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معالي المهنـــدس /خالد بن صالح المديفر

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ /عبدالله بن علي العقيل

سعادة المهندس /خالد بن عبدالله الحقيل

سعادة اللواء /محمد بن عبدالله البسامي

سعادة الدكتور /سعود بـن محمد النمر
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سعادة األستاذ /تــركــي بن مسـاعد المبارك

سعادة األستاذ /محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ

ممثل وزارة التجارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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العضو المنتدب  -الرئيس التنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

ممثل وزارة الداخلية
عضو مجلس اإلدارة

ممثل وزارة المالية
عضو مجلس اإلدارة
حتى تاريخ 2020-07-22

ممثل وزارة المالية
عضو مجلس اإلدارة
من تاريخ 2020-07-22

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السادة مساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي ـ سابتكو

المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يســرني أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أقــدم لكــم تقريــر مجلــس اإلدارة للســنة المنتهيــة في  31ديســمبر
2020م والــذي يســتعرض أبــرز األعمــال وأنشــطة الشــركة ونتائجهــا الماليــة الموحــدة وتقريــر مراقب الحســابات عن العــام المالي 2020م.
ً
ً
اســتثنائيا جــراء انتشــار جائحــة فايــروس كورونــا وتداعياتهــا علــى مســتوى العالــم وأثــرت اقتصاديــا علــى معظــم
عامــا
كان عــام 2020
المنشــآت وتوقفــت بســببها العديــد مــن األنشــطة واألعمــال ال ســيما المنشــآت العاملــة فــي مجــال نقــل الــركاب والســياحة؛ األمــر الــذي
تبعــه اتخــاذ حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية إجــراءات احترازيــة اعتبــرت نموذجــا يحتــذى ضمــن اهتمامهــا بصحــة اإلنســان وســامته للحــد
مــن انتشــار الفايــروس وتمثلــت أبــرز تلــك اإلجــراءات فــي حظــر التجــول الكلــي والجزئــي وتعليــق الســفر والرحــات وخدمــات النقــل العــام
والنقــل بيــن المــدن ونشــاطي الحــج والعمــرة والتــي كانــت ومــا زالــت تشــكل أهــم األنشــطة األساســية للشــركة .قدمــت حكومتنــا الرشــيدة
العديــد مــن المبــادرات لدعــم المنشــآت المتأثــرة بالجائحــة لتخفيــف اآلثــار الماليــة وتمشــيا مــع تلــك القــرارات والمبــادرات فقــد اتخــذت الشــركة
العديــد مــن اإلجــراءات للمســاهمة فــي احتــواء آثــار الجائحــة والتعايــش مــع االنخفــاض الحــاد فــي اإليــرادات نتيجــة االمتثــال لإلجــراءات
الحكوميــة وذلــك مــن خــال تحويــل النســبة المعتمــدة مــن الموظفيــن الســعوديين فــي الشــركات إلــى نظــام التأمينــات االجتماعيــة (ســاند)
بجانــب قيــام الشــركة بحســم  %25مــن رواتــب موظفيهــا لمــدة ســتة أشــهر باإلضافــة إلــى حســم  %25مــن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة
عــن العــام المالــي 2020م .
وتمشـ ً
ـيا مــع التوجيهــات الرســمية فقــد التزمــت الشــركة بإجــراءات الســامة للحفــاظ علــى منســوبيها وعمالئهــا مــن خــال التوعيــة وتوزيــع
الملصقــات واللوحــات اإلرشــادية فــي محطاتهــا ومواقعهــا التشــغيلية وتخفيــض ســعة اإلركاب بمــا ال يتجــاوز نســبة  %50مــن المقاعــد
االســتيعابية للحافــات وذلــك ضمــن إجــراءات التباعــد .ورغــم التحديــات والمتغيــرات االقتصاديــة والتنظيميــة والتنافســية فــي ســوق النقــل
بالمملكــة ،ســنواصل بــإذن اللــه خــال العــام المالــي 2021م جهودنــا مــن أجــل االرتقــاء بــأداء الشــركة ورفــع مســتوى الكفــاءة التشــغيلية
وتعويــض الخســائر لتحســين وتعزيــز جــودة الخدمــات المقدمــة للعمــاء وتحقيــق العائــدات المتوائمــة مــع طموحــات الشــركة وتطلعــات
مســاهميها؛ ومــن أبــرز مــا حققتــه الشــركة خــال العــام المالــي 2020م مــا يلــي- :
• فوز الشركة بعقد نقل طالب الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بمدينة الجبيل الصناعية.
• اكتمال مرحلة البناء والتجهيز لمركز المبيت وصيانة الحافالت لمشروع حافالت الرياض.
• توقيع عقد مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) لنقل منسوبي وزوار الجامعة.
• تدشــين خدمــة (ركاب) لمنســوبي جامعــة الملــك عبــد اللــه للعلــوم والتقنيــة (كاوســت) وربــط تطبيــق (ركاب) مــع الحافــات ذاتيــة القيــادة
كتجربــة مميــزة للنقــل.
كمــا قامــت الشــركة بتحديــث خطتهــا االســتراتيجية لتطويــر قطاعــات األعمــال لالســتفادة مــن فــرص النمــو المتمثلــة فــي الزيــادة المتوقعــة
فــي عــدد المعتمريــن والحجــاج وتكثيــف مشــاريع النقــل العــام داخــل المــدن والتحــول الرقمــي ضمــن برامــج رؤيــة المملكــة  2030بمجاالتهــا
المتعــددة حيــث ركــزت خطــة التحــول لســابتكو علــى دعــم مشــاريع التحــول الرقمــي وإعــادة هيكلــة األصــول والتكاليــف التشــغيلية.
وقــد حققــت الشــركة إيــرادات تشــغيلية خــال عــام 2020م بلغــت ( )1,170مليــون ريــال مقارنــة بمبلــغ ( )1,712مليــون ريــال فــي العــام
الســابق بمعــدل انخفــاض قــدره ( )%31.67كمــا بلــغ صافــي الخســائر لعــام 2020م مبلــغ ( )377.72مليــون ريــال.
كمــا يســعدني إحاطــة مســاهمي الشــركة الكــرام بصــدور قــرار المقــام الســامي رقــم  21505وتاريــخ 1442/04/19هـــ القاضــي بتعيين رئيس
وأعضــاء ممثلــي الحكومــة فــي مجلــس إدارة الشــركة لمــدة ثــاث ســنوات للــدورة القادمــة التــي بــدأت فــي 1442/07/01هـــ ،حســب مــا تــم
اإلعــان عنــه فــي موقــع تــداول بتاريــخ 1442/04/22هـ.
اإلخــوة المســاهمون الكــرام :أود التأكيــد علــى اهتمــام مجلــس اإلدارة وســعيه الدائــم لتبنــي البرامــج والسياســات واالســتراتيجيات التــي
تســاعد فــي تجــاوز التحديــات التــي تواجههــا الشــركة ،واالســتمرار فــي تحقيــق اإلنجــازات والنجاحــات التــي تلبــي تطلعــات المســاهمين،
حيــث ســيتم خــال المرحلــة المقبلــة تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع والمبــادرات التــي ســتكون لهــا نتائــج إيجابيــة بمشــيئة اللــه ،بجانــب تحســين
كفــاءة وفاعليــة الخدمــات المقدمــة بشــكل عــام وكذلــك تفعيــل الخدمــات الرقميــة ونشــاط التنقــل الذكــي التشــاركي.
وفــي الختــام يســرني أن أنتهــز هــذه الفرصــة لرفــع أســمى آيــات الشــكر والعرفــان باســمكم جميعـ ًـا ونيابــة عــن اإلخــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة
وإدارة الشــركة ومنســوبيها إلــى مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين وســمو ولــي عهــده األميــن (حفظهمــا اللــه) والــى الحكومــة الرشــيدة علــى
مــا لقيتــه الشــركة وتلقــاه مــن دعــم ومســاندة تمكنهــا مــن أداء مهمتهــا وتحقيــق خططهــا وبرامجهــا ،كمــا أود أن أســجل شــكري وامتنانــي
العميــق لمســاهمي الشــركة وعمالئهــا علــى دعمهــم وثقتهــم الغاليــة التــي تدفعنــا إلــى المزيــد مــن البــذل والعطــاء لتحقيــق طموحاتهــم
وتطلعــات الشــركة .كمــا ال يفوتنــي أن أشــكر زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وجميــع منســوبي الشــركة علــى جهودهــم وعطائهــم.
والله أسأل التوفيق والسداد ،والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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للسادة مساهمي الشركة السعودية للنقل
الجماعي عن السنة المنتهية في 2020/12/31
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طبق وأسباب ذلك :
ً
أوال  :ما ُطبق من أحكام هذه الالئحة وما لم ُي َّ
أعــدت الشــركة الئحــة حوكمــة خاصــة بهــا تــم إقرارهــا مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين الثانيــة والثالثيــن (الثانيــة)
المنعقــدة بتاريــخ 1432/04/29هـــ الموافــق 2011/04/03م وقــد تــم تعديــل الئحــة حوكمــة الشــركة وتــم إقــرار التعديــات فــي
اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي الشــركة التاســعة والثالثيــن بتاريــخ 2017/12/04م واجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة
لمســاهمي الشــركة الحاديــة واألربعيــن بتاريــخ 2018/12/12م واجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي الشــركة الثالثــة
واألربعيــن بتاريــخ  2020/04/27م .وتلتــزم الشــركة بتطبيــق جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن
مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم  2017—16-8وتاريــخ 1438/05/16هـــ الموافــق 2017/02/13م بنــاء علــى
نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 3/وتاريــخ 1437/01/28هـــ المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم
 2019-57-3وتاريــخ 1440/9/15هـــ الموافــق 2019/5/20م وقــد طبقــت الشــركة كافــة األحــكام الــواردة فيهــا مــا عــدا المــواد التاليــة
الموضحــة بالجــدول أدنــاه -:

م

رقم المادة/الفقرة

حالة الفقرة

نص المادة/الفقرة

1

المادة ()41
الفقرة (ه)

استرشادية

يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول
على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل
ثالث سنوات.

2

المادة ()54
الفقرة (ب)

استرشادية

ً
عضوا
يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة
مستقال.
ً

3

المادة ()70

استرشادية

تشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تسمى
لجنة إدارة المخاطر.

4

المادة ()71
المادة ()72

استرشادية

اختصاصات لجنة المخاطر
واجتماعات لجنة المخاطر.

أسباب عدم التطبيق
ً
ذاتيا وسيتم العمل على
يتم تقييم المجلس
البحث عن تقييم جهة خارجية مختصة إن لزم
األمر.
رئيس لجنة المراجعة
األستاذ /عبدالله بن علي بن محمد العقيل
(عضو غير تنفيذي) ممثل وزارة التجارة وتم
ً
رئيسا من داخل اللجنة.
ترشيحه
لم يتم تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء
المجلس وإنما شكلت لجنة من موظفي الشركة
برئاسة نائب الرئيس للمالية.

الينطبق لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

5

المادة ()85

استرشادية

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة
واألداء للعاملين بالشركة.

لم تقترح سياسة وسيتم دراستها.

6

المادة ()87

استرشادية

بناء على اقتراح
تضع الجمعية العامة العادية ً
من مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة
التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو
المجتمع إلى تحقيقها.

لم تقترح سياسة وسيتم دراستها.

7

المادة ()88

استرشادية

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل
الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال
العمل االجتماعي.

لم تقترح مؤشرات وسيتم دراستها.

8

المادة ()95

استرشادية

تشكيل لجنة حوكمة الشركات.

لم يتم تشكيل لجنة مستقلة وإنما أضيفت
أعمالها لمدير تنفيذي بالشركة.
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ثانيـ ًـا  :أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وأعضــاء اللجــان ،واإلدارة التنفيذيــة ،ووظائفهم الحالية والســابقة
ومؤهالتهم وخبراتهم.
أ -جدول يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 2020/12/31م.
الوظائف الحالية

م

اسم العضو

1

المهندس/
خالد بن صالح
المديفر
	•رئيس لجنة

الوظائف السابقة

	•بكالوريوس هندسة
مدنية جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن.

	•نائب وزير الصناعة
والثروة المعدنية
لشؤون التعدين.
	•رئيس مجلس
اإلدارة.
االستثمار
واالستراتيجية.

المؤهالت

نائب وزير الطاقة
والصناعة والثروة
المعدنية لشؤون
التعدين.

	•ماجستير هندسة مدنية
جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن.
	•دبلوم الدراسات
العليا في األعمال
التجارية العالمية جامعة
أكسفورد.

الخبرات
	•نائب الرئيس للمالية  /مدير القطاع لإلدارة
المالية شركة الشرقية للبتروكيماويات
إحدى شركات سابك.
	•رئيس شركة أسمنت القصيم.
	•نائب الرئيس لوحدة الفوسفات ونائب
الرئيس لتطوير األعمال 2011 - 2006
(معادن).
	•رئيس شركة التعدين العربية السعودية
(معادن) وكبير المديرين التنفيذيين من
2011م 2018 -م.
	•نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة
المعدنية لشؤون التعدين  2018م حتى
تاريخه.
	•موظف بإدارة الفنادق والمعارض الدولية
1402هـ إلى 1410هـ.

2

األستاذ/
عبدالله بن
علي العقيل

3

اللواء/محمد
بن عبدالله
البسامي

	•المستشار
والمشرف العام
لمكتب وزير
التجارة.
	•نائب رئيس
مجلس اإلدارة.
	•رئيس لجنة
المراجعة.

	•مساعد مدير عام فرع وزارة التجارة بالقصيم
1411هـ.
وكيل الوزارة للتجارة

بكالوريوس إدارة جامعة

الداخلية  -وزارة

الملك سعود 1402ه.

التجارة.

	•مساعد مدير عام السجل التجاري 1412هـ.
	•مدير عام السجل التجاري 1414هـ.
	•وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية
1431هـ.
	•وكيل الوزارة للتجارة الداخلية المكلف
1433هـ.
	•المستشار والمشرف العام لمكتب وزير
التجارة واالستثمار بوزارة التجارة.
	•إدارة مرور الرياض شوال 1408هـ.
	•قائد لوحدة أمن المواكب محرم 1421هـ.

مدير اإلدارة العامة
للمرور

مدير اإلدارة العامة
لشئون الحج والعمرة
بوزارة الداخلية

	•مساعد لمدير إدارة أمن الحج والعمرة
باألمن العام محرم 1431هـ.
بكالوريوس علوم أمنية كلية
الملك فهد األمنية 1408هـ.

	•مدير لشعبة الخطط المرورية بإدارة السير
باإلدارة العامة للمرور ربيع أول 1435هـ.
	•مدير لإلدارة العامة لشؤون الحج والعمرة
بوزارة الداخلية.
ً
اعتبارا من محرم
	•مدير اإلدارة العامة للمرور
1439هـ.
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م

اسم العضو

4

األستاذ /عالء
بن عبدالله
الفدى*

5

األستاذ/
محمد بن
عبدالمحسن
آل الشيخ **

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

وكيل الوزير للخدمات

وكيل الوزير المساعد

المشتركة – وزارة

ألداء وتنفيذ

الصناعة والثروة

الميزانية  -وزارة

المعدنية.

المالية.

نائب الرئيس

مدير عام إدارة

التنفيذي للمحافظ –

التنفيذ والمتابعة

مركز تنمية اإليرادات

بمركز تنمية اإليرادات

غير النفطية.

غير النفطية.

المؤهالت

الخبرات
	•مراقب مالي بالمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية 2003م إلى 2009م.

	•بكالوريوس في العلوم
اإلدارية في المحاسبة،
جامعة الملك سعود
2003م.
	•درجة الماجستير
في العلوم المالية
التطبيقية ،جامعة
نيوكاسل  -أستراليا
2009م .

	•مدير إدارة المراجعة الداخلية بمركز غرناطة
لالستثمار من 2004م إلى 2006م.
	•مدير عام الرقابة المالية بالمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية من 2010م إلى
2015م.
	•مدير عام الشؤون المالية بهيئة االتصاالت
وتقنية المعلومات من2015م إلى 2017م.
	•مستشار تنفيذي للتخطيط المالي
والميزانية بوزارة المالية من 2017م إلى
ديسمبر 2019م.
	•وكيل الوزير المساعد ألداء وتنفيذ الميزانية
بوزارة المالية من 2019م وحتى يونيو
2020م.
	•عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات
والمؤسسات الحكومية.

	•برنامج ساب للتطوير اإلداري – بنك ساب
2013-2012م.
	•بكالوريوس علوم في
الهندسة الصناعية
والنظم جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن –
يونيو 2009م.
	•ماجستير إدارة هندسية
جامعة والية كاليفورنيا –
ديسمبر 2011م.

	•مساعد مدير عالقة – بنك ساب -2013
2014م.
	•مدير عالقة – بنك ساب 2016-2014م.
	•كبير مديري العالقات – بنك ساب -2016
2017م.
	•مدير فريق المبادرات -وحدة تنمية اإليرادات
غير النفطية – وزارة المالية 2018-2017م.
	•مدير عام إدارة التنفيذ والمتابعة مركز تنمية
اإليرادات غير النفطية 2020 - 2018م.
	•نائب الرئيس التنفيذي للمحافظ – مركز
تنمية اإليرادات غير النفطية 2020م حتى
تاريخه.
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الوظائف الحالية

م

اسم العضو

6

الدكتور/
سعود بن
محمد النمر

7

األستاذ /
مساعد بن
عبدالعزيز
الداود

وكيل الوزارة للخدمات
المساندة – وزارة
الموارد البشرية

8

األستاذ /رائد
بن عبدالله
التميمي

أعمال خاصة

9

األستاذ/
تركي بن
مساعد
المبارك

أعمال خاصة

	•رئيس مجلس
إدارة شركة بيت
االستشارات
الوطني.
	•رئيس لجنة
المكافآت
والترشيحات .

الوظائف السابقة

المؤهالت
	•بكالوريوس في
المحاسبة وإدارة
األعمال ،جامعة الملك
سعود 1393 ،هـ

أستاذ بقسم اإلدارة
العامة وعميد كلية
العلوم اإلدارية
بجامعة الملك سعود

	•ماجستير اإلدارة العامة،
جامعة ميسوري،
الواليات المتحدة
األمريكية  1396هـ
	•درجة الدكتوراه في
اإلدارة العامة ،جامعة
فلوريدا ،الواليات
المتحدة األمريكية
1401هـ.

الخبرات
	•معيد بقسم إدارة األعمال جامعة الملك
سعود 1393هـ.
	•أستاذ مساعد بقسم إدارة األعمال جامعة
الملك سعود 1401هـ.
	•أستاذ مشارك بقسم إدارة األعمال جامعة
الملك سعود 1409هـ.
	•أستاذ بقسم إدارة األعمال (بتميز) جامعة
الملك سعود 1416هـ إلى 1429هــ.
	•أستاذ جامعي متقاعد جامعة الملك سعود
ابتداء من 1429/7/1هـ
	•مدير مركز إدارة المعرفة الهيئة العامة
للسياحة واآلثار المملكة العربية السعودية
من 2003م إلى 2008م.

نائب الرئيس لقطاع
التشغيل  -شركة
مطارات الرياض
المملكة العربية
السعودية.

بكالوريوس علوم الحاسوب
في نظم معلومات جامعة
الملك سعود 1999م.

الرئيس التنفيذي
للشركة الوطنية
للرعاية الطبية

بكالوريوس العلوم الطبية
جامعة ويلز المملكة المتحدة
1996م.

مستشار مالي غير
متفرغ في مجموعة
اليمني القابضة .

بكالوريوس محاسبة مالية
جامعة الملك سعود ،عام
2003م.

	•رئيس تنفيذي نجم لخدمات التأمين من
2008م إلى 2011م.
	•الرئيس التنفيذي لشركة تمام لخدمات
صيانة ونظافة المرافق المملكة العربية
السعودية من 2011م إلى 2017م.
	•نائب الرئيس لقطاع التشغيل شركة
مطارات الرياض.
	•من 1996م إلى إبريل 2017م يعمل
بالشركة التعاونية للتأمين.
	•الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين
من إبريل 2014م إلى إبريل 2017م
	•الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية
الطبية
	•مساعد مدير في إدارة االستثمار مجموعة
سامبا المالية من 2003م إلى 2004م.
	•مدير قسم في إدارة االستثمار مجموعة
سامبا المالية من 2004م إلى 2006م.
	•مستشار مالي غير متفرغ في مجموعة
اليمني القابضة.
	•شريك وإداري في شركة األسنة للتجارة .
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م

اسم العضو

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

الخبرات الحالية:
	•رئيس مجلس إدارة شركة المواصالت
العامة (.)PTC
	•رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية
اإلماراتية للنقل المتكامل (.)SEITCO
	•عضو مجلس إدارة شركة مترو العاصمة
(.)CAMCO
	•رئيس االتحاد العالمي للمواصالت بالشرق
األوسط وشمال إفريقيا (.)UITP-MENA
	•نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد العالمي
للمواصالت العامة في بروكسل (UITP-
.)HQ
	•نائب رئيس مجلس االتحاد العربي للنقل
البري بجامعة الدول العربية (.)AULT
	•عضو مجلس األعمال السعودي الفرنسي.
	•عضو مجلس األعمال السعودي اإلسباني.
	•عضو مجلس األعمال السعودي الروسي.

