتداول من
لاير سعودي 61,500
المرابحات طويلة األجل
بنك  –4الرصيد المتداول من
لاير سعودي 136,598
المرابحات طويلة األجل
بنك  –5الرصيد المتداول من
لاير سعودي 83,000
المرابحات طويلة األجل
بنك  –4الرصيد المتداول من
لاير سعودي 101,000
المرابحات طويلة األجل
تمويل مرابحة من بنوك محلية
لاير سعودي 250,000
قصيرة األجل
اإلجمالي
صافي التغير في تكاليف الفوائد المؤجلة
إجمالي المرابحات قصيرة األجل والجزء المتداول من المرابحات طويلة األجل
لاير سعودي

1,282,000

 31ديسمبر2020م
بأالف الرياالت
السعودية

40,000

40,000

13,239

12,730

29,123

27,932

16,600

16,600

19,855

19,372

120,291

150,295

239,108
()276
238,832

266,929
()120
266,809

فيما يلي ملخص بحركة المرابحات:

الرصيد في بداية السنة
المتحصالت خالل السنة
المدفوعات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

 31ديسمبر2021م
بأالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بأالف الرياالت
السعودية

1,210,572
1,142,926
()796,794
1,556,704

760,053
1,242,748
)(792,229
1,210,572

 31ديسمبر2021م
بأالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بأالف الرياالت
السعودية

238,832
1,317,872
1,556,704

266,809
943,763
1,210,572

وقد تم عرض رصيد المرابحات كما يلي في قائمة المركز المالي الموحدة:

الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
الجزء غير المتداول المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة

 .21الدفعة المقدمة من عميل
يتمثل رصيد الدفعة المقدمة من عميل في مبلغ  1,519مليون لاير سعودي كدفعة مقدمة لتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام
بمدينة الرياض .تلقت الشركة  471مليون لاير سعودي في عام 2015م ،و  548مليون لاير سعودي في عام 2019م و 549مليون
لاير سعودي في عام 2020م .وقد تم تصنيف الرصيد في نهاية الفترة ضمن البنود المتداولة وغير المتداولة بأرصدة تبلغ  413مليون
لاير سعودي و  1,106مليون لاير سعودي على التوالي (  31ديسمبر 2020م 118 :مليون لاير سعودي و 1,438مليون لاير سعودي
على التوالي) .ويتم استنفاذ قيمة الدفعة المقدمة طبقا ً للمنجز من األعمال المنفذة من قبل شركة المواصالت العامة بنسبة من إجمالي
األعمال التراكمية المقدمة.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .22مطلوبات المنافع المحددة للموظفين

الرصيد االفتتاحي  -القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة
تكلفة الخدمة الحالية
المنافع المدفوعة
تكلفة العمولة
إعادة قياس مطلوبات المنافع المحددة
الرصيد الختامي  -القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة للموظفين

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

145,612
18,325
()15,239
2,109
5,943
156,750

137,516
18,495
()11,387
2,541
()1,553
145,612

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية
18,325
2,109
20,434

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية
18,495
2,541
21,036

مطلوبات المنافع المحددة للموظفين

تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة العمولة على مطلوبات المنافع
إجمالي مطلوبات المنافع المحددة للموظفين
أرباح إعادة التقييم المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر:

أرباح إعادة التقييم في برنامج المنافع المحددة:
االفتراضات المالية
االفتراضات الديموغرافية
تعديالت الخبرة
إجمالي إعادة القياس المعترف به في الدخل الشامل اآلخر

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

()6,918
()1,289
14,150

9,181
()10,734

5,943

()1,553

يظهر حساب (خسارة ) /أرباح إعادة قياس مطلوبات المنافع المحددة في قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة بمبلغ ( )4,772الف لاير
سعودي بعد أضافة  /خصم حصة المجموعة في الشركات الزميلة.
إن المتوسط المرجح للمدة الزمنية لمطلوبات المنافع المحددة كما في  31ديسمبر 2021م هو  6.86سنة ( 31ديسمبر 2020م7.69 :
سنة) .فيما يلي تحليل االستحقاق لدفع االستحقاقات غير المخصومة في  31ديسمبر:
 31ديسمبر 2020م
 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
21,766
54,862
113,913
190,541

خالل سنة واحدة
بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
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15,252
34,608
118,471
168,331