العضو المنتدب

خالد بن
 10عبدالله
الحقيل

الرئيس التنفيذي
للشركة السعودية
للنقل الجماعي

المدير العام للشركة
السعودية للنقل
الجماعي

بكالوريوس هندسة مدنية
جامعة الملك سعود

الخبرات السابقة:
	•رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة.
	•نائب رئيس مجلس اللجان الوطنية بمجلس
الغرف السعودية.
	•عضو مجلس إدارة هيئة النقل العام.
	•عضو المجلس االستشاري لمعالي وزير
الحج.
	•عضو االتحاد الدولي للنقل البري (.)IRU
	•عضو الرابطة الوطنية األمريكية لنقل
الطالب (.)NAPT
	•عضو اللجنة الوطنية للسياحة.
	•عضو مجلس األعمال السعودي الهندي.
	•عضو مجلس األعمال السعودي البحريني.
	•عضو مجلس إدارة الشركة السعودية
البحرينية
	•عضو مجلس إدارة شركة بحرين ليمو.
	•عضو الجمعية العربية لإلدارة
	•عضو الهيئة السعودية للمهندسين.
	•عضو الجمعية السعودية لإلدارة.

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.
** انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م
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ب) جدول يوضح أسماء أعضاء لجان مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 2020/12/31م:
ب )1 -لجنة المكافآت والترشيحات:
م

اسم العضو

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

1

الدكتور /سعود بن محمد النمر

2

األستاذ/عبدالله بن علي العقيل

تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن فقرة (أ) أعاله الخاصة بأعضاء مجلس

3

األستاذ/رائد بن عبدالله التميمي

اإلدارة.

4

األستاذ/تركي بن مساعد المبارك

ب )2 -لجنة المراجعة:
م

اسم العضو

1

األستاذ/عبدالله بن علي العقيل

2

األستاذ/عالء بن عبدالله الفدى *

3

األستاذ/تركي بن مساعد المبارك **

4

األستاذ /عبدالعزيز بن سعد
الغامدي***

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن فترة (أ) أعاله الخاصة بأعضاء مجلس
اإلدارة.

	•باحث وأخصائي شؤون
الموظفين بوزارة المالية.
	•مدير عام إدارة شؤون
الموظفين بوزارة المالية.
	•مدير عام الشؤون المالية
والجمركية بالمنطقة
الشرقية.
	•مدير عام لفرع وزارة المالية
بالمنطقة الشرقية.
	•مدير عام لمصلحة أمالك
الدولة بوزارة المالية.

أعمال خاصة .

مستشار بوزارة

ليسانس شريعة

المالية.

1397هـ.

	•مستشار وعضو في اللجنة
التحضيرية لتوسعة المسجد
الحرام بمكة المكرمة.
	•مستشار ومشرف على
اللجان التنفيذية لمشروع
توسعة المسجد النبوي
الشريف بالمدينة المنورة.
	•عضو مجلس إدارة شركة جدة
للتنمية والتطوير العمراني
وعضو في لجنة المراجعة
ولجنة الممتلكات.
	•عضو مجلس إدارة شركة
خزام العقارية.
	•عضو مجلس إدارة مصلحة
المياه والصرف الصحي
بالمنطقة الشرقية.
	•رئيس اللجنة االبتدائية
لالعتراض الضريبي في
المنطقة الشرقية.
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م

5

اسم العضو

األستاذ/محمود بن مصطفى
رشدي ***

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

مستشار بالديوان

وكيل الوزارة للتجارة

الملكي – غير

الخارجية – وزارة

متفرغ.

التجارة والصناعة.

المؤهالت
	•بكالوريوس إدارة
أعمال جامعة
الملك عبد العزيز
1976م.
	•ماجستير تسويق
صناعي جامعة
أوكالهوما
1982م.

الخبرات
	•مدير عام التراخيص الصناعية
وزارة التجارة والصناعة
1990م – 2000م.
	•وكيل وزارة التجارة الخارجية
وزارة التجارة والصناعة
2000م – 2012م.
	•مندوب في اللجان
االقتصادية مع دول أوربا
وأمريكا 2000م – 2013م.

ً
عضوا في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس).
* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م واستمر
** انضم للجنة المراجعة بتاريخ 2020/11/15م .
***عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.

ب )3 -لجنة االستثمار واالستراتيجية:
م

اسم العضو

1

المهندس/خالد بن صالح المديفر

2

اللواء/محمد بن عبد الله البسامي

3

خالد بن عبد الله الحقيل

4

األستاذ /عبد الهادي المنصوري*

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

تم ذكر وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم ضمن فقرة (أ) أعاله الخاصة بأعضاء مجلس
اإلدارة.

	•رئيس مكتب التوظيف
العالمي في شركة أرامكو
السعودية 2010م – 2012م.
	•نائب رئيس الجمعية العربية
إلدارة الموارد البشرية
2010م–2012م.

	•مدير الموارد البشرية في
مركز الملك عبد الله للدراسات
والبحوث االقتصادية من
2012م – 2014م.

رئيس الهيئة
العامة للطيران
المدني.

بكالوريوس في علوم
مساعد وزير النقل

الحاسب اآللي عام

بالمرتبة الممتازة.

1998م جامعة الملك
عبد العزيز.

	•نائب الرئيس للشؤون المالية
والعمليات في مركز الملك
عبدالله للدراسات والبحوث
االقتصادية 2014م –
2015م.
	•مساعد نائب وزير الصحة
للموارد البشرية بالوزارة
2015م.

	•وكيل بوزارة الصحة السعودية
للموارد البشرية 2015م –
2016م.
	•مستشار وزير الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية
ً
ومديرا للموارد البشرية
2016م –2017م.

	•مساعد وزير النقل بالمرتبة
الممتازة 2018م – 2019م.

	•رئيس الهيئة العامة للطيران
المدني منذ مايو 2019م.
* غادر اللجنة بتاريخ  2020/04/02م (عضو لجنة االستثمار واالستراتيجية من خارج مجلس اإلدارة).
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ج) جدول يوضح أسماء اإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 2020/12/31م
م

اسم العضو

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

الخبرات الحالية:
	•رئيس مجلس إدارة شركة المواصالت
العامة (.)PTC
	•رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية
اإلماراتية للنقل المتكامل (.)SEITCO
	•عضو مجلس إدارة شركة مترو العاصمة
(.)CAMCO
	•رئيس االتحاد العالمي للمواصالت بالشرق
األوسط وشمال إفريقيا (.)UITP-MENA
	•نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد العالمي
للمواصالت العامة في بروكسل (UITP-
.)HQ
	•نائب رئيس مجلس االتحاد العربي للنقل
البري بجامعة الدول العربية (.)AULT
	•عضو مجلس األعمال السعودي الفرنسي.
	•عضو مجلس األعمال السعودي اإلسباني.
	•عضو مجلس األعمال السعودي الروسي.

العضو المنتدب

1

خالد بن عبدالله
الحقيل

الرئيس التنفيذي

المدير العام

للشركة السعودية

للشركة السعودية

للنقل الجماعي.

للنقل الجماعي.

بكالوريوس هندسة
مدنية جامعة الملك
سعود.

الخبرات السابقة:
	•رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة.
	•نائب رئيس مجلس اللجان الوطنية بمجلس
الغرف السعودية.
	•عضو مجلس إدارة هيئة النقل العام.
	•عضو المجلس االستشاري لمعالي وزير
الحج.
	•عضو االتحاد الدولي للنقل البري (.)IRU
	•عضو الرابطة الوطنية األمريكية لنقل
الطالب (.)NAPT
	•عضو اللجنة الوطنية للسياحة.
	•عضو مجلس األعمال السعودي الهندي.
	•عضو مجلس األعمال السعودي البحريني.
	•عضو مجلس إدارة الشركة السعودية
البحرينية.
	•عضو مجلس إدارة شركة بحرين ليمو.
	•عضو الجمعية العربية لإلدارة.
	•عضو الهيئة السعودية للمهندسين.
	•عضو الجمعية السعودية لإلدارة.
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م

اسم العضو

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات
	•مدير قطاع تقنية المعلومات الشركة
السعودية للنقل الجماعي 2008م –
2012م.
	•نائب الرئيس للمساندة الشركة السعودية
للنقل الجماعي 2012م – 2016م.

2

أحمد بن عايد
الجهني

3

عبدالله بن علي
الفراج *

4

خالد بن عبدالله
الزهراني**

نائب الرئيس
التنفيذي لألعمال
التجارية
الشركة السعودية
للنقل الجماعي.

نائب الرئيس
التنفيذي
الشركة السعودية
للنقل الجماعي.

ماجستير علوم
الحاسوب في نظم
المعلومات من جامعة
الملك سعود.

	•نائب الرئيس التنفيذي الشركة السعودية
للنقل الجماعي 2016م – 2018م.
	•نائب الرئيس التنفيذي لألعمال التجارية
الشركة السعودية للنقل الجماعي.
	•عضو مجلس إدارة شركة المواصالت
العامة (.)PTC
	•عضو مجلس إدارة الشركة السعودية
اإلماراتية للنقل المتكامل (.)SEITCO
	•رئيس اللجنة التنفيذية في الشركة
السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل
(.)SEITCO
	•محاسب في وزارة الشؤون البلدية
والقروية
	•مدير المراجعة الداخلية شركة التعاونية
للتأمين.

نائب الرئيس
التنفيذي للمالية

الرئيس التنفيذي
للمالية

الشركة السعودية
للنقل الجماعي.

الشركة السعودية
للخدمات األرضية.

نائب الرئيس
للمالية

الرئيس التنفيذي
– مركز الرياض
الدولي للمعارض
والمؤتمرات.

	•بكالوريوس محاسبة
من جامعة اإلمام
محمد بن سعود
اإلسالمية.
	•ماجستير محاسبة
من الجامعة
األمريكية في
واشنطن.

	•مدير المالية مدينة األمير سلطان بن عبد
العزيز للخدمات اإلنسانية.
	•نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية
شركة مالذ للتأمين.
	•نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.
	•نائب الرئيس للشؤون المالية واإلدارية
الشركة السعودية إلعادة التأميم (إعادة).
	•رئيس المراجعة الداخلية البنك األهلي
التجاري.
	•الرئيس التنفيذي للمالية الشركة السعودية
للخدمات األرضية.

	•ماجستير إدارة أعمال
– جامعة ويلز بأنجور
المملكة المتحدة.

الشركة السعودية
للنقل الجماعي.

	•المستوى الخامس
من التأهيل المهني
الوطني البريطاني
( – )NVQمعهد
البحرين للتدريب.
	•عضو جمعية
المحاسبين الفنيين
البريطانية (.)AAT
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	•الرئيس التنفيذي – مركز الرياض للمعارض
والمؤتمرات.
	•كبير خبراء – وزارة االقتصاد والتخطيط.
	•مدير عام – الشركة اإللكترونية الحديثة –
مجموعة الفيصلية.
	•المدير المالي – الشركة اإللكترونية الحديثة
– مجموعة الفيصلية.
	•مدير الحسابات للمنطقة الوسطى – شركة
المراعي.

م

اسم العضو

5

فراس بن عبدالعزيز
أبا الخيل***

6

غسان طاهر
سكتاوي

الوظائف الحالية الوظائف السابقة
نائب الرئيس
التنفيذي
لالستراتيجية
والتحول
الشركة السعودية
للنقل الجماعي.

نائب الرئيس
للتسويق
الشركة السعودية
للنقل الجماعي.

مدير عام قطاع
الموارد البشرية

مدير عام الموارد
البشرية

الشركة السعودية
للنقل الجماعي.

شركة السالم
للطائرات.

المؤهالت

الخبرات
	•مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي
– الصادرات السعودية.

ماجستير في التسويق
الدولي.

	•بكالوريوس علوم
تخصص نظم
المعلومات اإلدارية
فلوريدا الواليات
المتحدة األمريكية.
	•ماجستير إدارة أعمال
الجامعة األمريكية.

	•نائب الرئيس للتسويق – الشركة السعودية
للنقل الجماعي.
	•نائب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية
والتحول – الشركة السعودية للنقل
الجماعي.

	•مدير عام الموارد البشرية – شركة السالم
للطائرات.
	•مدير عام قطاع الموارد البشرية – الشركة
السعودية للنقل الجماعي.

*غادر الشركة بتاريخ 2020/06/27م.
**انضم إلى الشركة بتاريخ 2020/07/01م.
***غادر الشركة بتاريخ 2020/04/30م.
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ثالثـ ًـا :أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوا فــي
مجالــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا:
جــدول يوضــح أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوا فــي مجالــس إداراتهــا
الحاليــة والســابقة أو مــن مديريها فــي 2020/12/31م.

3

اللواء /محمد بن
عبدالله البسامي

ال يوجد

-

-

ال يوجد

-

شركة الصناعات
الكيميائية بتونس.

خارج
المملكة

مساهمة
عامة.

شركة المصانع الكبرى
للتعدين.

داخل
المملكة

شركة مساهمة
مقفلة

4

األستاذ عالء بن
عبدالله الفدى*

الشركة العربية
للتعدين باألردن.

خارج
المملكة

ذات مسؤولية
محدودة  -غير
مدرجة.

شركة دار التمليك

داخل
المملكة

ذات مسؤولية
محدودة  -غير مدرجة.

المدن الطبية
والمستشفيات التخصصية.

داخل
المملكة

جهة حكومية

الهيئة العامة
للعقار.

داخل
المملكة

جهة حكومية

شركة أسمنت المنطقة
الشرقية.

داخل
المملكة

مساهمة عامة
مدرجة.

5

األستاذ محمد بن
عبدالمحسن آل
الشيخ**

6

الدكتور /سعود بن
محمد النمر

7

األستاذ/مساعد بن
عبدالعزيز الداود

أسماء الشركات التي يكون
ً
عضوا
عضو مجلس اإلدارة

في مجالس إدارتها الحالية أو
من مديريها

داخل المملكة  /خارج المملكة

الكيان القانوني (مساهمة
مدرجة/مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة )...

في مجالس إدارتها السابقة أو
من مديريها

شركة أسمنت القصيم.

داخل
المملكة

مساهمة عامة
مدرجة.

الشركة العربية السعودية
للسكك الحديدية (سار).

داخل
المملكة

مملوكة لصندوق
االستثمارات العامة.

-

-

-

أسماء الشركات التي يكون
ً
عضوا
عضو مجلس اإلدارة

داخل المملكة  /خارج المملكة

2

األستاذ /عبدالله بن
علي العقيل

ال يوجد

-

-

ال يوجد

22

الكيان القانوني (مساهمة
مدرجة /مساهمة غير مدرجة/
ذات مسؤولية محدودة )...

1

المهندس /خالد بن
صالح المديفر

شركة التعدين
العربية السعودية
(معادن).

داخل
المملكة

مساهمة
عامة مدرجة

م

اسم العضو

ال يوجد

-

-

ال يوجد

-

-

شركة بيت
االستشارات
الوطني.

داخل
المملكة

شركة مالية
مرخصة.

الشركة السعودية الموحدة
للكهرباء من 2009م إلى
2017م.

داخل
المملكة

مساهمة عامة
مدرجة.

مصرف اإلنماء

داخل
المملكة

مساهمة
عامة مدرجة.

شركة سوليدرتي السعودية
للتكافل من 2011م إلى
2016م.

داخل
المملكة

مساهمة عامة
مدرجة.

ال يوجد

-

-

ال يوجد

-

-

8

األستاذ /رائد بن
عبدالله التميمي

9

األستاذ /تركي بن
مساعد المبارك

خالد بن عبدالله
10
الحقيل

مصرف الراجحي
من نوفمبر
2017م.

داخل
المملكة

شركة الغاز
والتصنيع األهلية
غازكو من نوفمبر
2019م.

داخل
المملكة

مساهمة
عامة مدرجة

شركة أسمنت ينبع

داخل
المملكة

مساهمة
مدرجة

شركة المواصالت
العامة (.)PTC

داخل
المملكة

شركة تابعة
لسابتكو.

الشركة السعودية
اإلماراتية للنقل
المتكامل – سيتكو.

داخل
المملكة

مشروع
مشترك
لسابتكو.

شركة مترو
العاصمة  -كامكو.

داخل
المملكة

شركة زميلة
لسابتكو.

مساهمة
عامة مدرجة

الشركة الوطنية للرعاية
الطبية.

داخل
المملكة

مساهمة عامة
مدرجة

الشركة التعاونية للتأمين.

داخل
المملكة

مساهمة عامة
مدرجة

شركة نجم لخدمات التأمين.

داخل
المملكة

مساهمة مغلقة

الشركة التعاونية لالستثمار
العقاري.

داخل
المملكة

مساهمة مغلقة

ال يوجد

-

-

شركة النقل السعودية
البحرينية.

خارج
المملكة

شركة زميلة
لسابتكو.

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.
** انضم الى مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.

رابعـ ًـا :تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى النحــو اآلتــي :عضــو مجلس إدارة تنفيــذي  -عضو
مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي  -عضــو مجلس إدارة مســتقل:

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن تســعة أعضــاء أربعــة منهــم يمثلــون الحكومــة مــن بينهــم الرئيــس يتــم تعيينهــم
ـاء علــى اقتــراح وزيــر النقــل ،وخمســة أعضــاء يمثلــون القطــاع الخــاص تختارهــم الجمعيــة العامــة
بموافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء بنـ ً
للمســاهمين ،ويعيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــاث ســنوات ،ويجــوز إعــادة تعيينهــم لمــدة أو لمــدد أخــرى ،والجــدول التالــي
يوضــح صفــة العضويــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة:
جدول يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة في 2020/12/31م
الصفة

تصنيف العضوية

م

اسم العضو

1

المهندس /خالد بن صالح المديفر

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

2

األستاذ /عبدالله بن علي العقيل

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

3

اللواء /محمد بن عبدالله البسامي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

4

األستاذ/عالء بن عبدالله الفدى *

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

5

األستاذ /محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ **

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

6

األستاذ/رائد بن عبدالله التميمي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

7

الدكتور /سعود بن محمد النمر

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

8

األستاذ  /مساعد بن عبدالعزيز الداود

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

9

األستاذ /تركي بن مساعد المبارك

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

10

خالد بن عبدالله الحقيل

عضو مجلس اإلدارة

تنفيذي

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.
** انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.
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خامسـ ًـا :اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه – وبخاصــة غيــر التنفيذييــن – علمـ ًـا
بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا:
قامــت الشــركة بتضميــن حقــوق المســاهمين والجمعيــة العامــة فــي دليــل حوكمــة الشــركة ويتــم تلقــي شــكاوى ومالحظــات
المســاهمين عبــر عــدة وســائل- :
	•حماية المستثمر ( الشكاوي).
	•الخطابات البريدية أو االتصاالت الهاتفية أو البرقية أو عبر البريد اإللكتروني.
	•اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
حيــث يتــم إخطــار أعضــاء مجلــس اإلدارة بتوصيــات ومرئيــات ومالحظــات المســاهمين مــن خــال اجتماعــات المجلــس واجتماعــات
اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة ومحضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين.

سادسـ ًـا :وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها ،مثل :لجنة المراجعة ،ولجنة الترشــيحات ولجنة
المكافــآت ،مــع ذكــر أســماء اللجــان ورؤســائها وأعضائهــا وعــدد اجتماعاتهــا وتواريــخ انعقادهــا وبيانــات
الحضــور لألعضــاء لــكل اجتماع:
شــكل مجلــس إدارة الشــركة ثــاث لجــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــن خــارج المجلــس لمتابعــة عمــل الشــركة بمــا يتماشــى مــع
حاجــة الشــركة وظروفهــا وذلــك وفــق إجــراءات عامــة وضعهــا مجلــس اإلدارة تتضمــن تحديــد مهمــة كل لجنــة ،وهــي كمــا يلــي:

 .1لجنة المكافآت والترشيحات
أصــدرت الجمعيــة العامــة العاديــة الثالثــون (الثانيــة) المنعقــدة بتاريــخ 1430/04/09هـــ الموافــق 2009/04/05م بنــاء علــى اقتــراح
مــن مجلــس اإلدارة -قواعــد اختيــار أعضــاء لجنــة المكافــآت والترشــيحات وأســلوب عمــل اللجنــة ،وتــم إجــازة الئحــة عمــل اللجنــة
ً
تماشــيا مــع الئحــة حوكمــة الشــركات فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة التاســعة والثالثيــن بتاريــخ 2017/12/04م وقــد تــم
تعديــل الالئحــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي الشــركة الثالــث واألربعــون بتاريــخ2020/04/27م ،وتتلخــص أهــم
مهــام ومســؤوليات لجنــة المكافــآت والترشــيحات فــي اآلتــي- :
	•إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة ،ورفعهــا إلــى
مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيـ ً
ـدا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة ،علــى أن يراعــي فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط
بــاألداء ،واإلفصــاح عنهــا ،والتحقــق مــن تنفيذهــا.
	•توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
	•المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.
	•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقـ ًـا للسياســة
المعتمــدة.
	•اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
	•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقـ ًـا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة ،مــع مراعــاة عــدم ترشــيح
أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.
	•إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
	•تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.