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .22مطلوبات منافع الموظفين (يتبع)
إن االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد مطلوبات منافع نهاية الخدمة مبينة أدناه:
االفتراضات االكتوارية الرئيسية
االفتراضات المالية:
 معدل الخصم – للقيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة معدل الخصم – للمصروفات ضمن قائمة الدخل الموحدة الزيادة المستقبلية في الرواتب معدل االنسحاباالفتراضات الديموغرافية:
 سن التقاعد معدالت ترك الخدمة:أ) الخدمة لغاية  6سنوات
ب) الخدمة من  7إلى  25سنة
ج) الخدمة أكثر من  25سنة

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

%2.5
%1.5
%2
معتدل

%1,50
%2.55
%1,50
معتدل

 60سنة

 60سنة

%12
%9
%4

%10.3
%9
%2

معدل الوفيات الذي تم استخدامه هو معدل وفيات إعادة التأمين لدى المجموعة .حيث أن المعدل المتوسط للسنة المقبلة هو .%0.36
فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على منافع الموظفين:
 31ديسمبر
2021م
التأثير على برنامج
المنافع المحددة
معدل الخصم
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1
الزيادة المستقبلية في الرواتب
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1
معدل االنسحاب
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1
معدل الوفيات
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1

 31ديسمبر
2020م
التأثير على برنامج
المنافع المحددة

4,294
()4,211

10,309
()11,872

17,333
()14,810

12,492
()11,041

805
()782

281
()281

()6,011
6,021

()5
5

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

32,491
13,683
()3,520
1,922
44,576

10,308
30,197
()10,019
2,005
32,491

 .23مطلوبات عقود االيجار

الرصيد كما في بداية السنة
اإلضافات خالل السنة
المدفوع خالل السنة
تكلفة الفائدة السنوية
الرصيد كما في نهاية السنة
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

.23

مطلوبات عقود االيجار (يتبع)
 31ديسمبر 2021م
7,629
36,947
44,576

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
اإلجمالي

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية
خالل سنة واحدة
من سنتين إلى خمس سنوات
أكثر من خمسة سنوات
اإلجمالي

دفعات االيجار
المستقبلية
9,457
31,939
10,750
52,146

الفائدة
1,827
4,954
789
7,570

 31ديسمبر 2020م
1,450
31,041
32,491

القيمة الحالية للحداالدنى
لدفعات االيجار
7,630
26,985
9,961
44,576

 .24مطلوبات العقود

إيرادات إركاب مقبوضة مقدما ً
إيرادات رأسمالية مؤجلة

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
9,949
9,949

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
18,804
5,627
24,431

9,949
9,949

19,756
4,675
24,431

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
118,550
8,466
127,016

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
142,933
10,387
153,320

 .25ذمم ومحتجزات دائنة تجارية

دائنون تجاريون
ضمانات أداء موردين محتجزة
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .26األطراف ذات عالقة
تتكون األطراف ذات العالقة بالمجموعة من المساهمين الذين لديهم سيطرة أو تأثير هام ،وموظفي اإلدارة العليا والشركات الشقيقة التي
يكون للمساهمين سيطرة أو تأثير هام عليها .يتم إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط تمت الموافقة عليها من قبل مجلس
إدارة المجموعة .تتعامل المجموعة واألطراف ذات العالقة مع بعضها خالل السياق االعتيادي لألعمال .وفيما يلي أهم المعامالت
واألرصدة التي تمت بين المجموعة واألطراف ذات العالقة:

طبيعة المعامالت

طبيعة العالقة

 31ديسمبر
2021م
(بأالف الرياالت
السعودية)

 31ديسمبر
2020م
(بأالف الرياالت
السعودية)

الطرف ذو العالقة
337
إيراد تمويل
الحصة في خسائر المشروع ()33,581
الشركة السعودية اإلماراتية للنقل
المتكامل (سيتكو)
شركة مترو العاصمة (كامكو)
ار ايه تي بي ديفلوبمنت (شركة
فرنسية)
ار ايه تي بي ديف السعودية (ال سي
سي )

مشروع مشترك

خدمات مقدمة

شركة زميلة
حقوق ملكية غير مسيطرة
للشركة التابعة
حقوق ملكية غير مسيطرة
للشركة التابعة

947

الحصة في أرباح المشروع 517
6,845
خدمات مقدمة
خدمات مقدمة

46,539

1,975
()44,041
1,009
244
6,408
45,451

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

مدرج ضمن
الطرف ذو العالقة
الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل
شركة مترو العاصمة (كامكو)
ار ايه تي بي ديفلوبمنت (شركة فرنسية)
ار ايه تي بي ديف السعودية (ال سي سي)

مستحق من طرف ذو عالقة
مستحق من طرف ذو عالقة
مستحق إلى طرف ذو عالقة
مستحق إلى طرف ذو عالقة

 31ديسمبر
2021م
(بأالف الرياالت
السعودية)
89,990
1,902
6,908
4,668

 31ديسمبر
2020م
(بأالف الرياالت
السعودية)
92,827
884
2,349
4,134

المشروع المشترك
* قامت الشركة خالل عام 2014م ،بتمويل العمليات التشغيلية للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سيتكو) بمبلغ  30مليون
لاير سعودي .إن هذا المبلغ غير خاضع ألي فوائد ،وقد تم سداد مبلغ  20مليون لاير سعودي من قيمة القرض حتى  30سبتمبر 2021م وتتوقع
اإلدارة سداد المبلغ المتبقي خالل عامي 2024م و2025م وتم أثبات القرض بالقيمة الحالية.
باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة خالل العام 2016م ،بتقديم تمويلين إضافيين بمبلغ إجمالي قدره  40مليون لاير سعودي وذلك لتمويل عمليات
التشغيل لتنفيذ عقود النقل المدرسي الحكومي على أن يتم استرداد المبلغ فور استالم مستحقات الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل
المحدودة (سيتكو) .وتم أثبات القرض بالقيمة الحالية .تتوقع اإلدارة سداد المبلغ المتبقي خالل عامي 2024م و2025م.
خالل العام 2019م ،قامت الشركة ببيع  350حافلة الي الشركة السعودية االمارتية للنقل المتكامل المحدودة (سيتكو) على أن يتم سداد المبلغ
على أقساط سنوية.
قد تم تبويب هذا الرصيد ضمن الموجودات المتداولة حيث تتوقع الشركة تحصيل المبلغ خالل عام 2022م وقد بلغ الرصيد في عامي 2021م
و 2020م قدره مبلغ  32مليون لاير سعودي.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .26األطراف ذات عالقة ( يتبع )
فيما يلي المعامالت الهامة بين المجموعة وموظفي اإلدارة الرئيسيين:
المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة:
 31ديسمبر
2021م
(بأالف الرياالت السعودية)
4,806
12,515

مصروفات وبدالت مجلس اإلدارة
تعويضات كبار موظفي اإلدارة (*)

 31ديسمبر
2020م
(بأالف الرياالت السعودية)
3,904
14,184

(*) تعويضات كبار موظفي اإلدارة:
 31ديسمبر
2021م
(بأالف الرياالت السعودية)
11,825
690
12,515

منافع موظفين قصيرة األجل
منافع طويلة األجل

 31ديسمبر 2020م
(بأالف الرياالت السعودية)
10,425
3,759
14,184

تشتمل تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين على المرتبات ومطلوبات منافع الموظفين المحددة .

 .27مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية
127,015
54,096
77,208
258,319

مصروفات مستحقة الدفع
مستحقات موظفين
دائنون آخرون

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية
146,142
42,638
68,380
257,160

 .28الزكاة وضريبة الدخل
أ) الزكاة
تبلغ الزكاة المحملة للسنة  16مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 14 :مليون لاير سعودي).

حركة مخصص الزكاة
كانت حركة مخصص الزكاة كما يلي:
 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية
36,715
10,995

في بداية السنة
فروقات زكوية
زكاة العام
المدفوع خالل السنة
في نهاية السنة

31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية
29,447
6,883

5,274

7,208

()4,575
48,409

()6,823
36,715

تم احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي للشركة والشركات التابعة لها كل على حدة .قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لألعوام
من 2005م حتى 2020م وحصلت على الشهادات الزكوية الالزمة حتى عام 2022م .أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة)
ربوطها الزكوية للشركة حتى عام 2018م وقامت المجموعة بسداد الزكاة المستحقة عليها بموجب الربوط المعدلة وأنهت الشركة وضعها
الزكوي عن كافة السنوات حتى 2018م .استلمت الشركة من الهيئة خالل نوفمبر 2021م ربط أولي عن األعوام 2019م 2020م
بفروقات زكوية بمبلغ  27مليون لاير سعودي وقد قدمت الشركة اعتراض على ربط الهيئة المذكور .ولدى الشركة المخصصات الكافية
لمواجهة الفروقات الزكوية.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .28الزكاة وضريبة الدخل (يتبع)
أ)

الزكاة (يتبع)
المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي للشركة السعودية للنقل الجماعي وشركاتها التابعة كما يلي
يحتسب الوعاء الزكوي للشركة كما يلي :
البيان
رأس المال
إجمالي الخسارة المعدلة
مخصصات واحتياطيات مدورة
أرباح مرحلة
قروض مرابحات
أخرى
اإلجمالي
يخصم :
األصول الثابتة
االستثمارات طويلة األجل
المخزون من قطع الغيار
خسائر مرحلة
أخرى
وعاء الزكاة
الزكاة الشرعية المستحقة