	•المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.
	•مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

	•التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين ،وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة
مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
	•وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
	•وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
	•تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
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1

الدكتور /سعود
بن محمد النمر

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

2020/02/02م 2020/04/19م 2020/ 06/07م 2020/08/06م 2020/12/06م 2020/12/29م

اإلجمالي

م

االسم

طبيعة
العضوية

عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات (  )6اجتماعات

رئيس اللجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

6

2

األستاذ /عبدالله
بن علي العقيل

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

6

3

األستاذ/رائد بن
عبدالله التميمي

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

6

4

األستاذ /تركي
بن مساعد
المبارك

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

6

 .2لجنة المراجعة
أصــدرت الجمعيــة العامــة العاديــة الخامســة عشــر لمســاهمي الشــركة المنعقــدة بتاريــخ 1414/11/24هـــ الموافــق 1994/05/05م
بنــاء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة قواعــد اختيــار أعضــاء لجنــة المراجعــة وأســلوب عمــل اللجنــة وتــم إجــازة الئحــة عمــل اللجنــة
فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة (التاســعة والثالثيــن) بتاريــخ 2017/12/04م  ،واجتمــاع الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة
(الحاديــة واألربعيــن) المنعقــدة بتاريــخ 2018/12/12م واجتمــاع الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة (الثالثــة واألربعيــن) المنعقــدة
بتاريــخ 2020/04/27م وتــم إجــازة الئحــة عملهــا بمــا يتوافــق مــع الئحــة الحوكمــة الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية
ومــن مهــام لجنــة المراجعــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اإلشــراف علــى قطــاع المراجعــة الداخليــة بالشــركة ودراســة نظــام الرقابــة
الداخليــة وتقاريــر المراجعــة الداخليــة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات وتحديــد أتعابهــم ومتابعــة أعمالهــم
ودراســة خطــة المراجعــة ومالحظــات مراجــع الحســابات ودراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس
اإلدارة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأنها ومراجعــة خطــة مراجــع الحســابات وأعمالــه ونتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن
اتخــاذ الشــركة اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها  ،وتتلخــص أهــم مهــام ومســؤوليات لجنــة المراجعــة فــي اآلتــي -:
(أ) التقارير المالية:
	•دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها لضمــان
نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.
ـاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة -فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة
	•إبــداء الــرأي الفنــي – بنـ ً
ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا
واســتراتيجيتها.
	•دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
	•البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو مراجــع
الحســابات.
	•التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
	•دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
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(ب) المراجعة الداخلية:
	•دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
	•دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
	•الرقابــة واإلشــراف علــى أداء المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال
والمهــام المنوطــة بهــا.
	•التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير قطاع المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.

(ج) مراجع الحسابات:
	•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم ،بعــد التحقــق مــن اســتقاللهم
ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.
	•التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه ،ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار القواعــد
والمعاييــر ذات الصلــة.
ـاال فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة،
	•مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه ،والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمـ ً
وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

	•اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
	•دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

(د) ضمان االلتزام:
	•مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
	•التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
	•مراجعــة العقــود والتعامــات المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة ،وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس
اإلدارة.
	•رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.
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بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجنة المراجعة خالل العام 2020م -:

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

2020/02/03م 2020/03/23م 2020/06/11م 2020/08/20م 2020/11/05م 2020/12/7م

اإلجمالي

م

اإلسم

طبيعة
العضوية

عدد اجتماعات لجنة المراجعة (  )6اجتماعات

1

األستاذ /عبدالله
بن علي العقيل

رئيس اللجنة

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

6

2

األستاذ/عالء بن
عبدالله الفدى*

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

6

3

األستاذ /تركي
بن مساعد
المبارك **

لم ينضم

لم ينضم

لم ينضم

لم ينضم

لم ينضم

لم ينضم

حضر

1

4

5

األستاذ/
عبدالعزيز بن
سعد الغامدي
***

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

6

األستاذ /محمود
بن مصطفى
رشدي ***

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

6

ً
عضوا في لجنة المراجعة (عضو من خارج مجلس اإلدارة).
*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/7/22م واستمر
**انضم للجنة المراجعة بتاريخ 2020/11/15م .
***عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.

.3لجنة االستثمار واالستراتيجية:
تتلخص مهام ومسؤوليات اللجنة فيما يلي:
ً
وفقا للضوابط التالية-:
	•استثمار السيولة النقدية الفائضة والمراجعة المستمرة لموقف السيولة
أ .أن تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
ب .أن تكون قابلة للتسييل السريع عند الحاجة.
ت .أن تكون ذات مخاطر متدنية.
ث .أن يكون االستثمار في السوق المحلي وبالريال السعودي.
ج  .أن يدار االستثمار بواسطة إحدى المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة المهنة.

ً
جزءا من السيولة المتوفرة.
ح .أن يكون االستثمار
	• البحث عن الفرص االستثمارية المتاحة في السوق المحلي الستثمار أصول الشركة.
	•تقييم االستثمارات القائمة بشكل دوري والرفع بالتوصيات المناسبة للمجلس.
ً
متعلقا بطرف منهم.
	•اإلفصاح التام عن األطراف ذات العالقة في حال كان االستثمار
ً
وفقا الســتراتيجيات
	•التوصية لمجلس اإلدارة بالدخول في المشــاريع االســتثمارية الجديدة ومشــاريع تنويع مصادر الدخل
الشركة.
	•متابعة أداء المحافظ االستثمارية للشركة وإجراء دراسات تقييم وتقديم التوصيات الالزمة.
	•متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة بمختلف أنواعها.
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بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجنة االستثمار واالستراتيجية خالل العام 2020م- :
عدد اجتماعات لجنة االستثمار واالستراتيجية (  ) 8اجتماعات
م

المهندس/

خالد بن

1

صالح

المديفر

رئيس
اللجنة

2020/3/10م 2020/4/1م 2020/4/16م 2020/6/08م 2020/6/28م 2020/8/17م 2020/11/2م 2020/12/15م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

اإلجمالي

اإلسم

طبيعة
العضوية

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

8

اللواء /محمد

2

بن عبدالله

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

البسامي
األستاذ /

مساعد بن

3

عبدالعزيز

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

الداود

األستاذ /

عبد الهادي

4

بن أحمد

عضو

حضر

حضر

غادر

غادر

غادر

غادر

غادر

غادر

2

المنصوري*

خالد بن

5

عبدالله

عضو

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

الحقيل

* غادر اللجنة بتاريخ  2020/04/02م (عضو لجنة االستثمار واالستراتيجية من خارج مجلس اإلدارة).

ً
سابعا :حيثما تنطبق الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه،
والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة ،إن وجدت:
قــام المجلــس بتقييــم أدائــه خــال العــام المالــي 2020م مــن خــال اســتبيان للتقييــم الذاتــي شــمل أســئلة تتعلــق بكافــة جوانــب
العمــل والمهــام المناطــة بالمعنييــن بالتقييــم للوقــوف علــى جوانــب الضعــف والقــوة واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة
الشــركة وتــم مراعــاة اتخــاذ مــا يلــزم فــي ضــوء مخرجــات عمليــة التقييــم بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة ومســاهميها .ال توجــد
ـتقبال تقييــم المجلــس مــن جهــة خارجيــة إن لــزم األمــر.
جهــة خارجيــة قامــت بالتقييــم وســيتم الوضــع فــي االعتبــار مسـ
ً
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ثامنـ ًـا :اإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقـ ًـا لمــا هــو منصــوص عليــه
فــي المــادة الثالثــة والتســعين مــن هــذه الالئحــة:
 - 1سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس:
	•طبقـ ًـا للمــادة ( )22مــن النظــام األســاس للشــركة والفقــرة (ثالثـ ًـا) مــن سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيين
المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة ،تحــدد مكافــأة مجلــس اإلدارة بمبلــغ مقطــوع كمكافــأة ســنوية عــن كل
جلســة (بــدل حضــور) وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه ويتمثــل ذلــك فــي منــح مكافــأة ســنوية لــكل عضــو
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بقيمــة ( )200ألــف ريــال بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي الشــركة .ورد فــي
اإليضــاح رقــم ( )39توصيــة مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة بصــرف مبلــغ ( )1.35مليــون ريــال مكافــأت أعضــاء مجلــس اإلدارة
لعــام 2020م وفقـ ًـا للسياســات المعتمــدة بعــد أن تــم تخفيضــه بنســبة  %25نظيــر مســاهمة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي
تخفيــض اآلثــار الماليــة لجائحــة كورونــا علــى أعمــال الشــركة.
	•بخصــوص المكافــأة الســنوية ألعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس حدهــا األقصــى ( )150ألــف ريــال للجنــة المراجعــة وحدهــا
األقصــى ( )130ألــف ريــال للجنتــي المكافــآت والترشــيحات واالســتثمار واالســتراتيجية واســتحقاقها كاملــة مرتبــط بتحقيــق
نســبة حضــور اجتماعــات اللجنــة  %70فأكثــر مــن قبــل العضــو.
	•يتــم منــح مكافــأة بــدل حضــور لــكل عضــو عــن كل اجتمــاع مــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو اللجــان أو الجمعيــات العامــة مبلــغ
خمســة آالف ريــال.
	•يتــم تأميــن تذاكــر الســفر لألعضــاء المقيميــن خــارج المنطقــة التــي يعقــد فيهــا اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان أو الجمعيــات
العامــة للرحــات الداخليــة والخارجيــة وبــدل انتــداب قــدره ( )1,125ريــال لمــدة أربعــة أيــام للمهمــات خــارج المملكــة ويوميــن
للمهمــات داخــل المملكــة.
	•يتم منح عضو المجلس أو اللجان بدل انتقال مبلغ ( )500ريال لليوم الواحد.
	•يتــم منــح عضــو المجلــس أو اللجــان بــدل اقامــة مبلــغ ( )1,000ريــال داخــل المملكــة لليــوم الواحــد و ( )1,500ريــال لليــوم الواحــد
خــارج المملكة.
	•فــي جميــع األحــوال ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ
ً
ســنويا حســبما ورد فــي نظــام الشــركات.
خمســمائة ألــف ريــل
	•تتوافــق المكافــآت الممنوحــة مــع سياســة المكافــآت المعتمــدة ،وقــد تــم مراعــاة األســس والمعاييــر المتعلقــة باحتســاب
واســتحقاق المكافــآت.
* تؤكد الشركة أنه ال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
•لم تمنح أي مكافآت عن أي أعمال فنية أو إدارية أو استشارية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة.
 - 2سياسة مكافآت كبار التنفيذيين:
تنقسم المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين إلى اآلتي :ـ
ً
وفقــا للمســتهدف
	•مكافــأة ســنوية معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات تصــرف
المخطــط للشــركة.
	•مكافأة سنوية تنص عليها بعض عقود كبار التنفيذيين ويتم منحها خالل العام.
ً
تبعــا للجهــود المبذولــة وذلــك حســب الصالحيــات الممنوحــة للرئيــس التنفيــذي للشــركة مــن
	•مكافــأة ســنوية يتــم منحهــا
مجلــس اإلدارة يتــم تقييمهــا مــن قبــل اإلدارة العليــا خــال العــام المالــي.
	•تتوافــق المكافــآت الممنوحــة مــع سياســة المكافــآت المعتمــدة ،وقــد تــم مراعــاة األســس والمعاييــر المتعلقــة باحتســاب
واســتحقاق المكافــآت.
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* تؤكد الشركة أنه ال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
توضــح الجــداول التاليــة الرواتــب والبــدالت والمكافــآت التــي تــم صرفهــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة وخمســة مــن كبــار التنفيذييــن
ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت والتعويضــات خــال عــام 2020م بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي:
اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (المبالغ بآالف الرياالت)
المكافآت المتغيرة

المكافآت الثابتة

مبلغ معين

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللحان

مزايا عينية

بيان ما قبضه أعضاء المجلس
بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما
قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية
أو استشارات

مكافأة رئيس المجلس أو العضو
المنتدب أو أمين السر إن كان من
األعضاء

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة (يتم إدخال
القيمة )

المجموع

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

بدل المصروفات

أوال األعضاء المستقلين
ً
.1د.سعود محمد
عبدالعزيز النمر

150

50

30

-

-

-

230

-

-

-

-

-

-

-

230

-

.2أ.مساعد بن
عبدالعزيز الداود

150

50

40

-

-

-

240

-

-

-

-

-

-

-

240

-

 .3أ.تركي بن
مساعد المبارك

150

50

35

-

-

-

235

-

-

-

-

-

-

-

235

-

المجموع

450

150

105

-

-

-

705

-

-

-

-

-

-

-

705

-

ً
ثانيا  :األعضاء غير التنفيذيين
1م.خالد بن صالح
بن محمد المديفر

150

50

40

-

-

-

240

-

-

-

-

-

-

-

240

-

.2أ.عبدالله علي
محمد العقيل

150

50

30

-

-

-

230

-

-

-

-

-

-

-

230

-

.3اللواء محمد بن
عبدالله بن سالم
البسامي

150

50

40

-

-

-

240

-

-

-

-

-

-

-

240

-

.4أ.عالء بن
عبدالله الفدي*

75

25

30

-

-

-

130

-

-

-

-

-

-

-

130

-

.5أ.محمد بن
عبدالمحسن آل
الشيخ **

75

20

-

-

-

-

95

-

-

-

-

-

-

-

95

-

.6رائد بن عبدالله
التميمي

150

50

30

-

-

-

230

-

-

-

-

-

-

-

230

-

المجموع

750

245

170

-

-

-

1,165

-

--

-

-

-

-

-

1,165

-

ً
ثالثا  :األعضاء التنفيذيين
 .1خالد بن
عبدالله الحقيل
المجموع الكلي

150

50

40

-

-

-

240

-

-

-

-

-

-

-

240

-

1,350

445

315

-

-

-

2,110

-

-

-

-

-

-

-

2,110

-

* غادر مجلس اإلداره بتاريخ 2020/07/22م.
** انضم إلى مجلس اإلداره بتاريخ 2020/07/22م.
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مكافآت أعضاء اللجان 2020م (المبالغ بآالف الرياالت)

بدل حضور الجلسات

المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات )

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
.1أ .عبدالله بن علي العقيل

150

30

180

.2أ .تركي بن مساعد المبارك *

25

5

30

.3أ.عالء بن عبدالله الفدي**

150

30

180

 .4أ .عبدالعزيز بن سعد الغامدي***

150

30

180

.5أ.محمود بن مصطفى رشدي ***

150

30

180

المجموع

625

125

750

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
.1د.سعود بن محمد النمر

130

30

160

.2أ .عبدالله بن علي العقيل

130

30

160

.3أ.رائد عبدالله صالح التميمي

130

30

160

.4أ.تركي بن مساعد المبارك

130

30

160

المجموع

520

120

640

أعضاء لجنة االستثمار واالستراتيجية
.1م.خالد بن صالح المديفر

130

40

170

.2اللواء محمد بن عبدالله البسامي

130

40

170

.3أ.مساعد بن عبدالعزيز الداود

130

40

170

.4أ.عبدالهادي بن أحمد المنصوري ****

32.5

10

42.5

 .5خالد بن عبدالله الحقيل

130

40

170

552.5

170

722.5

المجموع

*انضم للجنة المراجعة بتاريخ 2020/11/15م.
ً
عضوا في لجنة المراجعة (عضو من خارج مجلس اإلدارة).
**غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م واستمر
***عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.
****عضو لجنة االستثمار واالستراتيجية من خارج مجلس اإلدارة.

مكافآت كبار التنفيذيين
(من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي).
الرواتــب والمكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لـــ ( )5مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة للعــام المالــي المنتهــي فــي  31ديســمبر 2020م( .المبالغ بــآالف الرياالت)

رواتب

بدالت

مزايا عينية

المجموع

مكافآت دورية

أرباح

خطط تحفيزية
قصيرة األجل

خطط تحفيزية
طويلة األجل

األسهم الممنوحة
(يتم ادخال القيمة)

المجموع

مكافآت
نهاية الخدمة

مجموع مكافآت
التنفيذيين عن المجلس
إن وجدت

( )5من كبار التنفيذيين

1,761 4,047

487

6,295

1,890

0

2,240

0

0

4,130

المجموع الكلي

المكافآت الثابتة
البيان

المكافآت المتغيرة

24

0

10,449
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تاسـ ً
ـعا :أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن
أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة ،مــع بيــان أســباب المخالفــة والجهــة الموقعــة لهــا وســبل
عالجهــا وتفــادي وقوعهــا فــي المســتقبل:
ال توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو
ـتثناء مــن ذلــك ونظـ ً
ـرا لطبيعــة التشــغيل المســتمر لتقديــم الشــركة
تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى عــن العــام المالــي 2020م ،واسـ
ً
لعــدة خدمــات فقــد تــم فــرض غرامــات ماليــة مــن هيئــة النقــل العــام مرتبطــة بأمــور تشــغيلية بلــغ إجماليهــا للعــام المالــي  2020م
مبلــغ ( )21,500ريــال وتعمــل الشــركة علــى الحــد منهــا ومعالجتهــا أوال بــأول.

عاشـ ً
ـرا :نتائــج المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة ،إضافــة إلــى رأي لجنــة
المراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة:
قامــت لجنــة المراجعــة خــال عــام 2020م بفحــص أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة (مــن خــال قطــاع المراجعــة الداخليــة) والتأكــد
مــن مــدى فعاليتهــا كمــا قامــت بدراســة ومراجعــة المخاطــر الرئيســية التشــغيلية والماليــة واإلداريــة التــي قــد تواجــه الشــركة
وتحليلهــا ووضــع الحلــول والمعالجــات المطلوبــة لضمــان ســامة تجــاوز هــذه المخاطــر .باإلضافــة إلــى دراســة جوانــب الضعــف
والقــوة فــي الرقابــة الداخليــة حيــث تتــم عمليــات المراجعــة بطريقــة دوريــة ومســتمرة مــن خــال إطــاع لجنــة المراجعــة علــى
إنجــازات قطــاع المراجعــة الداخليــة بالشــركة ،وقــد شــمل الفحــص كافــة أعمــال وأنشــطة الشــركة وقطاعاتهــا المختلفــة وأن نتائــج
الفحــص التــي تمــت ألنظمــة الرقابــة الداخليــة أظهــرت أنــه ال يوجــد أي ضعــف جوهــري فــي نظــام الضبــط الداخلــي لــدى الشــركة.
كمــا يقــوم مراجــع الحســابات الخارجــي بعمليــة تقييــم لهــذا النظــام ضمــن مهمــة مراجعتــه للبيانــات الماليــة الختاميــة للشــركة
وتمكينــه مــن االطــاع علــى كافــة محاضــر لجنــة المراجعــة وتقاريــر قطــاع المراجعــة الداخليــة للفتــرة الماليــة محــل الفحــص.

أحــد عشــر :توصيــة لجنــة المراجعــة بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعييــن مراجع داخلــي في الشــركة في حال
عدم وجــوده:
ال ينطبق حيث إن الشركة لديها مراجع داخلي متمثل في قطاع المراجعة الداخلية.

ثانــي عشــر :توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة ،أو التــي
رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديد أتعابــه وتقييــم أدائه أو
تعييــن المراجــع الداخلــي ،ومســوغات تلــك التوصيــات ،وأســباب عــدم األخذ بها:
ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.