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
1,258,000
)(193,676
262,485
174,413
671,117
2,172,339

31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
1,258,000
)(324,949
440,208
163,785
251,203
600,353
2,388,600

937,884
66,993
62,648
38,288
867,760
198,766
5,274

1,169,211
94,684
64,274
6,025
784,633
269,773
7,208

ب) ضريبة الدخل

المحملة للسنة

تبلغ ضريبة الدخل المحملة للسنة  229ألف لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 210 :ألف لاير سعودي).

حركة مخصص ضريبة الدخل

كانت حركة مخصص ضريبة الدخل كما يلي:

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

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية

5
229
()156
78

147
()142
5

قامت الشركة التابعة بتقديم اإلقرار الزكوي والضريبي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة) حتى عام 2020م.
لم يتم إجراء أية ربط زكوي بعد من قبل الهيئة.
المحمل على قائمة الربح أو الخسارة كما يلي:
 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
16,270
229
()418
16,081

الزكاة المحملة خالل العام
ضريبة الدخل
ضريبة مؤجلة دائنة بالشركة التابعة
فروقات زكوية
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 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
14,091
147
26
14,264

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .29المطلوبات المحتملة
كما في  31ديسمبر 2021م ،أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابةً عنها خالل دورة األعمال العادية ،ضمانات وقبوالت
واعتمادات مستندية يبلغ حدها األقصى  2,130مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 2,072 :مليون لاير سعودي).

 .30االيرادات

إيرادات ترتيبات امتياز مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض
إيرادات نقل الركاب
إيرادات الخدمات المتخصصة
إيرادات حلول التنقل الرقمي
إيراد دعم حكومي (*)

(*)

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
332,367
416,894
153,694
1,831
55,787
960,573

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
710,542
301,967
108,949
48,204
1,169,662

تم االتفاق بين كل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض ("مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة") والشركة السعودية للنقل الجماعي
(سابتكو) ("المشغل") على تنفيذ مشروع الخدمة البديلة للحافالت األهلية بمدينة الرياض كخدمة بديلة للخدمة المقدمة من قبل
الحافالت األهلية الحالية بمدينة الرياض وذلك لمدة سنتين ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع األمور الالزمة فنيا ً
وعمليا ً لتنفيذ المشروع .إن تاريخ بدء تشغيل الحافالت  11جمادي األخر 1439هـ (الموافق  27فبراير 2018م) للنقل على
مسارات تشغيل الخدمة ونقاط التوقف بمدينة الرياض والتي يصدر بشأن تحديدها موافقة هيئة النقل العام.

بلغت القيمة اإلجمالية لمبلغ الدعم السنوي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م مبلغ قدره  36,5مليون لاير سعودي تم صرفها على
دفعات شهرية متساوية .نظرا ً النتهاء مدة االتفاقية ،اتفقت المجموعة خالل عام 2021م مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض الستمرار تنفيذ
المشروع نظرا ً لعدم بدء مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام.
تم االتفاق بين كل من أمانة محافظة جدة وسابتكو على تنفيذ مشروع الخدمة البديلة للحافالت األهلية بمحافظة جدة وذلك لمدة خمس سنوات
ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع األمور الالزمة فنيا ً وعمليا ً لتنفيذ المشروع .إن تاريخ بدء تشغيل الحافالت هو 11
جمادي األخر 1439هـ (الموافق  27فبراير 2018م) للنقل على مسارات تشغيل الخدمة ونقاط التوقف بمحافظة جدة والتي يصدر بشأن
تحديدها موافقة هيئة النقل العام .حيث تبلغ القيمة االجمالية لمبلغ الدعم السنوي مبلغ و قدره  20مليون لاير سعودي يتم صرفها على دفعات
شهرية متساوية.

 .31تكلفة االيرادات

مصروفات مرحلة التجهيز لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض
رواتب وما في حكمها
مصروفات االستهالك واالطفاء
إصالح وصيانة حافالت
رسوم تأشيرات وإقامات
خدمات تعاقدية
صيانة وأتعاب عامة
إيجار
انخفاض في قيمة مخزون بطيء الحركة (إيضاح رقم )13
مصروفات تأمين ممتلكات
خدمات الركاب
أخرى
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 31ديسمبر
2021م

 31ديسمبر
2020م

بآالف الرياالت
السعودية
291,601
289,056
167,101
84,065
39,731
41,703
16,791
9,956
205
8,610
9,406
958,225

بآالف الرياالت
السعودية
660,047
250,533
187,895
58,210
46,416
32,452
17,332
12,249
8,353
3,748
1,317
11,254
1,289,806

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .32مصروفات البيع والتوزيع

عموالت وكالء محليين
دعاية وترويج
عموالت وكالء دوليين
إعالنات

2021م
بآالف الرياالت
السعودية

2020م
بآالف الرياالت
السعودية

13,105
149
510
1,098
14,862

10,886
4,258
576
386
16,106

 .33مصروفات عمومية وادارية

رواتب وما في حكمها
مصروفات استشارات إدارية
مصروفات إصالح وصيانة
مصروفات خدمات تقنية المعلومات
مصروفات االستهالك واالطفاء
خدمات تعاقدية
مصروفات ومكافآت وبدالت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة (إيضاح رقم )26
مصروفات هاتف وانترنت
إيجار
رسوم تأشيرات وإقامات
أبحاث وتطوير
مصروفات تأمين ممتلكات
أخرى

2021م
بآالف الرياالت
السعودية
46,605
15,057
2,783
5,891
6,555
6,575
4,806
3,036
42
490
3,899
629
4,524
100,892

2020م
بآالف الرياالت
السعودية
45,231
13,165
11,202
8,959
9,325
3,922
3,904
2,761
1,542
999
359
2,463
103,832

 .34موجودات محتفظ بها بغرض البيع
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،قررت إدارة المجموعة بيع بعض موجوداتها (حافالت) والمستخدمة في عمليات نقل الركاب.
وعليه تم إعادة تصنيف تلك الموجودات كموجودات محتفظ بها للبيع .وقد نتج عن عملية القياس خسائر بقيمة  4,2مليون لاير سعودي
تمثل الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة بمبلغ  3,4مليون لاير سعودي وصافي القيمة الدفترية بمبلغ  7,6مليون لاير سعودي لتلك
الموجودات الثابتة ،وعليه تم إثبات تلك الفروقات كخسائر انخفاض في قيمة الموجودات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،قررت إدارة المجموعة بيع بعض من موجوداتها (حافالت) والمستخدمة في عمليات نقل
الركاب .تنتج عن عملية االستبعاد خسائر بقيمة  42.7مليون لاير سعودي تمثل الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد وصافي القيمة الدفترية
لتلك الموجودات الثابتة ،وعليه تم إثبات تلك الفروقات كخسائر انخفاض في قيمة الموجودات في الفترات السابقة .كما في تاريخ  14يوليو
2021م ،قامت الشركة ببيع هذه الموجودات بمبلغ  13,8مليون لاير سعودي ،ونتج عن ذلك رد كخسائر انخفاض في قيمة الموجودات
بمبلغ  6,6مليون لاير سعودي.
يتمثل الرصيد بقائمة الدخل في بمبلغ وقدره  2,4مليون لاير سعودي والذي يتمثل في رد مخصص بقيمة  6,6مليون لاير سعودي و
تكوين مخصص بقيمة  4,2مليون لاير سعودي خالل عام 2021م.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .35ايرادات أخرى

أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
تسوية مطالبات تأمين
إيراد تأجير سائقين
أرباح من بيع الخردة
غرامات
دخل إيجارات
ايراد أطفاء ايرادات مؤجلة
إيراد إعالن على حافالت النقل الداخلي
مخصصات انتفي الغرض منها
أخرى

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية

3,604
1,819
800
1,078
409
1,561
6,733
7,470
1,037
24,511

13
5,316
1,333
431
1,191
2,364
220
1,815
12,683

 .36خسارة السهم
يتم احتساب الربح األساسي والمعدل للسهم وذلك بقسمة دخل السنة المتعلق بحاملي األسهم العادية في الشركة األم على المتوسط المرجح
لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
يعكس الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في احتساب الربح األساسي والمعدل للسهم:
2020م
2021
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
الخسارة المتعلقة بحاملي األسهم العادية في الشركة األم من الخسارة األساسية

()216,188

()375,160

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لخسارة السهم األساسي

2021م
125,000,000

2020م
125,000,000

خسارة السهم األساسي والمعدل

2021م
لاير سعودي
()1.73

2020م
لاير سعودي
()3.00

 .37األدوات المالية
يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية والغير مدرجة بالقيمة العادلة حيث تمثل قيمتها الدفترية تقدير معقول
للقيمة العادلة.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
-37