ثالث عشر :تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة ،إن وجدت:
حرصـ ًـا مــن الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي علــى تفعيــل وتحقيــق برامــج المســؤولية االجتماعيــة مــن خــال دورهــا الرائــد فــي
مجــال النقــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية  ،فقــد قامــت الشــركة خــال عــام 2020م بمواصلــة برامــج تدريــب الطــاب لديهــا
وفــق برنامــج التدريــب التعاونــي لعــام 2020م حيــث قامــت الشــركة بتدريــب عــدد (  ) 8طــاب خــال عــام 2020م  ،وتقــوم الشــركة
بالعديــد مــن المشــاركات فــي البرامــج واألنشــطة المجتمعيــة والمســاهمة فــي المناســبات الوطنيــة واالجتماعيــة لتقديــم خدمــات
النقــل بالحافــات للعديــد مــن الجهــات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الربحيــة باإلضافــة إلــى المســاهمة باإلعــان علــى حافــات
ســابتكو لهــذه المناســبات.

رابع عشــر :بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمســاهمين المنعقدة خالل الســنة المالية األخيرة وأســماء
أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:
تم خالل العام المالي 2020م عقد اجتماعين للجمعية العامة لمساهمي الشركة تفاصيلهما كما يلي- :
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سجل الحضور
اجتماع الجمعية
العامة العادية
الثالثة واألربعين
2020/4/27م

اجتماع الجمعية
العامة العادية
الرابعة واألربعين
2020/11/15م
حضر

م

االسم

1

م .خالد بن صالح المديفر – رئيس مجلس اإلدارة ورئيس
االجتماع

حضر

2

أ.عبدالله بن علي العقيل – نائب رئيس مجلس اإلدارة

حضر

حضر

3

اللواء  /محمد بن عبدالله البسامي

حضر

حضر

4

أ .عال بن عبدالله الفدى*

حضر

غادر

5

أ .محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ **

لم ينضم

حضر

6

د /سعود بن محمد النمر

حضر

حضر

7

أ /مساعد بن عبد العزيز الداود

حضر

حضر

8

أ/رائد بن عبدالله التميمي

حضر

حضر

9

أ/تركي بن مساعد المبارك

حضر

حضر

حضر

حضر

 10خالد بن عبدالله الحقيل
* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.
** انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.

خامــس عشــر :وصــف ألنــواع النشــاط الرئيســة للشــركة وشــركاتها التابعــة ،وفــي حالــة وصــف نوعيــن
أو أكثــر مــن النشــاط يجــب إرفــاق بيــان بــكل نشــاط وتأثيــره فــي حجــم أعمــال الشــركة وإســهامها فــي
النتائج:
تأسســت الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م 11/بتاريــخ 1399/3/7هـــ وذلــك لغــرض
نقــل الــركاب بالحافــات علــى شــبكة الطــرق العامــة بالمملكــة داخــل المــدن ،وفيمــا بينهــا ،وخــارج المملكــة ،ونقــل الطــرود وترحيــل
البضائــع والمهمــات ،والنقــل المدرســي ،ونقــل المعلمــات ،وتأجيــر الســيارات .وقــد اتبــع ذلــك بمرســوم ملكــي كريــم آخــر برقــم
ً
مانحــا الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي (شــركة مســاهمة ســعودية) التــزام نقــل الــركاب
(م )48/وتاريــخ 1399/12/23هـــ،
ً
بالحافــات لمــدة خمــس عشــرة ســنة هجريــة وفقــا لعقــد االلتــزام المبــرم بيــن الشــركة ووزارة النقــل.
بتاريــخ  1جمــادى الثانــي 1414هـــ (الموافــق  15نوفمبــر  ،)1993صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )57بالموافقــة علــى تجديــد عقــد
االلتــزام لمــدة خمســة عشــر عامـ ًـا اعتبـ ً
ـارا مــن  1رجــب 1414هـــ .بتاريــخ  21جمــادى األول 1429هـــ (الموافــق  26مايــو  ،)2008تــم
تجديــد عقــد االلتــزام لمــدة خمــس ســنوات أخــرى قابلــة للتمديــد اعتبـ ً
ـارا مــن  1رجــب 1429هـــ (الموافــق  4يوليــو .)2008
بتاريــخ  24رجــب 1434هـــ (الموافــق  3يونيــو  ،)2013صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (  ) 254بالموافقــة علــى تمديــد عقــد االلتــزام
المبــرم بيــن الحكومــة والشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي والــذي تلتــزم الشــركة بموجبــه بنقــل الــركاب بالحافــات علــى شــبكة
الطــرق العامــة بالمملكــة داخــل المــدن وفيمــا بينهــا ،وذلــك لمــدة ثــاث ســنوات تبــدأ اعتبـ ً
ـارا مــن 1رجــب 1434هـــ (الموافــق  11مايو
 ،)2013علــى أن يكــون للجهــات المختصــة الحــق خــال هــذه المــدة فــي تقليــص النطــاق المكانــي لجــزء مــن عقــد االلتــزام بحســب
مراحــل فتــح بــاب المنافســة لتقديــم خدمــة النقــل العــام بالحافــات بيــن المــدن فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

33

التقرير السنوي 2020

بتاريــخ  29ذي الحجــة  1436هـــ (الموافــق  12أكتوبــر  ،)2015صــدر قــرار مجلــس الــوزراء بالموافقــة علــى تمديــد عقــد االلتــزام
المبــرم بيــن الحكومــة والشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي الصــادر فــي شــأنه المرســوم الملكــي رقــم (م  48 /وتاريــخ  23ذي
الحجــة 1399هـــ) (الموافــق  13نوفمبــر  )1979وذلــك لمــدة خمــس ســنوات اعتبـ ً
ـارا مــن  1رجــب 1437هـــ (الموافــق  8إبريــل )2016
وعــدم منــح الشــركة أو غيرهــا أي ميــزة تنافســية تفضيليــة عنــد فتــح بــاب المنافســة لتقديــم خدمــة النقــل العــام بالحافــات بيــن
مــدن المملكــة.
بتاريــخ  15أكتوبــر 2020م اســتلمت الشــركة خطــاب معالــي رئيــس الهيئــة العامــة للنقــل بخصــوص عقــد االلتــزام متضمــن موافقــة
مجلــس الــوزراء (مــن حيــث المبــدأ) علــى مــا تــم التوصــل إليــه مــن قبــل اللجنــة المشــكلة لمعالجــة وضــع األصــول الخاصــة بالشــركة
ً
اعتبــارا مــن تاريــخ  1رجــب  1442هـــ إلــى تاريــخ  30جمــادى اآلخــرة 1443هـــ وذلــك فــي
مــع تمديــد عقــد االلتــزام لمــدة ســنة
ضــوء االحــكام الــواردة فــي عقــد االلتــزام المبــرم بيــن كل مــن الحكومــة والشــركة والمقــر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )48/بتاريــخ
1399/12/23هـ.

وقــد تمــت موافقــة الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة الرابعــة واألربعــون المنعقــدة بتاريــخ 2020/11/15م علــى نتائــج
المفاوضــات بيــن الشــركة واللجنــة المشــكلة لمعالجــة وضــع األصــول الخاصــة بالشــركة وتفويــض رئيــس مجلــس اإلدارة بتوقيــع
تلــك االتفاقيــة.
حدد النظام األســاس للشــركة رأســمالها بمبلغ ( )1,000,000,000ألف مليون ريال ســعودي تم زيادته إلى ()1,250,000,000
ألــف ومئتيــن وخمســين مليــون ريــال ســعودي خــال عــام 2007م .بلــغ عــدد مركبــات أســطول الشــركة (  ) 3,792مركبــة فــي
 31ديسمبر 2020م.
توجــد شــركة تابعــة هــي شــركة المواصــات العامــة المحــدودة يبلــغ رأســمالها ( )10,000,000ريــال وتمتلــك ســابتكو  %80مــن
رأســمالها نشــاطها الرئيســي توريــد وتشــغيل وصيانــة الحافــات فــي مدينــة الريــاض بموجــب ترخيــص الهيئــة العامــة لالســتثمار
رقــم  10608351147347بتاريــخ 1436/11/8هـــ.
تتحقق إيرادات الشركة من األنشطة الرئيسية التالية:
	•قطــاع نقــل الــركاب :ويشــمل خدمــات النقــل المجدولــة والمتمثلــة فــي خدمــات نقــل الــركاب بيــن المــدن وداخــل المــدن
والنقــل الدولــي ،تبلــغ إيراداتــه ( )362.97مليــون ريــال ويســاهم هــذا النشــاط بمعــدل  %30.57فــي إيــرادات الشــركة.
	•قطــاع الخدمــات المتخصصــة :ويشــمل خدمــات النقــل بموجــب عقــود التأجيــر التــي تبرمهــا الشــركة مــع الغيــر ســواء حكوميــة أو
غيــر حكوميــة وذلــك داخــل المملكــة أو خارجهــا باإلضافــة إلــى خدمــات الليموزيــن ،تبلــغ إيراداتــه ( )122.7مليــون ريــال ويســاهم
هــذا النشــاط بمعــدل  %10.33فــي إيــرادات الشــركة .
	•اإلدارة العامــة :وتشــمل الوحــدات المســاندة والمشــاريع االســتراتيجية ،تبلــغ إيراداتهــا ( )4.4مليــون ريــال وتســاهم بمعــدل
 %0.37فــي إيــرادات الشــركة.
	•إيــرادات شــركة المواصــات العامــة  PTCوهــي شــركة تابعــة ،تبلــغ إيراداتهــا ( )697مليــون ريــال وتســاهم بمعــدل %58.73

فــي إيــرادات الشــركة.

ســادس عشــر :وصــف لخطــط وقــرارات الشــركة المهمــة (بمــا فــي ذلك التغييرات الهيكلية للشــركة ،أو
توســعة أعمالها ،أو وقف عملياتها) والتوقعات المســتقبلية ألعمال الشــركة:
لقــد تبنــت الشــركة خطــة التحــول االســتراتيجي لســابتكو مــن خــال البرامــج والمبــادرات ألهميــة تحديــد توجهــات الشــركة
واســتراتيجيتها وأهدافهــا المســتقبلية لكافــة نشــاطاتها التــي تهــدف لتقويــة المركــز المالــي وزيــادة الحصــة الســوقية فــي قطــاع
النقــل ،وتلبيــة متطلبــات العمــاء بمختلــف شــرائحهم وتحقيــق عوائــد مناســبة للمســاهمين لمــا يحقــق مصلحــة الشــركة.
عملــت ســابتكو علــى تطويــر خطــة اســتراتيجية لقطاعــات األعمــال لالســتفادة مــن فــرص النمــو مثــل الزيــادة المتوقعــة فــي عــدد
المعتمريــن والحجــاج ،تكثيــف مشــاريع النقــل العــام داخــل المــدن ،والتحــول الرقمــي .كمــا ان الشــركة تعمــل علــى الفــرص فــي
الخدمــات الرقميــة ذات العالقــة بالتنقــل.
واكبــت خطــة التحــول لســابتكو اعــادة هيكلــة األصــول التشــغيلية والتكاليــف التشــغيلية أضافــه إلــى إعــادة الهيكلــة اإلداريــة
والتشــغيلية للشــركة كمــا تــم زيــادة األســطول بشــراء أصــول تشــغيلية جديــدة حيــث تــم خــال العــام 2020م شــراء عــدد () 531
مركبــة.
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ســابع عشــر :المعلومــات المتعلقــة بــأي مخاطــر تواجههــا الشــركة (ســواء كانــت مخاطــر تشــغيلية أم
مخاطــر تمويليــة ،أم مخاطــر الســوق) وسياســة إدارة هــذه المخاطــر ومراقبتهــا:
إدارة المخاطر:
المخاطر التشغيلية والسوقية :
وتغيــر
تخضــع الشــركة لمخاطــر نشــاط النقــل والمتمثلــة فــي حالــة عــدم االســتقرار واالضطرابــات وانتشــار األمــراض واألوبئــة
ُ
أســعار صــرف العمــات لعمــاء الحــج والعمــرة ،ودخــول منافســين جــدد فــي ســوق النقــل .ولقــد ُشــكلت لجنــة داخليــة مــن
موظفــي الشــركة يمثلــون كافــة القطاعــات لوضــع اإلجــراءات الرقابيــة التــي تحــد مــن المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة.
	•المخاطــر المترتبــة علــى تشــغيل قطــار الحرميــن (مكــة – جــدة – المدينــة المنــورة) وتشــغيل قطــار الشــمال والــذي يربــط بيــن
وســط المملكــة وشــمالها فــي مرحلتــه األولــى.
	•المخاطــر المرتبطــة بتوقــع زيــادة التكاليــف التشــغيلية للعــام القــادم 2021م الناتــج مــن ارتفــاع أســعار الوقــود باإلضافــة لتوقــع
انخفــاض اإليــرادات المرتبــط بفــرض الرســوم علــى العمالــة الوافــدة ومرافقيها.
	•المخاطر المرتبطة بتأثير جائحة كورونا.
	•صــدور موافقــة مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1436/12/29هـــ الموافــق 2015/10/12م علــى تمديــد عقــد االلتــزام المبــرم بيــن الحكومــة
والشــركة (لنقــل الــركاب بالحافــات علــى شــبكة الطــرق العامــة بالمملكــة داخــل المــدن وفيمــا بينهــا) الصــادر فــي شــانه المرســوم
الملكــي رقــم (م  48 /وتاريــخ 1399/12/23هـــ) وذلــك لمــدة خمــس ســنوات اعتبــارا مــن 1437/07/01هـــ ،والمتضمنــة عــدم إعطــاء
الشــركة ميــزه تنافســيه عنــد اكتمــال الدراســات الالزمــة لتقديــم خدمــة النقــل العــام بالحافــات بيــن مــدن المملكــة.
	•بتاريــخ  27صفــر  1442هـــ (الموافــق  14أكتوبــر  )2020اســتلمت الشــركة خطــاب معالــي رئيــس الهيئــة العامــة للنقل بخصوص
عقــد االلتــزام متضمــن موافقــة مجلــس الــوزراء (مــن حيــث المبــدأ) علــى مــا تــم التوصــل إليــه مــن قبــل اللجنــة المشــكلة
لمعالجــة وضــع األصــول الخاصــة بالشــركة وفقـ ُـا للبنــود التاليــة:
 تعــود إلــى الـدولـــة فــور انتهــاء عقـــد الملكيــة كافــة األصــول الثابتــة والمبانــي والمحطــات والــورش والكراجــات التــي أنشــأتهاالشـــــــــركة بموجــب عقــد االلتــزام علــى األراضــي المســلمة لهــا مــن الدولــة المخصصــة للنفــل العــام.
 تســتمر الشــركة باســتغالل قطــع األراضــي الكائنــة فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والدمــام والمقــام عليهــا ورشوكراجــات وذلــك لمــدة خمــس ســنوات (فتــرة االســتغالل) تبــدأ مــن تاريــخ انتهــاء عقــد االلتــزام مــع عــدم تطبيــق المــادة
(الثالثيــن) مــن قائمــة شــروط عقــد االلتــزام لنقــل الــركاب الجماعــي بالحافــات .وتــؤول إلــى الدولــة فــور انتهــاء فتــرة
االســتغالل ملكيــة كافــة المنشــآت الثابتــة المقامــة علــى األراضــي المشــار إليهــا دون تعويــض للشــركة.
 باستثناء المشار إليه أعاله ،تستمر الشركة مالكة لجميع أصولها األخرى. يتــم تمديــد عقــد االلتــزام لمــدة ســنة مــن تاريــخ  1رجــب  1442هـــ (الموافــق  13فبرايــر  ،)2021وبحيــث يســتمر تقديــمالخدمــات خــال المرحلــة االنتقاليــة.
 تكــون هــذه االتفاقيــة ،بعــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة إلنفــاذ مقتضاهــا ،تســوية نهائيــة بيــن الدولــةوالشــركة فيمــا يخــص المــادة الثالثيــن مــن قائمــة شــروط االلتــزام لنقــل الــركاب الجماعــي بالحافــات.
المخاطر المالية :
أن الشــركة ملتزمــة باســتثمار النقــد لــدى بنــوك محليــة ذات تصنيفــات ائتمانيــة قويــة .والشــركة تتمتــع بموقــف مالــي قــوي وأن
الشــركة ال تتعــرض بصــورة جوهريــة للتقلبــات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة فــي إطــار أعمالهــا العاديــة حيــث إن معظــم
المعامــات تتــم بالريــال الســعودي والــدوالر الثابــت ســعر صرفــه مقابــل الريــال الســعودي.

مخاطر االئتمان :
تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر خســارة ماليــة .تقــوم
الشــركة بالحــد مــن مخاطــر االئتمــان الخاصــة بهــا والمتعلقــة بالــوكالء وذلــك بوضــع حــدود لالئتمــان لــكل وكيــل ،ومراقبــة الذمــم
المدينــة القائمــة.
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التقرير السنوي 2020

مخاطرالسيولة:
تقــوم الشــركة بالحــد مــن مخاطــر الســيولة وذلــك بمراقبتهــا بانتظــام للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة والالزمــة للوفــاء بــأي
التزامــات مســتقبلية.

ثامــن عشــر :خالصــة علــى شــكل جــدول أو رســم بيانــي ألصــول الشــركة وخصومهــا ونتائــج أعمالهــا
فــي الســنوات الماليــة الخمــس األخيــرة أو منــذ التأســيس أيهمــا أقصــر:
الجداول الموضحة أدناه تستعرض ملخص قائمتي المركز المالي والدخل للخمس سنوات األخيرة.
بيان مقارن (ملخص) لقائمة المركز المالي للخمس سنوات األخيرة ( .المبالغ بآالف الرياالت )

2020

2019

2018

2017

2016

البيان
الموجودات المتداولة

1,160,052

851,507

819,450

964,195

1,094,765

الموجودات غير المتداولة

3,537,658

3,242,692

2,287,962

1,944,467

1,697,482

إجمالي الموجودات

4,697,710

4,094,199

3,107,412

2,908,662

2,792,247

المطلوبات المتداولة

859,921

1,006,953

764,115

505,010

438,940

تمويل المرابحة – الجزء غير المتداول

943,763

336,663

164,749

171,575

137,981

دفعة مقدمة من عميل – الجزء غير
المتداول

1,437,950

959,078

420,609

449,421

459,506

التزام المنافع المحددة للموظفين

145,612

137,516

157,488

152,417

145,385

إيرادات مؤجلة – الجزء غير المتداول

4,675

5,313

7,682

5,024

4,701

التزامات عقود اإليجار – الجزء غير المتداول

31,041

8,529

-

-

-

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

2,563,041

1,447,099

750,528

778,437

747,573

إجمالي المطلوبات

3,422,962

2,454,052

1,514,643

1,283,447

1,186,513

رأس المال

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

احتياطي نظامي

-

183,471

179,939

177,897

170,006

احتياطي اتفاقي

42,730

42,730

42,730

42,730

42,730

األرباح المبقاة

)(22,067

163,801

130,562

176,048

170,462

احتياطي إعادة تقويم االستثمارات

-

)(6,495

)(18,502

)(26,982

)(30,159

حقوق الملكية غير المسيطرة

4,085

6,640

8,040

5,522

2,695

إجمالي حقوق الملكية

1,274,748

1,640,147

1,592,769

1,625,215

1,605,734

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

4,697,710

4,094,199

3,107,412

2,908,662

2,792,247

مالحظة :البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها (شركة المواصالت العامة).
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بيان مقارن (ملخص) لقائمة الدخل للخمس سنوات األخيرة ( المبالغ بآالف الرياالت )

2020

2019

2018

2017

2016

البيان

1,169,662

1,711,891

1,455,453

1,127,530

1,151,641

()1,543,485

()1,677,761

()1,482,570

()1,108,327

()1,062,288

12,683

16,693

68,622

71,880

55,706

244

1,728

()8,295

-

-

حصة حقوق األقلية في صافي خسارة شركة تابعة

()2,555

()1,400

2,518

2,827

()1,583

الزكاة الشرعية

()14,264

()17,227

()12,795

()12,173

()12,574

صافي ربح العام

()377,715

33,924

22,933

81,737

130,902

إيرادات األعمال الرئيسية
إجمالي التكاليف
إيرادات أخرى
خسارة انخفاض في قيمة استثمار في الشركة الزميلة

مالحظة :البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها (شركة المواصالت العامة).