األدوات المالية (يتبع)
 31ديسمبر2021م بأالف الرياالت السعودية
مطلوبات مالية
الموجودات المالية
اإلجمالي
بالتكلفة المستنفذة
بالتكلفة المستنفذة
الموجودات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة
ذمم مدينة تجارية
مستحق من أطراف ذات عالقة
النقد و ما في حكمه
ذمم مدينة غير مفوترة

124,137
91,892
410,130
2,062,976
2,689,135

124,137
91,892
410,130
2,062,976
2,689,135

-

 31ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مطلوبات مالية
الموجودات المالية
اإلجمالي
بالتكلفة المستنفذة
بالتكلفة المستنفذة
195,287
93,711
351,583
1,811,977
2,452,558

-

195,287
93,711
351,583
1,811,977
2,452,558

المطلوبات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة
تمويل مرابحة

-

1,556,704

1,556,704

-

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

-

11,576

11,576

-

1,210,572
6,483

1,210,572
6,483

ذمم دائنة تجارية

-

127,016

127,016

-

153,320

153,320

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

-

258,319
1,953,615

258,319
1,953,615

-

257,160

257,160

-

1,627,535

1,627,535

-
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .38الحصص الغير مسيطرة في الشركة التابعة
فيما يلي بيان ملخص بالمعلومات المالية للشركة التابعة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة والموضحة في إيضاح (:)1
 31ديسمبر 2020م
 31ديسمبر 2021م
بآالف الريـــاالت
بآالف الريـــاالت
السعودية
السعودية
٪20

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

2,274,673
630,997
2,905,670

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات الغير متداولة
اجمالي المطلوبات

602,727
2,334,199
2,936,926

356,013
2,210,578
2,566,591

اإليرادات

332,367

710,542

الخسارة
اجمالي الخسارة الشاملة

()22,403
()22,139

()12,773
()12,773

التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) من:
األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

حصة الحقوق الغير مسيطرة من صافي الموجودات
حصة الحقوق الغير مسيطرة من صافي الخسارة
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٪20
668,893
1,888,553
2,557,446

()217,721
()74,578
428,398
136,099

()90,073
()243,108
273,259
()59,922

()140
()4,278

4,085
()2,555

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .39أهداف و سياسات ادارة المخاطر
إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة ،من ضمنها مخاطر السيولة ،مخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي تشتمل على
مخاطر العمالت ،مخاطر القيمة العادلة ومخاطر االئتمان .تتركز إدارة المخاطر للمجموعة علـى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق
المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة.

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالمطلوبات المرتبطة باألدوات المالية .إن سياسة
المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو التأكد من توفر سيولة نقدية وتمويل كافي للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.
يلخص الجدول أدناه محفظة استحقاقات المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة بنا ًء على الدفعات التعاقدية غير المخصومة:
 31ديسمبر 2021م
من سنة إلى
سنتين
أقل من سنة

على الطلب

أكثر من سنتين

االجمالي

مطلوبات مالية
دائنون تجاريون وآخرون
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة
أخرى
تمويل المرابحة
تمويل مرابحة قصير األجل
مطلوبات عقود اإليجار

مطلوبات مالية
دائنون تجاريون وآخرون
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

تمويل المرابحة
تمويل مرابحة قصير األجل
مطلوبات عقود اإليجار

110,807

11,860

4,349

-

127,016

-

258,319

-

-

258,319

110,807

118,817
120,291
7,629
516,916

161,126

1,156,470

12,086
177,561

24,861
1,181,331

1,436,413
120,291
44,576
1,986,615

على الطلب

أقل من سنة

137,070
137,070

140,204
257,160
104,944
150,699
1,750
654,757

 31ديسمبر 2020م
من سنة إلى سنتين
10,046
263,302
5,550
278,898

أكثر من سنتين

االجمالي

607,363
34,300
641,663

287,320
257,160
975,609
150,699
41,600
1,712,388

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

مخاطر أسعار األسهم
إن استثمارات المجموعة في األسهم المدرجة وغير المدرجة عرضة لمخاطر أسعار السوق عن عدم اليقين بشأن القيم المستقبلية لألوراق
المالية االستثمارية .تدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع حدود ألدوات حقوق الملكية الفردية والشاملة .يتم
تقديم تقارير حول محفظة األسهم إلى إدارة المجموعة على أساس منتظم .تقوم لجنة االستثمار في المجموعة بمراجعة واعتماد جميع
قرارات االستثمار في األسهم.
تخضع استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لمخاطر األسعار بسبب التغيرات في
القيمة السوقية لألدوات الناشئة إما من العوامل الخاصة باألدوات الفردية أو جهات اإلصدار الخاصة بها أو العوامل التي تؤثر على جميع
األدوات المالية المتداولة في السوق .تتطلب سياسة مخاطر السوق للمجموعة من إدارة مثل هذه المخاطر من خالل تحديد ومراقبة األهداف
والقيود على االستثمارات وخطة التنويع وحدود االستثمار في كل صناعة أو قطاع.
لم يتم عرض تعديالت الحساسية الخاصة بمخاطر أسعار األسهم حيث قامت المجموعة ببيع استثماراتها خالل السنة.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .39أهداف و سياسات ادارة المخاطر (يتبع)
مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .الشركة عرضة لتقلبات أسعار
صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادية .تستخدم المجموعة العمالت األجنبية ،وبشكل أساسي الدوالر األمريكي واليورو .ال
تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت الهامة فيما يتعلق بالدوالر األمريكي حيث أن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي ،وال تعتبر
المعامالت المقومة بعمالت أخرى تمثل مخاطر عمالت كبيرة .ومع ذلك ،فإن اليورو عرضة لتقلبات سعر الصرف أعلى من الدوالر
األمريكي.
ال يتم عرض مخاطر العمالت األجنبية الخاصة بالحساسية بسبب تأثيرها البسيط علﯽ القوائم المالية الموحدة.

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر فشل أحد األطراف في الوفاء بالتزامه ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .يتأثر تعرض المجموعة
لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل عميل والتي تسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها فيما يتعلق
بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمان للعمالء األفراد ومراقبة المستحقات القائمة .ومع ذلك ،تراعي اإلدارة أيضًا العوامل التي قد تؤثر
نظرا لطبيعة
على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالئها ،بما في ذلك المخاطر االفتراضية المرتبطة بالصناعة والدولة التي يعمل فيها العمالءً .
نظرا لعدم تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل كبير.
أعمال المجموعة ،يتم تحصيل جزء كبير من اإليرادات نقدًا ً
تنشأ التركيزات عندما يشارك عدد من األطراف في أنشطة تجارية مماثلة ،أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية ،أو أن تكون لها سمات
اقتصادية مشابهة قد تتسبب في تأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية على نحو مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية
أو غيرها .في تاريخ القوائم المالية الموحدة ،لم تحدد اإلدارة أي تركيزات كبيرة من مخاطر االئتمان ،باستثناء المعامالت مع المؤسسات
الحكومية.
فيما يلي تحليل المعلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان على ذمم مدينة تجارية للمجموعة باستعمال مصفوفة المخصص:
 31ديسمبر 2021م
الذمم المدينة التجارية
من سنة إلى
 90يوم إلى
أكثر من سنتين
سنتين
أقل من  90يوم سنة
اإلجمالي
بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية
خسارة االئتمان المتوقعة كما في 31
ديسمبر 2021م

173,146

79,086

19,393

15,701

58,966

49,010

1,725

3,546

7,246

36,493

 31ديسمبر 2020م
الذمم المدينة التجارية
أقل من  90يوم  90يوم إلى سنة من سنة إلى سنتين أكثر من سنتين
اإلجمالي
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
────────
────────
──────── ──────── ────────
القيمة الدفترية للذمم المدينة التجارية
خسارة االئتمان المتوقعة كما في 31
ديسمبر 2020م

242,226

12,561

99,796

96,582

33,287

46,939

3,576

2,569

10,891

29,903
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 .39أهداف وسياسات ادارة المخاطر (يتبع)
مخاطر االئتمان – يتبع
تم تحديد جودة االئتمان للمدينين التجاريين وآخرين كالتالي:
درجة االئتمان العالية تتمثل في عدم التخلف في السداد؛ كما يتمثل المستوى المتوسط بالمدينين التجاريين مع ما يصل إلى  3حاالت تخلف
سداد والدرجة المنخفضة تتعلق بالتخلف عن السداد بأكثر من  3حاالت .جميع الذمم المدينة المصنفة كمتأخرة السداد أو منخفضة القيمة
في الجدول أعاله مصنفة تصنيف "مرتفع".
إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل صنف من الموجودات المالية.