تاسع عشر :تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:
جدول يوضح التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة (بآالف الرياالت) في 2020/12/31م.
البيان

إجمالي
اإليرادات

إجمالي إيرادات إجمالي إيرادات إجمالي إيرادات إجمالي إيرادات
المنطقة
المنطقة
المنطقة
المنطقة
الجنوبية
الغربية
الشرقية
الوسطى
191,206

207,375

50,509

إجمالي شركة
المواصالت
العامة PTC

إجمالي إيرادات
الشركة

697,185

1,187,266

40,991

عشــرون :إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشــغيلية عن نتائج الســنة الســابقة أو أي توقعات
أعلنتها الشركة:
بخصــوص مقارنــة النتائــج التشــغيلية للعــام المالــي 2020م مــع العــام الســابق فقــد انخفضــت اإليــرادات التشــغيلية للشــركة خــال
عــام 2020م مقارنــة بالعــام الســابق بمبلــغ ( )542.23مليــون ريــال وبمعــدل ( )%31.67ممــا أدى إلــى انخفــاض مجمــل الربــح مــن
التشــغيل خــال عــام 2020م مقارنــة بالعــام الســابق بمقــدار ( )339.51مليــون ريــال أي بمعــدل ( ،)%154.77كمــا أن مصروفــات
التشــغيل انخفضــت فــي عــام 2020م بمبلــغ ( )202.72مليــون ريــال مقارنــة مــع العــام الســابق أي بنســبة ( .)%13.58فيمــا بلغــت
(الخســائر) الصافيــة التــي حققتهــا الشــركة خــال عــام 2020م ( )377.72مليــون ريــال  ،مقابــل أربــاح صافيــة قدرهــا ( )33.92مليــون
ريــال للعــام المالــي الســابق بانخفــاض قــدره ( )411.64مليــون ريــال وبنســبة ( )%1213.42عــن أربــاح العــام الســابق.
جدول يوضح النتائج التشغيلية لعام 2020م مقارنة مع العام السابق 2019م ( :المبالغ بآالف الرياالت )

عام 2020م

عام 2019م

) (-التغيرات  +أو

 %نسبة التغير

البيان
اإليرادات التشغيلية

1,169,662

1,711,891

)(542,229

%31,67-

المصروفات التشغيلية

1,289,806

1,492,525

)(202,719

%13.58-

إجمالي الربح من التشغيل

)(120,144

219,366

)(339,510

%154.77-

مصروفات األعمال الرئيسية

181,216

170,096

11,120

%6.54

الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية

)(301,360

49,270

)(350,630

%711.65-

اإليرادات/المصروفات األخرى

)(62,091

1,881

)(63,972

%3400.96-

يخصم  :الزكاة أو الضريبة

14,264

17,227

)(2,963

%17.2-

صافي الربح (الخسارة(

)(377,715

33,924

)(411,639

%1213.42-
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واحد وعشرون :إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين:
ال يوجــد أي اختــاف عــن معاييــر المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن بشــأن مراجعــة وتقييــم
القوائــم الماليــة للشــركة.

اثنــان وعشــرون :اســم كل شــركة تابعــة ورأس مالهــا ونســبة ملكيــة الشــركة فيهــا ونشــاطها الرئيــس،
والدولــة المحــل الرئيــس لعملياتهــا ،والدولــة محــل تأسيســها:
توجــد شــركة تابعــة (شــركة المواصــات العامــة المحــدودة) وشــركتان زميلتــان (شــركة النقــل الســعودية البحرينيــة المحــدودة)
و (شــركة متــرو العاصمــة المحــدودة – كامكــو) ومشــروع مشــترك (الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل المحــدودة -
ســيتكو) وبياناتهــم كمــا يلــي- :

اسم الشركة
رأسمالها
نسبة ملكية المصدر
فيها

شركة النقل السعودية
البحرينية المحدودة

( )10,000,000ريال سعودي ( )100,000ريال سعودي
 %40من رأس المال
نقل الركاب بالحافالت بين
المملكة العربية السعودية
ومملكة البحرين عبر جسر

نشاطها الرئيس

الملك فهد (السعودية-
البحرين) ونقل األمتعة
والطرود وممارسة جميع
األنشطة ذات الصلة بالنقل
العام ( .تحت التصفية)* .

الدولة المحل الرئيس
لعملياتها

الشركة السعودية
اإلماراتية للنقل
المتكامل المحدودة –
سيتكو

مملكة البحرين

 %50من رأس المال

شركة المواصالت
العامة المحدودة PTC

شركة مترو العاصمة
المحدودة  -كامكو

( )10,000,000ريال سعودي

( )18,000,000ريال سعودي

 %80من رأس المال

 %20من رأس المال

تمارس الشركة السعودية
اإلماراتية للنقل المتكامل
المحدودة نشاط تقديم
خدمات النقل المدرسي
وتملك المركبات من
حافالت وإدارة أساطيل
الشركات وتقديم خدمات
النقل بالسيارات.

المملكة العربية السعودية

توريد وتشغيل وصيانة
الحافالت في مدينة
الرياض بموجب ترخيص
الهيئة العامة لالستثمار
رقم 10608351147347
وتاريخ 1436/11/8هـ.

المملكة العربية السعودية

أعمال إنشاء الطرق وصيانة
الطرق بموجب ترخيص
الهيئة العامة لالستثمار رقم
 10206381177142وتاريخ
1438/11/03هـ.

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

الدولة محل تأسيسها

(تحت السجل التجاري رقم

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

 )2050016546ومملكة

(تحت السجل التجاري رقم

(تحت السجل التجاري رقم

(تحت السجل التجاري رقم

البحرين تحت السجل التجاري

.)1010403688

.)1010429250

.)1010611311

(.)17777
*قررت الجمعية العامة غير العادية للشركاء بتاريخ 2015/12/31م تصفية الشركة واستكمال اجراءاتها القانونية ولم تكتمل التصفية حتى تاريخه.
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ثالثة وعشرون :تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
 - 1الشركة السعودية البحرينية :
يتكــون رأســمال شــركة النقــل الســعودية البحرينيــة مــن عشــرة آالف حصــة نقديــة ،قيمــة الحصــة الواحــدة ألــف ريــال ســعودي
وتمتلــك الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي ( )4,000حصــة بقيمــة ( )4مالييــن ريــال ســعودي أي بنســبة ( )%40مــن رأســمال
شــركة النقــل الســعودية البحرينيــة الــذي يبلــغ ( )10,000,000ريــال ســعودي (عشــر مالييــن ريــال ســعودي) وال توجــد أدوات ديــن
صــادرة للشــركة الســعودية البحرينيــة.
اتفقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركاء شــركة النقــل الســعودية البحرينيــة المحــدودة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ
2015/12/31م علــى حــل وتصفيــة الشــركة وتعييــن مصفــي لتصفيتهــا .وال تتوقــع الشــركة أن يكــون للتصفيــة أثــر جوهــري علــى
القوائــم الماليــة.
 - 2الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة :
يتكــون رأســمال الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل المحــدودة مــن مائــة حصــة نقديــة ،قيمــة الحصــة الواحــدة ()1,000
ريــال ســعودي ،وتمتلــك الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي خمســين حصــة نقديــة بقيمــة ( )50,000ريــال ســعودي أي بنســبة
( )%50مــن رأس مــال الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل المحــدودة .وال توجــد أدوات ديــن صــادرة للشــركة الســعودية
اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل.
 - 3شركة المواصالت العامة المحدودة :
يتكــون رأس مــال شــركة المواصــات العامــة المحــدودة مــن ( )1,000,000حصــة نقديــة قيمــة كل حصة نقدية عشــرة رياالت ســعودية،
وتمتلــك الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي ( )800,000حصــة نقديــة بقيمــة ( )8,000,000ريــال ســعودي أي بنســبة ( )%80مــن

رأس مــال شــركة المواصــات العامــة المحــدودة .وال توجــد أدوات ديــن صــادرة لشــركة المواصــات العامــة المحــدودة.

- 4شركة مترو العاصمة المحدودة – كامكو :
يتكــون رأس مــال شــركة متــرو العاصمــة المحــدودة –كامكــو مــن ( )18,000حصــة نقديــة قيمــة كل حصــة نقديــة ( )1000ريــال
ســعودي ،وتمتلــك الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي ( )3,600حصــة نقديــة بمبلــغ ( )3,600,000ريــال أي بنســبة ( )%20مــن
رأس مــال شــركة متــرو العاصمــة المحــدودة – كامكــو .وال توجــد أدوات ديــن صــادرة لشــركة متــرو العاصمــة المحــدودة.

أربعة وعشرون :وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:
تــوزع أربــاح الشــركة الســنوية الصافيــة بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى بمــا فــي ذلــك احتياطــي
االســتهالك علــى الوجــه التالــي:
1.يجنــب ( )%10مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب
متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور ( )%30مــن رأس المــال المدفــوع.
2.للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب ( )%5مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي
يخصــص لغــرض أو أغــراض معينــة يحددهــا مجلــس اإلدارة ،ويوقــف هــذا التجنيــب إذا بلــغ ( )%25مــن رأس المــال.
ـاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة
3.للجمعيــة العامــة العاديــة بنـ ً
الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين .وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األرباح
مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمـ ًـا مــن هــذه المؤسســات.
4.يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن ( )%5من رأسمال الشركة المدفوع.
 5.يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح أو االحتفاظ به في حساب األرباح المبقاة.
6.أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020م.
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خمسة وعشرون :وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص
( عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم ) أبلغوا الشــركة بتلــك الحقوق بموجب
المــادة الثامنــة والســتين مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامات المســتمرة  ،وأي تغيير في تلك
الحقــوق خالل الســنة الماليــة األخيرة :
ال توجــد أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت أو أي أدوات ديــن تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن وأقربائهــم
أو ألي أشــخاص مــن الغيــر حيــث إن الشــركة حاليـ ًـا ليــس لديهــا أدوات ديــن قابلــة للتحــول إلــى أســهم.

ســتة وعشــرون :وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلــس إدارة
الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات دين الشــركة أو أي من شــركاتها التابعــة ،وأي
تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقوق خالل الســنة الماليــة األخيرة:
(أ) وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة:
جدول يوضح مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم وأدوات دين الشركة.
م

١سم من تعود له المصلحة أو األوراق
التعاقدية أو حقوق االكتتاب

نهاية العام

بداية العام

صافي
التغير

نسبة
التغير
%0

عدد
األسهم

أدوات
الدين

عدد
األسهم

أدوات
الدين

1

م .خالد بن صالح المديفر

-

-

-

-

-

2

أ .عبدالله بن علي العقيل

-

-

-

-

-

%0

3

اللواء  /محمد بن عبدالله البسامي

-

-

-

-

-

%0

4

أ .عالء بن عبدالله الفدى *

-

-

-

-

-

%0

5

أ /محمد بن عبد المحسن آل الشيخ **

-

-

-

-

-

%0

6

د.محمد بن سعود النمر

-

-

-

-

-

%0

7

أ .مساعد بن عبدالعزيز الداود

-

-

-

-

-

%0

8

أ .رائد بن عبدالله التميمي

-

-

-

-

-

%0

9

أ .تركي بن مساعد المبارك

1000

-

1000

-

-

%0

1000

-

1000

-

-

%0

 10خالد بن عبدالله الحقيل
*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.
**انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.
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(ب) وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة :
جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة
نهاية العام

بداية العام
م

اسم من تعود له المصلحة

عدد
األسهم

أدوات
الدين

عدد
األسهم

أدوات
الدين

1

خالد بن عبدالله الحقيل

1000

-

1000

-

صافي
التغير

نسبة
التغير

-

%0

ســبعة وعشــرون :المعلومــات المتعلقــة بــأي قــروض علــى الشــركة (ســواء أكانــت واجبــة الســداد عنــد
الطلــب أم غيــر ذلــك ) وكشــف بالمديونيــة اإلجماليــة للشــركة والشــركات التابعة لهــا وأي مبالغ دفعتها
الشــركة سـ ً
ـدادا لقــروض خــال الســنة ومبلــغ أصــل القــرض واســم الجهــة المانحــة لهــا ومدتــه والمبلغ
المتبقــي  ،وفــي حــال عــدم وجــود قــروض علــى الشــركة ،عليهــا تقديــم إقــرار بذلــك :
تمثــل هــذه العقــود عقــود مرابحــة إســامية مــن بعــض البنــوك المحليــة وذلــك لشــراء مركبــات للشــركة تســدد علــى أقســاط
شــهرية لمــدة ثــاث ســنوات أو خمــس ســنوات ،وضمانــات ســداد القــرض تتمثــل فــي توقيــع الشــركة لســندات ألمــر ســلمت
للبنــك .فقــد أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل بالمرابحــة اإلســامية مــع مصــرف الراجحــي والبنــك الســعودي البريطانــي (ســاب)
والبنــك العربــي الوطنــي ومجموعــة ســامبا الماليــة لشــراء حافــات ،وذلــك علــى النحــو التالــي- :
	•تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســامية مــع البنــك العربــي الوطنــي بتاريــخ 2017/01/08م لشــراء عــدد ( )100حافلــة مرســيدس ترافيجــو
موديــل 2017م أصــل مبلــغ القــرض ( )117.9مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى ثــاث ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــات حيــث
تــم ســداد أول قســط بتاريــخ 2017/02/01م وســدد آخــر قســط بتاريــخ 2020/01/01م.
	•تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســامية مــع البنــك الســعودي البريطانــي (ســاب) بتاريــخ 2017/05/08م لشــراء عــدد ( )120حافلــة كينــج لونــج
موديــل 2017م أصــل مبلــغ القــرض ( )43.1مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى ثــاث ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــات حيــث
تــم ســداد أول قســط بتاريــخ 2017/06/08م وســدد آخــر قســط بتاريــخ 2020/05/10م.
	•تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســامية مــع مصــرف الراجحــي بتاريــخ 2017/05/23م لشــراء عــدد ( )352حافلــة كينــج لونــج موديــل 2017م،
وأصــل مبلــغ القــرض ( )124.9مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى ثــاث ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــات حيــث تــم ســداد أول
قســط بتاريــخ 2017/07/02م وســدد آخــر قســط بتاريــخ 2020/06/07م.
	•تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســامية مــع مصــرف الراجحــي بتاريــخ 2018/01/01م لشــراء عــدد ( )50حافلــة ترافيجــو ،وأصــل مبلــغ القــرض
( )61.5مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى خمــس ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــات حيــث تــم ســداد أول قســط بتاريــخ
2018/02/01م وسيســدد آخــر قســط بتاريــخ 2023/01/01م.
	•تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســامية مــع مصــرف الراجحــي بتاريــخ 2018/05/10م لشــراء عــدد ( )350حافلــة كينــج لونــج موديــل 2019م،
وأصــل مبلــغ القــرض ( )136.6مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى خمــس ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــات حيــث تــم ســداد
أول قســط بتاريــخ 2018/06/10م وسيســدد آخــر قســط بتاريــخ 2023/05/10م.
	•تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة اســامية مــع مجموعــة ســامبا الماليــة بتاريــخ 2019/06/17م لشــراء عــدد ( )200حافلــة كينــج لونــج
( )YMQ6128YSموديــل 2020م للنقــل بيــن المــدن ،وأصــل مبلــغ القــرض ( )83مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى خمــس ســنوات
مــن تاريــخ اســتالم الحافــات حيــث تــم ســداد أول قســط بتاريــخ 2019/08/13م وسيســدد آخــر قســط بتاريــخ 2024/07/07م.
	•تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة اســامية مــع مصــرف الراجحــي بتاريــخ 2020/08/26م لشــراء عــدد ( )448حافلــة كينــج لونــج موديــل 2021م،
وأصــل مبلــغ القــرض ( )101مليــون ريــال ويســدد علــى مــدى خمــس ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــات حيــث تــم ســداد أول قســط
بتاريــخ 2020/09/27م وسيســدد أخــر قســط بتاريــخ 2025/08/26م.
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التقرير السنوي 2020

(أ) جدول يوضح موقف (القروض) القائمة للشركة األم في 2020/12/31م 

(بآالف الرياالت)

القيمة في
2019م

قرض جديد مضاف
خالل عام 2020م

ما تم سداده
خالل عام 2020م

المتبقي حتى
2020/12/31م

155,526

101,000

64,905

191,621

البنك العربي الوطني

3,275

-

3,275

-

البنك السعودي البريطاني

5,988

-

5,988

-

مجموعة سامبا المالية

76,083

-

16,501

59,582

إجمالي القروض للشركة األم

240,872

101,000

90,669

251,203

اسم البنك
مصرف الراجحي

ملحوظة :هذا العرض ال يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض.

(ب) قروض تشغيلية للشركة األم مع البنوك:
قامــت الشــركة خــال العــام 2020م وفــق عقــود تســهيالت أبرمتهــا مــع البنــوك المحليــة باســتالم قــروض تشــغيلية شــهرية
وربــع ســنوية ونصــف ســنوية (قابلــة للتجديــد أو ســداد مبلــغ القــرض بالكامــل) وذلــك لمقابلــة أثــر جائحــة كورونــا علــى التشــغيل


وتفاصيل القروض التشغيلية كما يلي :
اسم البنك

(بآالف الرياالت)

تاريخ االقتراض

قيمة القرض في 2020/12/31م

مجموعة سامبا المالية

2020/04/01م

50,018

البنك السعودي البريطاني (ساب)

2020/03/30م

50,014

بنك الرياض

2020/04/02م

30,163

بنك البالد

2020/03/29م

20,100

اإلجمالي

150,295

(ج) جدول يوضح موقف (القروض) القائمة للشركة التابعة (شركة المواصالت العامة) في 2020/12/31م.

(بآالف الرياالت)

القيمة في
2019م

قرض جديد مضاف
خالل عام 2020م

ما تم سداده خالل
عام 2020م

المتبقي حتى
2020/12/31م

البنك العربي الوطني

519,181

909,074

619,181

809,074

إجمالي القروض

519,181

909,074

619,181

809,074

اسم البنك

ملحوظة :هذا العرض ال يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض.

(بآالف الرياالت)



اإلجمالي العام للقروض للشركة األم وشركتها التابعة

1,210,572

ثمانيــة وعشــرون :وصــف لفئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو
مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتها الشــركة خالل الســنة المالية مع إيضــاح أي
عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك:
ال توجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم ،أو أي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا الشــركة
أو منحتهــا خــال الســنة المالية.
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تســعة وعشــرون :وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق
ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب ،أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة:
ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم ،أو أي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب
أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا الشــركة أو منحتهــا خــال الســنة الماليــة.

ثالثــون :وصــف ألي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد،
وقيمــة األوراق الماليــة المتبقيــة ،مــع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشــترتها الشــركة وتلك
التي اشــترتها شــركاتها التابعة:
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد للشركة أو شركتها التابعة.

واحــد وثالثــون :عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي ُعقــدت خــال الســنة الماليــة األخيــرة ،وتواريــخ
انعقادهــا ،وســجل حضــور كل اجتمــاع موضحـ ًـا فيــه أســماء الحاضريــن:
عقد مجلس إدارة الشركة ( )8اجتماعات خالل العام المالي 2020م ،وذلك حسب الحضور التالي- :
سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2020م.
االجتماع األول رقم 347
2020/02 /23

االجتماع الثاني رقم 348
2020/ 03/23

االجتماع الثالث رقم 349
2020/ 04 /20

االجتماع الرابع رقم 350
2020/ 06 /08

االجتماع الخامس رقم 351
2020/08 /25

االجتماع السادس رقم 352
2020/09 /19

االجتماع السابع رقم 353
2020/ 12 /07

االجتماع الثامن رقم 354
2020/ 12 /21

اإلجمالي

1

م  /خالد بن صالح المديفر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

2

أ/عبدالله بن علي العقيل

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

3

اللواء /محمد بن عبدالله البسامي

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

4

أ/عالء بن عبدالله الفدى *

حضر

حضر

حضر

حضر

غادر

غادر

غادر

غادر

4

5

أ/محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ **

لم بنضم

لم بنضم

لم بنضم

لم بنضم

حضر

حضر

لم يحضر

حضر

3

6

د/سعود بن محمد النمر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

7

أ/مساعد بن عبدالعزيز الداود

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

8

أ/رائد بن عبدالله التميمي

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

9

أ/تركي بن مساعد المبارك

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

8

م

اسم العضو

 10خالد بن عبدالله الحقيل
*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.
**انضم لمجلس اإلدارة بتاريخ 2020/07/22م.
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اثنان وثالثون  :عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها :
تم طلب سجل المساهمين خالل العام المالي 2020م ( )4مرات بيانات الطلبات كما يلي -:
م

تاريخ الطلب

سبب الطلب

1

2020-04-15م

إجراءات الشركة

2

2020-04-27م

إجراءات الشركة

3

2020-10-01م

إجراءات الشركة

4

2020-11-15م

الجمعية العامة

ثالثة وثالثون :وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة:
يشــمل الطــرف ذي عالقــة بالشــركة كل مــن (عضــو مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو مســاهم أو فــرد) باإلضافــة إلــى الشــركة
التابعــة (شــركة المواصــات العامــة) والشــركتين الزميلتيــن (شــركة النقــل الســعودية البحرينيــة المحــدودة) وشــركة (متــرو العاصمــة
المحــدودة  -كامكــو  )CAMCOوالمشــروع المشــترك (الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل المحــدودة – ســيتكو).

تمــت أعمــال وعقــود خــال العــام المالــي 2020م بيــن الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي -ســابتكو والشــركة الســعودية
اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل -ســيتكو ويوجــد طــرف ذو عالقــة خالــد بــن عبداللــه الحقيــل عضــو مجلــس إدارة (تنفيــذي) مصلحــة غيــر
مباشــرة فيهــا حيــث يشــغل رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل المحــدودة (ســيتكو) والتــي تمتلــك
الشــركة  %50مــن رأس مالهــا ،بتنفيــذ اتفاقيــة خدمــات فنيــة وخدمــات أخــرى بمبلــغ ( )2.6مليــون ريــال ،حيــث تمــت ضمــن األعمــال
االعتياديــة ودون أي شــروط تفضيليــة.

ً
طرفا فيها ،أو كانت فيها مصلحة
أربعــة وثالثــون :معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال أو عقــود تكون الشــركة
ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنفيذييــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم ،بحيــث
تشــمل أســماء المعنييــن باألعمــال أو العقــود ،وطبيعــة هــذه األعمــال أو العقــود وشــروطها ومدتهــا
ومبلغهــا ،وإذا لــم توجــد أعمــال أو عقــود مــن هــذا القبيــل ،فعلــى الشــركة تقديــم إقــرار بذلــك:
ال يوجــد معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفـ ًـا فيهــا ويقــر مجلــس اإلدارة بعــدم وجــود عقــد تكــون الشــركة
طرفـ ًـا فيــه أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي أو ألي شــخص
ذي عالقــة بــأي منهــم.

خمســة وثالثــون :بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحد كبار
التنفيذيين عــن أي مكافآت:
لم تتم أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

ســتة وثالثــون :بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي
األرباح:
تم بموجبها تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
لم يتم عمل أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل ّ
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ســبعة وثالثــون :بيــان بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب
أو رســوم أو أي مســتحقات أخــرى ولــم تســدد حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية ،مــع وصــف موجــز
لهــا وبيان أســبابها:
جدول يوضح المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للجهات المختلفة بالدولة كما في 2020/12/31م.

البيان

المستحق حتى نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد

(بآالف الرياالت )

المسدد

2020م

2019م

2020م

2019م

الزكاة والضريبة

36,746

29,447

30,567

48,697

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

1,310

1,984

16,002

24,545

-

3,477

4,434

1,000

42,276

45,759

32,431

92,322

123,435

تكاليف تأشيرات وجوازات
رسوم مكتب العمل
اإلجمالي

38,056

وتمثــل هــذه المبالــغ الــزكاة والضريبــة والتأمينــات االجتماعيــة ورســوم الجــوازات ومكتــب العمــل التــي تــم ســدادها خــال عــام
2020م أمــا المســتحقة علــى الشــركة هــي المبالــغ المســتحقة علــى الشــركة بتاريــخ  31ديســمبر 2020م ،علمـ ًـا بأنــه تــم تقديــم
اإلقــرارات الزكويــة عــن األعــوام مــن 2013م حتــى 2019م وتــم ســداد المســتحق بموجبهــا .بينمــا تمثــل التأمينــات االجتماعيــة مبلــغ
التأمينــات المســتحقة علــى الشــركة عــن شــهر ديســمبر 2020م وتــم دفعــه خــال النصــف األول مــن شــهر ينايــر 2021م .بينمــا
رســوم الجــوازات ومكتــب العمــل تمثــل رســوم إصــدار رخــص العمــل ورســوم التأشــيرات والتجديــدات لموظفــي الشــركة.

ثمانية وثالثون :بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:
ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

تسعة وثالثون :إقرارات بما يلي:
يقر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي باآلتي -:
	•أن سجالت الحسابات ُأ ِع ّد ْت بالشكل الصحيح.

	•أن نظام الرقابة الداخلية ُأ ِع ّد على أسس سليمة ونُ ّفذ بفاعلية.
	•أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

أربعــون :إذا كان تقريــر مراجــع الحســابات يتضمــن تحفظــات علــى القوائــم الماليــة الســنوية ،يجــب أن
يوضــح تقريــر مجلــس اإلدارة تلــك التحفظــات وأســبابها وأي معلومــات متعلقــة بهــا:
لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

واحــد وأربعــون :فــي حــال توصيــة مجلــس اإلدارة بتغييــر مراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن
مــن أجلهــا ،يجــب أن يحتــوي التقريــر علــى ذلــك ،مــع بيــان أســباب التوصيــة بالتغييــر:
لم يوص مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات مالية متتالية.

اثنــان وأربعــون :اإلفصــاح عــن تفاصيــل أســهم الخزينــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل الشــركة وتفاصيــل عــن
اســتخدامات هذه األســهم:
ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
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إجراءات سابتكو لمواجهة
فايروس كورونا المستجد
COVID-19
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كيف واجهت سابتكو
جائحة كورونا «كوفيد»19؟
منــذ الوهلــة االولــى لبدايــة فايــروس كورونــا كونــت ســابتكو لجنــة عليــا إلدارة األزمــة وذلــك برئاســة الرئيــس التنفيــذي وعضويــة
نــواب الرئيــس ومديــري القطاعــات بهــدف التصــدي لتداعيــات الفايــروس ووضــع كل االحتمــاالت واتخــاذ القــرارات لضمــان
اســتمرارية اعمــال الشــركة بعــد األزمــة وااللتــزام باإلجــراءات االحترازيــة التــي فرضتهــا حكومتنــا الرشــيدة.
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اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم
ً
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
• ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ
• ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ داﺧﻞ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام %50ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ.
• إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻨﻮات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ً
ﺣﺮﺻــﺎ ﻋﻠــﻰ
• اﻟﺘﻌﻘﻴــﻢ ﺑﺸــﻜﻞ دوري ﻟﻠﺤﺎﻓــﻼت ﺑﻌــﺪ ﻛﻞ رﺣﻠــﺔ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء.
• ﻟﻮﺣﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﻛﺎب داﺧﻞ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ.
• اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻹﺟــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳــﺔ اﻟﻤﻮﺻــﻰ ﺑﻬــﺎ وﺑﺮوﺗﻮﻛــﻮﻻت
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن
ً
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻗﺮارات اﻟﺪوﻟﺔ.
• ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ
• ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ داﺧﻞ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام %50ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ.
• إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻨﻮات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
• اﻟﺘﻌﻘـﻴـــﻢ ﺑﺸــﻜﻞ دوري ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت ﺑﻌﺪ ﻛﻞ رﺣﻠـــﺔ ﺣـــﺮﺻــ ًـﺎ ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻼء.
• ﻟﻮﺣﺎت ارﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﻛﺎب داﺧﻞ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ.
• اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻹﺟــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳــﺔ اﻟﻤﻮﺻــﻰ ﺑﻬــﺎ وﺑﺮوﺗﻮﻛــﻮﻻت اﻟﺨﺪﻣــﺔ
اﻟﻤﻘﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
• ﻣﻠﺼﻘــﺎت اﻟﺘﺒﺎﻋــﺪ اﻷرﺿﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺻــﺎﻻت اﻟﻤﻐــﺎدرة واﻟﻮﺻــﻮل وأﻣــﺎم
ﻛﺎوﻧﺘﺮات ﺣﺠﺰ اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎت.
• ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﺑﻤﻌﻘﻤﺎت ﻃﻮال اﻟﺮﺣﻠﺔ.
• اﺷــﺮﻃﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋــﺪ ﺑﺼــﺎﻻت اﻟﻤﺤﻄــﺎت )ﻣﻤﻨــﻮع اﻟﺠﻠــﻮس ﺑﻤﻘﺎﻋــﺪ
اﻻﻧﺘﻈﺎر (.
• اﺷﺮﻃﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ داﺧﻞ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ )ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺠﻠﻮس ﺑﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺤﺎﻓﻼت(.
• أﺟﻬﺰة ﻗﻴﺎس ﺣﺮارة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﻄﺎت.
• ﺑﺨﺎﺧﺎت ﺗﻌﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻼت وﺻﺎﻻت اﻻﻧﺘﻈﺎر.

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻲ
ً
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻗﺮارت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
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اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ:
ً
ﺗﻤﺎﺷــﻴﺎ ﻣــﻊ ﻗــﺮارات اﻟﺪوﻟــﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬــﺎت اﻟﺠﻬــﺎت
• ﺗﻌﻠﻴــﻖ اﻟﺨﺪﻣــﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
 - 1اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت.
 - 2اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻹﺟــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳــﺔ اﻟﻤﻮﺻــﻰ ﺑﻬــﺎ وﺑﺮوﺗﻮﻛــﻮﻻت اﻟﺨﺪﻣــﺔ
اﻟﻤﻘﺮره ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
 - 3ﻟﻮﺣﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﻛﺎب داﺧﻞ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ.
 - 4ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﺑﻤﻌﻘﻤﺎت.
 - 5إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻨﻮات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
• ﺗﺨﻔﻴــﺾ اﻟﻌــﺐء اﻟﻤﺎﻟــﻲ وذﻟــﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳــﻞ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤــﺪة ﻣــﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻧﺪ.
• ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.
• ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻻﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ.
• ﺗﻔﻌﻴــﻞ اﻟﻌﻤــﻞ ﻋــﻦ ﺑﻌــﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ﺧــﻼل ﻓﺘــﺮة اﻟﺠﺎﺋﺤــﺔ ،و ﺗﻨﻈﻴــﻢ
ﻋﻮدﺗﻬــﻢ ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء ﻓﺘــﺮة اﻟﺤﻈــﺮ ﺣﺴــﺐ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﻤــﺪة ﻣــﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
• اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺎﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺗﻐﻄﻴــﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ )اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ  -اﻹﺧﺒﺎرﻳــﺔ  -ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ
ﻛﻠﻨﺎ ﻣﺴﺆول( ﻟﺠﻬﻮد ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
• وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺤﻄﺎت واﻟﺤﺎﻓﻼت.
• ﻧﺸــﺮ ﻋــﺪة ﺗﻐﺮﻳــﺪات وﻗﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﺤــﺚ ﻋﻠــﻰ اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻹﺟــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳــﺔ
واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺠﺴﺪي ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ.
• ﻃﺒﺎﻋــﺔ ﺑﺮوﺷــﻮرات ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬــﺎ داﺧــﻞ اﻟﻤﺤﻄــﺎت ﻟﺤــﺚ اﻟﻌﻤــﻼء ﻋﻠــﻰ
اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻹﺟــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳــﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ ﺗﺪاﻋﻴــﺎت ﻓﺎﻳــﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ.
• إﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺤﺎﺿــﺮة اﻓﺘﺮاﺿﻴــﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣــﺔ ﻻﺗﺒــﺎع اﻹﺟــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳــﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ وﻗﺎﻳﺔ.
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أعمال وأنشطة سابتكو
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أﻋﻤﺎل وأﻧﺸﻄﺔ ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ
ﺑــﺪأت اﻟﺠﻬــﻮد ﻟﺘﺮﺳــﻴﺦ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ ﻣــﻊ ﺻــﺪور اﻟﻤﺮﺳــﻮم اﻟﻤﻠﻜــﻲ اﻟﻜﺮﻳــﻢ رﻗــﻢ )م (11 /وﺗﺎرﻳــﺦ
1399 /3 /7ﻩ ﺑﺘﺄﺳــﻴﺲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘــﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋــﻲ )ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﺳــﻌﻮدﻳﺔ ( وأﺗﺒــﻊ ذﻟــﻚ ﺑﻤﺮﺳــﻮم ﻣﻠﻜــﻲ
ﻛﺮﻳــﻢ آﺧــﺮ ﺑﺮﻗــﻢ )م ( 48 /وﺗﺎرﻳــﺦ 1399 / 12 / 23ﻩ ،ﻣﻨﺤــﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒــﻪ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘــﺰام ﻧﻘــﻞ اﻟــﺮﻛﺎب ﺑﺎﻟﺤﺎﻓــﻼت داﺧــﻞ اﻟﻤــﺪن
وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻫﺠﺮﻳﺔ.

15

ً
ﻋــﺎﻣــﺎ

1399/12/23ﻫـ
ﻣﻨﺢ ﻋﻘﺪ اﻻﻟﺘﺰام

1414/06/01ﻫـ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻻﻟﺘﺰام

15

ً
ﻋــﺎﻣــﺎ

5

أﻋﻮام

1429/05/21ﻫـ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻻﻟﺘﺰام

1434/07/24ﻩ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻻﻟﺘﺰام

3

أﻋﻮام

5

أﻋﻮام

1437/07/01ﻩ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻻﻟﺘﺰام

وﻟﻐﺮض ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،ﺣﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑـ ) (1,000,000,000أﻟﻒ ﻣﻠﻴﻮن
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺗﻢ زﻳﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ) (1,250,000,000أﻟﻒ وﻣﺌﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺧﻼل ﻋﺎم 2007م ،ﻛﻤﺎ
ﺣﺪد ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.

3،792

ﻳـــﺘــﻜـــﻮن أﺳـﻄــﻮل ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ

ﻣﺮﻛﺒﺔ

ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻨﻮع واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت وﻣﺰودة ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت.

03
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أوﻻ :ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻼت
ً

 -1ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم داﺧﻞ اﻟﻤﺪن

اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﻌــﺎم ﻳﻌﻨــﻰ ﺑﻨﻘــﻞ اﻟــﺮﻛﺎب ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﻮط ﻣﺤــﺪدة وﻣﺮﺳــﻮﻣﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺒﻜﺔ اﻟﻄــﺮق داﺧــﻞ اﻟﻤــﺪن  ،ﺑﺘﻌﺮﻳﻔــﺔ ﻣﺤــﺪدة ،ﻗــﺪ
ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻜﻞ اﻟﺨﻄﻮط او ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺨﻂ وﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ.

8,332,814
ﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب

ً
راﻛﺒﺎ

13,660,619
ﻋﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ

ﻛﻠﻢ

8,332

29,229

25,751

21,963

18,045

13,660

27,500

22,837

11,468

12,686

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

ﻋــﺪد رﻛﺎب ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘــﻞ داﺧــﻞ اﻟﻤــﺪن ﻣﻨــﺬ
ﻋـــﺎم 2016م وﺣﺘـــﻰ ﻋــــﺎم 2020م  /ﺑﺎﻵﻻف

ﻋــﺪد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــﺮات ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘـﻞ داﺧﻞ اﻟﻤـﺪن
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2016م وﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2020م  /ﺑﺎﻵﻻف
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 - 2ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن
ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘــﻞ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤــﺪن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﺷــﺒﻜﺔ ﺧﻄــﻮط ﻣﺠﺪوﻟــﺔ ﺗﺮﺑــﻂ ﻣــﺎ ﺑﻴــﻦ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻤــﺪن وﻏﺎﻟﺒﻴــﺔ
ﻗﺮى وﻫﺠﺮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺒﺮ 13ﻣﺤﻄﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

13

350

ﻣﺤﻄﺔ

ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻗﺮﻳﺔ

156

ﺧﻂ

650

ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ
رﺣﻠﺔ

وﻛﻴﻼ
ً

2,361,720

91,270,375

ﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب

ﻋﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ

2,361

4,458

4,805

5,238

6,035

91,270

142,647

115,283

165,925

171,440

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

ﻋــﺪد رﻛﺎب ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘــﻞ ﻣــﺎ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤــﺪن ﻣﻨــﺬ
ﻋـــﺎم 2016م وﺣﺘـــﻰ ﻋــــﺎم 2020م /ﺑﺎﻵﻻف
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100

ﻋــﺪد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــﺮات ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘـﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2016م وﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2020م /ﺑﺎﻵﻻف

 - 3ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻲ
ً
اﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣــﻦ ﻛﺎﻓــﺔ ﻣــﺪن
ﺗﻘــﺪم ﺳــﺎﺑﺘﻜﻮ ﻟﻠﺮاﻛــﺐ ﻓﺮﺻــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘــﻞ اﻟﺪوﻟــﻲ ﻋﺒــﺮ ﺣﺎﻓــﻼت ﺣﺪﻳﺜــﺔ ،وﻣﺠﻬــﺰة ،وآﻣﻨــﺔ وذﻟــﻚ
ووﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ﻫﻲ) :اﻹﻣﺎرات–اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ –ﻣﺼﺮ – اﻟﻴﻤﻦ – اﻟﺴﻮدان(.
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ً

05

14

18

ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ
رﺣﻠﺔ

دول

ً
ﺧﻄﺎ

33,491

1,806,272

ﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب

33,491

192,000

253,825

344,000

325,435

1,806

7,061

11,867

ﻋــﺪد رﻛﺎب ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘــﻞ ﻣــﺎ ﺑﻴــﻦ اﻟــﺪول ﻣﻨــﺬ
ﻋـــﺎم 2016م وﺣﺘـــﻰ ﻋـــــﺎم 2020م /ﺑﺎﻵﻻف

16,078

2019

2018

2017

2016

2020

15,895

2020

ﻋﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ

2019

2018

2017

2016

ﻋــﺪد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــﺮات ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘـﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2016م وﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2020م /ﺑﺎﻵﻻف
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 -4اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة
ً
ﻣﺰﻳـــﺪا ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ
ﺗﻘـــﺪم ﺳـــﺎﺑﺘﻜﻮ ﺧﺪﻣـــﺎت ﻓﺎﺧـــﺮة وﻣﻤﻴﺰة  VIP Expressﻣﺒﺎﺷـــﺮة ﻣـــﻦ دون ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻓﺮ ﻣـــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
واﻟﺮﻓﺎﻫﻴـــﺔ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﺘﻌﺔ ،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸـــﺮوﺑﺎت واﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ أﺛﻨـــﺎء اﻟﺮﺣﻠﺔ وﺑﻨﻈﺎم ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﻣﺘﻄﻮر داﺧﻞ
اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻤﺘﻌﺔ وﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى.

اﻟﺨﺒﺮ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
اﻟﺮﻳﺎض
ﻳﻨﺒﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺟﺪة
ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺨﺪﻣﺔ
VIP

WWW

وﺟﺒﺔ
ﺧﻔﻴﻔﺔ

ﻣﺸﺮوﺑﺎت
ﺳﺎﺧﻨﺔ

ﺧﺪﻣﺔ
ﺷﺎﺷﺎت ﻋﺮض

91,049

ﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب

58

ﻣﻘﺎﻋﺪ
ﻓﺎﺧﺮة

رﺣﻼت
ﻣﺒﺎﺷﺮة

إﻧﺘﺮﻧﺖ

2,495,475

ﻣﻨﺎﻓﺬ
ﺷﺤﻦ

ﻋﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
 -1ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

ﻫــﻲ ﺧﺪﻣــﺔ ﺗﺄﺟﻴــﺮ اﻟﺤﺎﻓــﻼت ﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷــﺮﻳﻦ أو ﻣﻨﻈﻤــﻲ ﺑﺮاﻣــﺞ ﺧﺎﺻــﺔ وﻧﻘــﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳــﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴــﻦ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﻴــﻦ واﻟــﺰوار ﺑﻴــﻦ ﻣﻨﺎﻃــﻖ اﻟﻌﻤــﺮة واﻟﻤــﺰارات ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻣﻜــﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣــﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﻨــﻮرة واﻟﺘﺄﺟﻴــﺮ ﻟﻠﺮﺣــﻼت
اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻷﺛﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻴﻮم أو اﻟﺴﺎﻋﺔ.

اﻟـﺘـﺄﺟـــﻴﺮ ﺑﻨﻈـــــﺎم
اﻟﺴﺎﻋﺔ أو اﻟﻴـﻮم

اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﻠﺠﻮﻻت
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ورﺣﻼت
اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻼت
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﺴﺐ
ﻃــﻠـﺐ اﻟـﻌﻤﻴﻞ

ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺠﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
)اﻟﺤﺮم ـ ﻣﻨﻰ ـ ﻋﺮﻓﺎت ـ ﻣﺰدﻟﻔﺔ(

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺰوار ﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎض.
ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘﻞ زوار ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺪرﻋﻴﺔ.

اﻟﻔﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻧﻘﻞ ِ

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ زوار ﺷﺘﺎء ﻃﻨﻄﻮرة.