ادارة رأس المال

تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ودعم التطور
المستقبلي ألعمال المجموعة .تراقب اإلدارة عائد رأس المال ،وكذلك مستوى األرباح الموزعة على المساهمين العاديين.
تدير المجموعة رأسمالها لضمان:
 قدرتها على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية. تمويل رأسمالها العامل ومتطلبات اإلستثمارات االستراتيجية بكفاءة وعلى النحو األمثل. زيادة العوائد للمساهمين ألقصى حد ممكن. الحفاظ على تركيبة مالئمة من الدين وحقوق الملكية.تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام معدل الحركة وهو صافي الدين مقسوما ً على إجمالي رأس المال زائد الدين .تدرج الشركة
ضمن الدين الجزء المتداول وغير المتداول للقروض.
الحتساب صافي الديون ،تقوم المجموعة بإضافة القروض آلجل الخاضعة للفوائد والدائنون التجاريون والدائنون اآلخرون وتقوم بخصم
األرصدة بالبنك والنقد بالصندوق والودائع قصير اآلجل والعمليات الغير مستمرة.

قروض مرابحة طويلة وقصيرة األجل
دائنون ومصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
ناقصاَ :النقد ومافي حكمه
صافي الدين
حقوق الملكية
رأس المال وصافي الدين

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية
1,556,704
385,335
()410,130
1,531,909
1,043,657
2,575,566

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية
1,210,572
410,480
()351,583
1,269,469
1,274,748
2,544,217

نسبة الدين

٪59

٪50

لم يتم إجراء تغييرات على أهداف المجموعة أو سياساتها أو عملياتها للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م و 2020م .ال يوجد لدى
المجموعة أي متطلبات رأسمالية مفروضة من الخارج كما في  31ديسمبر 2021م و 2020م.

مخاطر أسعار الفائدة

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة بالتعرض الى مخاطر متعددة من المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في اسعار الفائدة السائدة على المركز
المالي للمجموعة والتدفقات النقدية .المجموعة تقوم بإدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طريق المراقبة المنتظمة لمستويات أسعار الفائدة
ألدواتها المالية التي تدفع عليها فائدة ,ال تتعرض الشركة لمخاطر هامة في حساسية الفائدة.
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 .40توزيعات األرباح
أوصى مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ  24شعبان 1443هـ (الموافق  27مارس 2022م) بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية
2021م .كما أوصى مجلس اإلدارة بدفع مكافاَة بمبلغ  1,8مليون لاير سعودي ألعضاء مجلس اإلدارة وفقأ للسياسات المعتمدة.

 .41األحداث الالحقة
بتاريخ الحق لتاريخ القوائم المالية الموحدة ،وبموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  27مارس 2022م قامت إدارة المجموعة
بإعادة تقدير العمر اإلنتاجي لبعض بنود الممتلكات واآلالت والمعدات (الحافالت والشاحنات) من  12سنه الي  10سنوات .إن طريقة
االستهالك هي تقدير محاسبي ،ويسمح بإجراء تغييرات على التقديرات ويتم تطبيقها مستقبالً .تم تحديد تأثير هذا التقدير على السنة التي
ستنتهي في  31ديسمبر 2022م والسنوات الالحقة كما هو موضح بالجدول أدناه:

التغير في قيمة االستهالك

2022م

2023م

2024م

2025م

2026م

15,710

15,710

15,710

11,471

3,504

 .42األرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع طبيعة البند في قائمة المركز المالي الموحدة .إن إعادة التصنيف لم تؤثر على
األرباح للسنوات السابقة أو حقوق الملكية أو التدفقات النقدية.
قائمة المركز المالي الموحدة:

ذمم ومحتجزات دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة غير مفوترة
مدفوعات مقدما ً وموجودات متداولة أخرى

األرصدة المدرجة سابقا
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

إعادة التصنيف

الرصيد المعاد تصنيفه للسنة
المنتهية في  31ديسمبر
2020م

287,320
123,160

)(134,000
134,000

153,320
257,160

األرصدة المدرجة سابقا
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

إعادة التصنيف

الرصيد المعاد تصنيفه للسنة
المنتهية في  31ديسمبر
2020م

683,056
52,066

)(487,769
482,390
5,379

195,287
482,390
57,445
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مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة -الجزء المتداول
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة -الجزء غير
المتداول

عقارات ،أالت ومعدات وحافالت وشاحنات
موجودات حق االستخدام

األرصدة المدرجة سابقا
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

إعادة التصنيف

الرصيد المعاد تصنيفه للسنة
المنتهية في  31ديسمبر
2020م

48,262
45,449

11,824
)(11,824

60,086
33,625

األرصدة المدرجة سابقا
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

إعادة التصنيف

1,172,544
-

()35,888

35,888

الرصيد المعاد تصنيفه للسنة
المنتهية في  31ديسمبر
2020م

1,136,656
35,888

 .43إعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  24شعبان 1443هـ (الموافق  27مارس 2022م(.
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