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻞ ﻣﻬﺮﺟﺎن روح اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
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 -2ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
ﻫــﻲ ﺧﺪﻣــﺔ ﻧﻘــﻞ اﻟﺤﺠــﺎج اﻟــﻰ ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺤــﺞ ﺑﻤﻜــﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣــﺔ )اﻟﺤــﺮم  -ﻣﻨــﻰ – ﻋﺮﻓــﺎت – ﻣﺰدﻟﻔــﺔ ( ﺣﻴــﺚ ﺗﻘــﻮم اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﺑﺪور ﻣﻬﻢ وﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺠﺎج ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﻢ وﺗﻴﺴﻴﺮ أداء ﻣﻨﺎﺳﻜﻬﻢ.

اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺧـــﻼل أﻳﺎم
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ واﻟﻨﺴﻚ

ﻧﻘـــﻞ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر
ﺟﺪه واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺳـــﺎﻫﻤﺖ ﺳـــﺎﺑﺘﻜﻮ ﺑﻨﻘـــﻞ اﻟﺤﺠﺎج ﺧﻼل ﻣﻮﺳـــﻢ ﺣﺞ 1441ﻫـ اﻻﺳـــﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وذﻟـــﻚ ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﻮﺳﻢ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺤﺞ.
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 -3ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ
ﻫــﻲ ﺧﺪﻣــﺔ ﻧﻘــﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳــﻦ واﻟﺤﺠــﺎج واﻟﻨــﺰﻻء ﻣــﻦ اﻟﻔﻨــﺎدق واﻟــﺪور اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﺤــﺮم اﻟﻤﻜــﻲ اﻟﺸــﺮﻳﻒ ﻷداء
اﻟﺼﻠﻮات واﻟﻤﻨﺎﺳﻚ واﻟﻌﻮدة ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣــــــﻮﺳـــﻢ
اﻟــﻌــﻤـــــــﺮة

اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣــــــﻮﺳـــﻢ
اﻟـــــــــــــــــﺤﺞ

اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ
ﻟﻠــــﻨـــــﻘــــﻞ
اﻟـــــــــﺘﺮددي

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺷﺎرﻛﺖ ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﻠﻮات ﻟﻌﺎم 1442ﻫـ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات.

 -4ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ

ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻹﻋﺎﺷﺔ.

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺪوﻟﻬﻢ ﺑﺂداء اﻟﻌﻤﺮة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ.
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 -5ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟــﻌــﻤــــــــﺮة
واﻟــــﻤﺰارات
اﻟــــﺪوﻟــــــﻴﺔ

ﻧـــﻘــــــــــﻞ
اﻟﺤﺠــــــــﺎج

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻮﻻت داﺧﻞ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺮﻛﺎب اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮاﺧﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
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اﻟــﻨــﻘـﻞ ﻣﻦ
داﺧﻞ اﻟﺪول
اﻟﻤﺠــــــــﺎورة

 -7اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ.

ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ واﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ

ﻋﻤﻼؤﻧﺎ

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻃﻼب اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﻴﻞ ﻟﻤﺪة  5ﺳﻨﻮات.
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻤﺪة  3ﺳﻨﻮات.
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘـــﺪ ﻧﻘـــﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒـﻮك ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ.
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﻧـــﻘـﻞ ﻣـﻮﻇــﻔـﻲ أراﻣﻜـﻮ.
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 - 8ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻠﻴﻤﻮزﻳﻦ
ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﻠﻴﻤﻮزﻳــﻦ اﻟﻔﺎﺧــﺮ ﺑﺴــﺎﺋﻖ ﺑﺄﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮاﺣــﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴــﺔ واﻷﻣــﺎن ﺑﺄﺳــﻄﻮل ﻣﺘﻨــﻮع ﻣــﻦ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻔﺎﺧﺮة واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.

اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
واﻟﻤﻌﺎرض

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:

ﺣﺠﺎج
اﻟﻔﺮادى

ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺳﻴﺎرة
ﺑﺴﺎﺋﻖ

168
ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

ﺳﻴﺎرة

وﻗﻌــﺖ ﺳــﺎﺑﺘﻜﻮ ﻣــﻊ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ ﻟﻠﻌﻠــﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ )ﻛﺎوﺳــﺖ( ﻋـﻘـــﺪ ﺗﻨﻔﻴــــﺬ ﺧﺪﻣــﺎت ﻧﻘـــــﻞ
ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ وزوار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
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ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ

إﺣــﺪى ﺧﻄــﻂ ﺳــﺎﺑﺘﻜﻮ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤــﻮل اﻟﺮﻗﻤــﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺒــﺎدرة
ﺳــﺎﺑﺘﻜﻮ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ اﻟﺬﻛﻲ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ رؤﻳﺔ  2030ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴــﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
وﻧﻤﻂ اﻟﻌﻴﺶ وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

 -1ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ اﻟﺬﻛﻲ )رﻛﺎب(
"رﻛﺎب"ﺧﺪﻣــﺔ ﻣﺒﺘﻜــﺮة ﻟﻠﺘﻨﻘــﻞ داﺧــﻞ اﻟﻤــﺪن ﺑﻤﻔﻬــﻮم ﺗﺸــﺎرﻛﻲ ﺟﺪﻳــﺪ
وﻣﺘﻄــﻮر ﻋﺒــﺮ ﻣﺮﻛﺒــﺎت ﻣﺠﻬــﺰة ﺑﺄﺣــﺪث ﺗﻘﻨﻴــﺎت اﻟﺮاﺣــﺔ واﻷﻣــﺎن ،ﺗُ ﻘــﺪم ﺧﺪﻣــﺔ
"رﻛﺎب"ﺳﻴﺎرة ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺼﻠﻚ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ أردت وﺗﻨﻘﻠﻚ أﻳﻨﻤﺎ رﻏﺒﺖ.

4500+

ﻣــﺴﺘﺨﺪم

350+

ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻼء

4,8

أﻟﻒ

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  350أﻟﻒ رﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ "رﻛﺎب".
وﺻﻮل رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ  4.8ﻣﻦ .5
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ﻣﻦ 5

 -2اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺗﺸـــﻐﻴﻞ أول ﻣﺮﻛﺒـــﺔ ذاﺗﻴـــﺔ اﻟﻘﻴـــﺎدة ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وذﻟـــﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣـــﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠـــﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﺔ ﻟﻠﻌﻠـــﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
)ﻛﺎوﺳﺖ(.

67

التقرير السنوي 2020

اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻳﺘﻮﻟــﻰ ﻗﻄــﺎع اﻟﺸــﺆون اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﻬــﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬﻨﺪﺳــﺔ وﺻﻴﺎﻧــﺔ أﺳــﻄﻮل اﻟﺸــﺮﻛﺔ واﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺿﻤــﺎن ﺗﺤﻘﻴــﻖ
أﻓﻀــﻞ ﺟﺎﻫﺰﻳــﺔ ﻟﻸﺳــﻄﻮل ،اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻨﻌﻜــﺲ إﻳﺠﺎﺑـ ًـﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣـ ٍـﺪ ﺳــﻮاء
ً
إدارﻳﺎ ﻟﻤﺪﻳﺮﻋﺎم ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﻟﻪ ﺛﻼث إدارات رﺋﻴﺴﻴﺔ- :
وﻳﺨﻀﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

وﻫــﻲ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴــﺰ
اﻟﻤﺮﻛﺒــــــﺎت وﺗﻨﻔــــﻴـــﺬ ﺑﺮاﻣـــــــﺞ
اﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ اﻟﺪورﻳــﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋــــﻴــــﺔ
ورﻓــﻊ ﻛﻔــﺎءة اﻷﺳﻄـــﻮل ﻣــﻦ
ﺧــــــﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒــــﺮاﻣــــــﺞ
اﻟﺘــﻲ ﺗﻬـــــــــــﺪف ﻟﻠﻤﺤـــــﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺴــــﺘــــــﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠـﻴـــﺔ
ﻟﻜﺎﻣﻞ أﺳﻄﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ.

اﻟﻮرش ﺑـﺠـﻤﻴـﻊ أﻧﻮاﻋـﻬﺎ

اﻟــــﻮرش اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
وﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

وﻫــﻲ اﻹدارة اﻟﻤـــﻌــــﻨـﻴــــﺔ
ﺑﺎﻟـﺪراﺳـــــــﺎت اﻟﻔـــﻨـــــﻴــــــــــﺔ
واﻟﻤــــﻮاﺻــﻔـــﺎت اﻟﺨﺎﺻــــــﺔ
ﺑﺎﻟﻤــــــــﺮﻛــﺒـــﺎت وﺗﺤـﻠـــﻴـــــــﻞ
اﻟﻌــــﺮوض اﻟﻔﻨﻴــﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ
ﺿﻤـــﺎن اﻟﺤﺎﻓــــﻼت وﺟــــﻮدة
ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.

6

وﻫــﻲ اﻹدارة اﻟﻤﻌﻨـﻴـــﺔ ﺑـﺈﻣـــﺪاد
أﻗﺴــــﺎم اﻟﺼﻴـﺎﻧـــﺔ واﻟﻌﻤﻠـﻴـــﺎت
ﺑﻜﺎﻓــﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃــﻖ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى
اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ ﺑﻘﻄــﻊ اﻟﻐﻴــﺎر واﻟﺰﻳــﻮت
وﻛـﺎﻓــــﺔ ﻣﺘﻄﻠـــﺒــــﺎت ﻋﻤﻠـــﻴــــﺎت
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.

ورش ﻛﺒﺮى

2

ورﺷﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ

3

ورش ﺻﻐﺮى

4

ورش ﻣﺴﺎﻧﺪة

12

66

21

626

ورﺷﺔ ﻛﺒﻴﺮة
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اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت
واﻹﻣﺪادات

ورﺷﺔ ﺻﻐﻴﺮة

ً
وﻧــﺸﺎ

ً
ﻓـﻨﻴﺎ

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
دﻋﻢ اﻷﺳﻄﻮل ﺑﻌﺪد  531ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺴﻌﺎت واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺑﺄﺣﺪث ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ.
دﻋﻢ أﺳﻄﻮل اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺑﻌﺪد  1وﻧﺶ ﺳﺤﺐ و  2ورﺷﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ.
دﻋﻢ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ ﺑﻌﺪد  1ﻣﺠﺴﻢ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻷﻏــﺮاض اﻟﺘﺪرﻳﺐ.
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻗﻄــﺎع اﻟﻤــﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ راﻋﻴــﺎ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ رأس اﻟﻤــﺎل اﻟﺒﺸــﺮي ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ وذﻟــﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻛﻤﻴــﺔ وﻧﻮﻋﻴــﺔ اﻟﻤــﻮارد
اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻺﻳﻔــﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻨﺼــﺮ اﻟﺒﺸــﺮي ﻟﻤﻤﺎرﺳــﺔ اﻟﻤﻬــﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔ وﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺧﻄــﻂ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘــﻲ ﺗﺤﻘــﻖ
اﻷﻫــﺪاف اﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﺔ ،وﻳﻘــﺪم اﻟﻘﻄــﺎع ﻧﻈﻴــﺮ ذﻟــﻚ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ وﻳﺘﻮﻟــﻰ رﻋﺎﻳــﺔ ﺷــﺆوﻧﻬﻢ
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎذﺑﺔ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﻢ .وﺗﺘﻤﺜﻞ إدارات اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ،اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،ﺷﺆون اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟــﻔــﺌــﺎت اﻟــﻮﻇـــﻴـﻔـﻴـــﺔ
ً
ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺎ

ً
إدارﻳﺎ

528

ً
ﺳﺎﺋﻘﺎ

3,248

463

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

4,872

ً
ﻓــــﻨﻴﺎ

633

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدة

%21.41

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
أﺗﻤﺘﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ )ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت(.
أﺗﻤﺘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
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ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻳﻤﺜــﻞ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴــﻲ ﻧﺎﻓــﺬة ﻣﺸــﺮﻗﺔ ﺗﻄــﻞ ﺑﻬــﺎ ﺳــﺎﺑﺘﻜﻮ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﻴــﻊ ﺷــﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ وﺣﻠﻘــﺔ
وﺻــﻞ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﺑﻴــﻦ ﻣﻨﺴــﻮﺑﻴﻬﺎ ﻟﺘﺮﺳــﻴﺦ اﻷﺛــﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑــﻲ ﻋــﻦ ﺳــﺎﺑﺘﻜﻮ ورﺳــﺎﻟﺘﻬﺎ ،ﻗــﺎم اﻟﻘﻄــﺎع ﺧــﻼل ﻋــﺎم  2020ﺑﻌــﺪة
ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺒﺎدرات ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺈﺑﺮاز اﻋﻤﺎل ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ وﺟﻬﻮدﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻨﺎ.

ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺧﺪﻣﺔ رﻛﺎب

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺮﺋﻲ

ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
ﻷﺳﻄﻮل ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ

ﻛﺎﺑﺘﻦ ﺣﺎﻓﻠﺔ
اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻧﻘــﺪر واﻟــﺬي ﻋــﺮض ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻨــﺎة اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺤﻠﻘــﺔ
ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌﻨــﻮان ﻛﺎﺑﺘــﻦ ﺣﺎﻓﻠــﺔ واﻟــﺬي ﺗــﻢ ﺗﺼﻮﻳــﺮه ﻓــﻲ اﻟﺮﻳــﺎض وﻣﺮﻛــﺰ أﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ
ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ ) +ﺗﻐﻄﻴﺎت اﻟﻘﻨﻮات اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻻﺣﺘﺮازات ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ(.
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ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ  40ﻋﺎم

اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ

ﺣﻤﻠﺔ اﺑﻬﺎ

ﺣﻤﻠﺔ ﺷﺘﺎء ﻃﻨﻄﻮرة

ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺎﺋﻞ

ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺒﻮك

اﻟﺮﻋﺎﻳﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت

ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻄﻴﺮان

ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي

اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

إﺻﺪار دﻟﻴﻞ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ )ﺳﻴﺘﻜﻮ(
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

2,757

ﺗﺸــﻐﻴﻞ وﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘــﻞ اﻟﻤﺪرﺳــﻲ )اﻟﻨﻘــﻞ
اﻵﻣــﻦ ﻟﻠﻄــﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒــﺎت ﺑﺎﻟﺤﺎﻓــﻼت( ﻣــﻦ وإﻟــﻰ
اﻟﻤﺪارس ﺣﺴﺐ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .

ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

ﺣـﻘـــﻞ
ﺗــﺒـﻮك
ﺗــﻴـﻤـﺎء

اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
اﻟـﺮﻳــﺎض

اﻟﺰﻟﻔﻲ
اﻟﻐــــﺎط

ﺧﻴﺒﺮ

ﺷـﻘـــــﺮاء
اﻟﺪوادﻣﻲ
اﻟﻘﻮﻳﻌﻴﺔ

ﻋﻔﻴﻒ

ﺿﺒﺎء

اﻟﻌــــﻼ
اﻟﻮﺟﻪ

أﻣﻠﺞ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة
ﺑــﺪر

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﻧﻘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ وإﻳﻘﺎف اﻟﺤﻀﻮر

اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت.

ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ )ذﻫﺎﺑﺎ وﻋﻮدة( ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ.
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ آﻻف رﺣﻠﺔ
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ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻋﻘــﺪ ﻣﺸــﺮوع ﺗﻮرﻳــﺪ وﺗﺸــﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧــﺔ وإدارة ﺷــﺒﻜﺔ اﻟﺤﺎﻓــﻼت ﺑﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺮﻳــﺎض ﺿﻤــﻦ ﻣﺸــﺮوع اﻟﻤﻠــﻚ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ) ﻣﺘﺮو – ﺣﺎﻓﻼت (.
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

داﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض

842

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻓﻼت ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

2

ﻣـــﺮﻛـــﺰان ﻟﻠﻤﺒﻴــﺖ
واﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ وإﺳــﻜﺎن
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

4،000

ﻣــﻮﻇــﻒ

4

100

ﻣﺴﺎرات ﻧﻘﻞ
ﺳﺮﻳﻊ BRT

ﺧــــﻂ

1,000+

ﻣﺮﻛﺒﺔ

120

ﻣﻠﻴﻮن راﻛﺐ

اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟــــــﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

2021

اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺮوع

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺗﻮرﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  750ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺗﻤﺜﻞ  %92ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ أﺳﻄﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﺳـــﺘﻜﻤﺎل ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺒﻴﺖ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺸـــﺮق اﻟﺮﻳﺎض ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺮاﻓﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻹداري وﺳـــﺎﺣﺎت.
اﻟـﺘـﻮﻗـﻒ إﻟﻰ ورش اﻟﺼــﻴــﺎﻧــﺔ واﻟﻤﻐﺎﺳﻞ اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴـــﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت وﻣﺤﻄــﺎت اﻟﺘﺰود ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد.
اﺳﺘﻘــﻄﺎب وﺗﻌــﺰﻳﺰ ﻛﻮادر اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻴــﻴـــــﻦ اﻟﻌﻨﺼـــﺮ اﻟﻨﺴــــــﺎﺋﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻹدارات.
اﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄﻫﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  900ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺎﻓﻠﺔ  ،ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع.
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ﺗﺸــﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧــﺔ ﻣﺸــﺮوع ﻣﺘــﺮو اﻟﺮﻳــﺎض ﻟﻠﻤﺴــﺎرﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺎرات اﻟﺴــﺘﺔ ﻟﻤﺸــﺮوع ﻗﻄــﺎر اﻟﺮﻳــﺎض اﻟﺘﺎﺑــﻊ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ  RATP devاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %80وﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ .%20

ﻣﺸﺮوع ﻗﻄﺎر اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ ﻧﻘﺎط
ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع

12

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎرات
ً
ﻋﺎﻣﺎ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

2,500

ﻣﻮﻇﻒ

76

2
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺒﻴﺖ
z z

2
 1ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻷول

اﻟﻤﺤﻄﺎت

40

ﻣﺤﻄﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎر 2+1

ﻋﺪد اﻟﻌﺮﺑﺎت

41
 26ﻋﺮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر 2
ﻋﺮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر 4

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺮو اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ وﻣﻘﺮ ﺗﺪرﻳــــﺐ ﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ اﻟــﺪورات اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ.

ﺗـﺪرﻳـﺐ اﻟﻤﻬـﻨـﺪﺳـﻴـﻦ واﻟﻔﻨﻴﻴﻦ اﻟﺴـﻌــــﻮدﻳﻴﻦ ﻟﺘـﺨـﺼﺼـﺎت اﻟﺘﺸﻐـﻴـﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎرات.
ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺠـــﺎز ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴـﻒ وإﺳـﺘﻘﻄﺎب اﻟﻘــــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ذات اﻟﺨﺒﺮات .%45

ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻬﻮﻳﺔ ) ﺷـــﻌﺎر اﻟﺸـــﺮﻛﺔ ( ودﻣﺞ ﺷـــﻌﺎر ﺳـــﺎﺑﺘﻜﻮ ﻣﻊ ﺷـــﻌﺎر اﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـــﻴﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع .RATP Dev
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
وﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

80

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

اﻟﻔﮭرس
ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل

رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ
٧–١

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

٨

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة

٩

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة

١٠

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

١١

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

١٢

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

٥٧ – ١٣
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ﺷرﻛﺔ ارﻧﺳت وﯾوﻧﻎ وﺷرﻛﺎھم )ﻣﺣﺎﺳﺑون ﻗﺎﻧوﻧﯾون(
ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾس
ﺑرج اﻟﻔﯾﺻﻠﯾﺔ – اﻟدور اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
طرﯾﻖ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد
ص.ب٢٧٣٢ :
اﻟرﯾﺎض ١١٤٦١
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ٤٥/١١/٣٢٣
رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ١٠١٠٣٨٣٨٢١
ھﺎﺗف+٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨ :
+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠
ﻓﺎﻛس+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠ :
ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻟﺮأي:
ﻟﻘﺪ راﺟﻌﻨﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ – ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ – )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)"اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠٢٠وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ،
واﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ.
ﻓﻲ رأﯾﻨﺎ ،إّن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﻌﺪل ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١
دﯾﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠وأداﺋﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻹﺻﺪارات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ.
أﺳﺎس اﻟﺮأي:
ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .إن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻨﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﮭﺎ
ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺣﻮل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ .إﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك وآداب
اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﻨﺎ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ
اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ .ﺑﺎﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ أن أدﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ أﺳﺎس ﻹﺑﺪاء رأﯾﻨﺎ.
اﻷﻣﻮر اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ:
إّن اﻷﻣﻮر اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺣﻜﻤﻨﺎ اﻟﻤﮭﻨﻲ ،ﻟﮭﺎ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﺎول ھﺬه اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻜﻞ ،وﻋﻨﺪ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأي اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺣﻮﻟﮭﺎ،
وﻻ ﻧﻘﺪم رأﯾﺎ ً ﻣﻨﻔﺼﻼً ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ وﺻﻒ ﻟﻜﻞ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ.
ﻟﻘﺪ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ وﺻﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺣﻮل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬه اﻷﻣﻮر .ﻋﻠﯿﮫ ،ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات ﺻﻤﻤﺖ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﯾﻤﻨﺎ ﻟﻤﺨﺎطﺮ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .إّن ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺟﺮاءات ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﻮر أدﻧﺎه ،ﺗﻮﻓﺮ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺮأﯾﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ارﻧﺳت وﯾوﻧﻎ وﺷرﻛﺎھم )ﻣﺣﺎﺳﺑون ﻗﺎﻧوﻧﯾون(
ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾس
ﺑرج اﻟﻔﯾﺻﻠﯾﺔ – اﻟدور اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
طرﯾﻖ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد
ص.ب٢٧٣٢ :
اﻟرﯾﺎض ١١٤٦١
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ٤٥/١١/٣٢٣
رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ١٠١٠٣٨٣٨٢١
ھﺎﺗف+٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨ :
+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠
ﻓﺎﻛس+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠ :
ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ  -ﺗﺘﻤﺔ
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻷﻣﻮر اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ  -ﺗﺘﻤﺔ
ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬا اﻷﻣﺮ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ

اﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﺗﻘوﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
واﻟﺣﺎﻓﻼت واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺤﺎﻓﻼت ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮭﺎ ،ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻣﻮر
واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰءاً ﺟﻮھﺮﯾﺎ ً ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺧﺮى ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ) (٪٢٥ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪره  ١٬١٧٣ﻣﻠﯿﻮن ﷼
· اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻹدارة ﻋﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ
ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ .٢٠٢٠
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ · ﻣﺮاﺟﻌﺔ ،ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻌﯿﻨﺔ ،ﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﻓﺤﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻹدارة ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد أي ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﮭﺎ اﻹدارة اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﻟﻘﯿﻤﺔ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ.
ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ،ﻓﺈن اﻹدارة ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ
ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
· ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺤﺎﺿﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة( ﻟﺪراﺳﺔ أي ﺧﻄﻂ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات.
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ،ﺗﺄﺧﺬ اﻹدارة
ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات · ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع
ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
· اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﯿﺪ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮھﺮي · اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹدارة وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ.
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻹدارة ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
· اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻮل.
ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ أو اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ · اﺧﺘﺒﺎر اﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﯿﻤﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
اﻻﺳﺘﺨﺪام وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻹدارة.
· وﺟﻮد اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎدم أو اﻟﺘﻠﻒ اﻟﻤﺎدي ﻟﻸﺻﻞ.
· اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﮭﺎﻣﺔ ذات اﻷﺛﺮ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات · ،إﺷﺮاك ﺧﺒﯿﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وإﺟﺮاء ﺗﺤﻠﯿﻼت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻄﻞ اﻷﺻﻞ أو ﺧﻄﻂ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ
اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﮭﻤﮫ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ أو ﺧﻄﻂ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺻﻞ.
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
· إﻋﺎدة ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات.
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ.
· اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات.
.
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ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ  -ﺗﺘﻤﺔ
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻷﻣﻮر اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ  -ﺗﺘﻤﺔ
اﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻟﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ھﺬا ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻷن اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﻘﺪ
وﯾﺘﻀﻤﻦ درﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ھﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪھﻮر ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ
اﻟﻮﺑﺎء.

ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬا اﻷﻣﺮ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ

ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻹﯾﻀﺎح ) (٣ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،واﻹﯾﻀﺎح ) (٤ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات
واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ،واﻹﯾﻀﺎح ) (١٣ﺑﺸﺄن اﻻﻓﺼﺎح
ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺤﺎﻓﻼت واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت.
إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠٢٠ﺑﻠﻐﺖ اﻹﯾﺮادات ﺗﺿﻣﻧت إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮭﺎ ،ﻟﺗﻘوﯾم إﺛﺑﺎت
اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ١٬١٧٠ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻻﯾرادات ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺒﯿﻌﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﻛﺈﯾﺮادات ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ · .ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻹﺟﺮاءات
اﻹدارة ﺑﺸﺄن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻵﻟﯿﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ،وواﺟﮭﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﯿﺪوﯾﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﺑﺸﺄن إﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺈﻟﺘﺰام اﻷداء وإﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات ﻋﻠﻰ ·
ﻣﺪى زﻣﻨﻲ ،إذا ﺗﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :أ( أﻻ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ
أداء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺻﻞ ﻟﮫ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وأن ﻟﺪى
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻖ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻟﺪﻓﻌﮫ ﻟﻘﺎء اﻷداء اﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﯾﺨﮫ ،ب( أن ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ أداء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻧﺸﺎء أو ﺗﺤﺴﯿﻦ أﺻﻞ
ﻣﺎ ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ ﺗﺸﯿﯿﺪ اﻷﺻﻞ أو
·
ﺗﺤﺴﯿﻨﮫ ،ج( ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺎﺳﺘﻼم واﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ آن واﺣﺪ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻸداء.
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ﺗﻨﻔﯿﺬ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﯾﺮادات وإﯾﺮادات اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد ﺗﻮﻗﻊ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع
اﻹﯾﺮادات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻊ اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ.
إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﯿﻨﺔ ،ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﯾﺪة
ﻟﻘﯿﻮد اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ذات أھﻤﯿﺔ أو اﺳﺘﻮﻓﺖ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﺪدة اﻷﺧﺮى.
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ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ  -ﺗﺘﻤﺔ
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
اﻷﻣﻮر اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ  -ﺗﺘﻤﺔ
اﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
أﻋﻼه ،ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺈﻟﺘﺰام اﻷداء .وﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰام أداء
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء أﺻﻞ
ﻣﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻮض اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷداء .وﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻮض اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻹﯾﺮادات
اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ً ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺎ ً.
ﻟﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ إﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻷن
ذﻟﻚ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺸﺄن ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه.

ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬا اﻷﻣﺮ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ
· ﻓﺤﺺ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﯿﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﯿﻤﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك أي ﺷﺮوط أو أﺣﻜﺎم ﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻹﯾﺮادات اﻟﻌﻘﻮد.

ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح ) (٣ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻹﯾرادات ،اﻹﯾﻀﺎح
) (٤ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم
واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ،واﻹﯾﻀﺎح ) (٦ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻹﯾﺮادات.
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻌﺎم :٢٠٢٠
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻌﺎم  ،٢٠٢٠ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻘﺮﯾﺮ
ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت .إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ اﻟﺴﻨﻮي .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠٢٠ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
ﻻ ﯾﻐﻄﻲ رأﯾﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻟﻦ ﻧُﺒﺪي أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺘﺄﻛﯿﺪي ﺣﻮﻟﮭﺎ.
وﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻨﺎ ھﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ،اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ اﻋﻼه ،وﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ
اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،أو ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،أو ﯾﻈﮭﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى أﻧﮭﺎ ﻣﺤﺮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺮأ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻌﺎم  ،٢٠٢٠إذا
ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺟﻮھﺮي ،ﻧﻜﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.
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ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ  -ﺗﺘﻤﺔ
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻹدارة واﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
ً
إن اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻋﺮﺿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻹﺻﺪارات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ وأﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻨﻈﺎم
ﻒ ﺟﻮھﺮي ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاھﺎ اﻹدارة ﺿﺮورﯾﺔ ﻹﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾ ٍ
ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ.
ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ
واﻹﻓﺼﺎح ﺣﺴﺒﻤﺎ ھﻮ ﻣﻼﺋﻢ ،ﻋﻦ اﻷﻣﻮر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ،وﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﻧﯿﺔ
ﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ،أو ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﺧﯿﺎر ﻣﻼﺋﻢ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ.
إن اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺣﻮل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
ﻒ ﺟﻮھﺮي ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻏﺶ أو
ﺗﺘﻤﺜﻞ أھﺪاﻓﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻜﻞ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﯾ ٍ
ﺧﻄﺄ ،وإﺻﺪار ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ رأﯾﻨﺎ .إن اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ھﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎٍل ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ،إﻻ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﺿﻤﺎﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺳﺘﻜﺸﻒ داﺋﻤﺎ ً ﻋﻦ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺟﻮھﺮي
ﻣﻮﺟﻮد .ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺘﺤﺮﯾﻔﺎت ﻋﻦ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ ،وﺗ َُﻌﺪ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ،ﺑﻤﻔﺮدھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ،إذا ﻛﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻊ أﻧﮭﺎ
ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
وﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻤﺎرس اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ
ﻧﺰﻋﺔ اﻟﺸﻚ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ .ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮم ﺑـ:
•
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ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺤﺮﯾﻔﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺗﺠﮫ ﻋﻦ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ ،وﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ
إﺟﺮاءات ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ أﺳﺎس ﻹﺑﺪاء رأﯾﻨﺎ .وﯾﻌﺪ ﺧﻄﺮ
ﻋﺪم اﻛﺘﺸﺎف ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺟﻮھﺮي ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻏﺶ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ،ﻷن اﻟﻐﺶ ﻗﺪ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻮاطﺆ أو ﺗﺰوﯾﺮ أو
ﺣﺬف ﻣﺘﻌﻤﺪ أو إﻓﺎدات ﻣﻀﻠﻠﺔ أو ﺗﺠﺎوز ﻻﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ.

ﺷرﻛﺔ ارﻧﺳت وﯾوﻧﻎ وﺷرﻛﺎھم )ﻣﺣﺎﺳﺑون ﻗﺎﻧوﻧﯾون(
ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾس
ﺑرج اﻟﻔﯾﺻﻠﯾﺔ – اﻟدور اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
طرﯾﻖ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد
ص.ب٢٧٣٢ :
اﻟرﯾﺎض ١١٤٦١
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ٤٥/١١/٣٢٣
رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ١٠١٠٣٨٣٨٢١
ھﺎﺗف+٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨ :
+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠
ﻓﺎﻛس+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠ :
ey.ksa@sa.ey.com
ey.com/mena

ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ  -ﺗﺘﻤﺔ
إﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺣﻮل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة  -ﺗﺘﻤﺔ
•

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ إﺟﺮاءات ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻈﺮوف ،وﻟﯿﺲ
ﺑﻐﺮض إﺑﺪاء رأي ﺣﻮل ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

•

ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،وﻣﺪى ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﮭﺎ اﻹدارة.

•

اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹدارة ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،واﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻓﯿﻤﺎ إذا
ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻋﺪم ﺗﺄﻛﺪ ﺟﻮھﺮي ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﺪاث أو ظﺮوف ﻗﺪ ﺗﺜﯿﺮ ﺷﻜﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﺣﻮل ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ .وإذا ﻣﺎ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﺄﻛﺪ ﺟﻮھﺮي ،ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،أو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ،ﻋﻨﺪھﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ رأﯾﻨﺎ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻨﺎ إﻟﻰ أدﻟﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻊ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻷﺣﺪاث أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة.

•

ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎم ،وھﯿﻜﻞ وﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ،وﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺮﺿﺎ ً ﻋﺎدﻻ.

•

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ أدﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﻹﺑﺪاء رأي ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .وﻧﺤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹﺷﺮاف وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻧﻈﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ
اﻟﻮﺣﯿﺪﯾﻦ ﻋﻦ رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.

ﻧﻘﻮم ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ  -ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى  -ﺑﺎﻟﻨﻄﺎق واﻟﺘﻮﻗﯿﺖ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
أي أوﺟﮫ ﻗﺼﻮر ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ.
ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺒﯿﺎن ﯾﻔﯿﺪ ﺑﺄﻧﻨﺎ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ،وﻧﺒﻠﻐﮭﻢ ﺑﺠﻤﯿﻊ
اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى ،اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻨﺎ ،وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻟﺘﺰام ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،إذا ﺗﻄﻠﺐ ذﻟﻚ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-١

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ )"اﻟﺷرﻛﺔ" أو "ﺳﺎﺑﺗﻛو" أو "اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( ،ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ،وﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض،
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺗﺄﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم م ١١/ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٧رﺑﯾﻊ اﻷول ١٣٩٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٥ﻓﺑراﯾر (١٩٧٩
ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗداول أﺳﮭﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻷﺳﮭم اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻗد ﺻدر إﻋﻼن اﻟﺗﺄﺳﯾس ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة رﻗم  ٢٥٤ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 ١٤ﺷﻌﺑﺎن ١٣٩٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٩ﯾوﻟﯾو  .(١٩٧٩ﺗﻣﺎرس اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٠٢٤٣٣٥اﻟﺻﺎدر
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٥رﻣﺿﺎن ١٣٩٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٩ﯾوﻟﯾو  .(١٩٧٩ﯾﻘﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﻧﺧﯾل ﺷﺎرع اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ ﻣﺑﻧﻰ
رﻗم  ،٧٩٩٥ص.ب ١٠٦٦٧ :اﻟرﯾﺎض  ،١١٤٤٣اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧل اﻟﻣدن وﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻧﻘل اﻟطرود ﻏﯾر اﻟﺑرﯾدﯾﺔ وﻧﻘل وﺗرﺣﯾل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﻣﮭﻣﺎت واﻟﻧﻘل اﻟﻣدرﺳﻲ وﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت وﺗﺄﺟﯾر اﻟﺳﯾﺎرات واﻷﺟرة
اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻘطﺎرات واﻟﻣﺗرو واﻟﺳﯾﺎرات واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت وﺗﻧظﯾم اﻟرﺣﻼت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻧﻘل اﻟﻣﻌﺗﻣرﯾن واﻟزوار داﺧل وﺧﺎرج
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﺳﺗﯾراد ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر واﻟﻣﻧظﻔﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛﺑﺎت.
ﺻدر اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم )م (٤٨/وﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢ذي اﻟﺣﺟﺔ ١٣٩٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٢ﻧوﻓﻣﺑر  (١٩٧٩ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻋﻘد اﻣﺗﯾﺎز ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ داﺧل اﻟﻣدن وﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻟﻣدة ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ھﺟرﯾﺔ.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻲ  ١٤١٤ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٥ﻧوﻓﻣﺑر  ،(١٩٩٣ﺻدر ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم ) (٥٧ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟدﯾد ﻋﻘد
اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻟﻣدة ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ ً اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١رﺟب ١٤١٤ھـ .ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢١ﺟﻣﺎدى اﻷول ١٤٢٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٦ﻣﺎﯾو  ،(٢٠٠٨ﺗم
ﺗﺟدﯾد ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات أﺧرى ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١رﺟب ١٤٢٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٤ﯾوﻟﯾو .(٢٠٠٨
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٤رﺟب  ١٤٣٤ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٣ﯾوﻧﯾو  ،(٢٠١٣ﺻدر ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم )  ( ٢٥٤ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣدﯾد ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز
اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟذي ﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺑﻧﻘل اﻟرﻛﺎب ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ داﺧل اﻟﻣدن وﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ،وذﻟك ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺗﺑدأ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١رﺟب ١٤٣٤ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١١ﻣﺎﯾو  ،(٢٠١٣ﻋﻠﻰ أن
ﯾﻛون ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺣﻖ ﺧﻼل ھذه اﻟﻣدة ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﺟزء ﻣن ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز ﺑﺣﺳب ﻣراﺣل ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻼت ﺑﯾن اﻟﻣدن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩ذي اﻟﺣﺟﺔ ) ١٤٣٦اﻟﻣواﻓﻖ  ١٢أﻛﺗوﺑر  ،(٢٠١٥ﺻدر ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣدﯾد ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﺑرم
ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم )م  ٤٨ /وﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣ذي اﻟﺣﺟﺔ ١٣٩٩ھـ(
)اﻟﻣواﻓﻖ  ١٣ﻧوﻓﻣﺑر  (١٩٧٩وذﻟك ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١رﺟب ١٤٣٧ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٨اﺑرﯾل  (٢٠١٦وﻋدم ﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻛﺔ
أو ﻏﯾرھﺎ أي ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻼت ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٧ﺻﻔر
 ١٤٤٢ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٤أﻛﺗوﺑر  (٢٠٢٠اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺧطﺎب ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﯾس اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﻘل ﺑﺧﺻوص ﻋﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻣﺗﺿﻣن
ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء )ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ( ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺿﻊ أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ ﻣوﺿﺣﺎ ً ﺗﻣدﯾد ﻋﻘد
اﻻﻟﺗزام ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  ١رﺟب  ١٤٤٢ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١٣ﻓﺑراﯾر  (٢٠٢١واﻟﺑﻧود اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﻘد اﻻﻟﺗزام
واﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ وإﻋﻼﻧﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗداول.
ﻋﻠﯾﮫ ،ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻌرض اﻟﻧﻘﺎط اﻟواردة ﻓﻲ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٢٩
رﺑﯾﻊ اﻷول  ١٤٤٢ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ ١٥ :ﻧوﻓﻣﺑر  ،(٢٠٢٠وﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط واﻻﺣﻛﺎم اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﺧطﺎب
ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻘد اﻻﻣﺗﯾﺎز.
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻋﻘد اﻻﻟﺗزام وﺷروطﮫ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺷرﻛﺔ وﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻل
اﻟﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟدراﺳﺔ وﺿﻊ أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ ،واﻟذي ﺳﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ زﯾﺎدة ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٢٧ﻣﻠﯾون
﷼ ﻣوزﻋﮫ ﻋﻠﻰ  ١٠٬٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﻟﺳﻧﺔ  ،٢٠٢٠و ١٠٬٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠٢١و ٦٬٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺧﻣس
ﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺳﻨﺔ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠٢٠

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩

اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

٢٠١٤

٪٨٠

٪٨٠

ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

إن ﺷرﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻲ ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
رﻗم  ١٠١٠٤٢٩٢٥٠ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٨رﺑﯾﻊ اﻷول ١٤٣٦ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  .(٢٠١٤ﺗزاول اﻟﺷرﻛﺔ أﻧﺷطﺔ اﺳﺗﯾراد وﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ
اﻟﺑﺎﺻﺎت ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗرﺧﯾص اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر رﻗم  ١٠٦٠٨٣٥١١٤٧٣٤٧ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٨ذي اﻟﻘﻌدة ١٤٣٥ھـ
)اﻟﻣواﻓﻖ  ٤ﺳﺑﺗﻣﺑر .(٢٠١٤
١٣
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-١

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ
واﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك

اﻟﻌﻼﻗﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠٢٠

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٩

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ )*(

ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ

٪٤٠

٪٤٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺮو اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ

٪٢٠

٪٢٠

أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ
أﻋﻤﺎل إﻧﺸﺎء وﺻﯿﺎﻧﺔ
اﻟﻄﺮق

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ

ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك

٪٥٠

٪٥٠

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

* إن ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﻧذ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر .٢٠١٥
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أﺳﺎس اﻻﻋداد واﻟﺗوﺣﯾد
أﺳس اﻹﻋداد

ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
واﻻﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﻣﺎ "ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ".
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء "اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر" ﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ً اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻘرﯾب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻷﻗرب
أﻟف )أﻟف ﷼ ﺳﻌودي( ،ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺧﻼف ذﻟك.
٢-٢

أﺳس ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﯾﺷﺎر اﻟﯾﮭﻣﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن )"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ﻟﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر  .٢٠٢٠ﺗﺗﺣﻘﻖ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ،وﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ ﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن
ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ.
وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرس ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻋدﻣﮫ وذﻟك
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ واﻟظروف إﻟﻰ وﺟود ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾطرة .ﯾﺑدأ ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻧد ﺣﺻول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺛل ھذه اﻟﺳﯾطرة .ﺗدرج ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت
ودﺧل وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ أو اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻘﺎل
اﻟﺳﯾطرة إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻟﺣﯾن ﻓﻘدان اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺛل ھذه اﻟﺳﯾطرة.
وﺑﺷﻛل ﺧﺎص ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ وذﻟك ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ:
 اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ )أي وﺟود ﺣﻘوق ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮫ اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ(
 اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ،وﻟدﯾﮭﺎ ﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ.
 اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋواﺋدھﺎ.
وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ھﻧﺎك اﻓﺗراض ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﺳﯾطرة .وﺗﺄﯾﯾدا ً ﻟﮭذا اﻻﻓﺗراض ،ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻗل
ﻣن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت أو ﺣﻘوق ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋﻖ واﻟظروف
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك ﻋﻧد اﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرس ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،وﯾﺷﻣل ذﻟك:
 اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻌﺎﻗدي )اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ( ﻣﻊ أﺻﺣﺎب ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ.
 اﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻷﺧرى.
 ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻟدﺧل وﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﺣﺗﻰ ﻟو أدى
ذﻟك إﻟﻰ أن ﯾﻛون رﺻﯾد ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﺟز .وﻋﻧد اﻟﺿرورة ،ﯾﺗم اﺟراء ﺗﺳوﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم ﺣذف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ وﻛذﻟك
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﺑدون ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ،ﻛﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ.
١٤
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:
 ١-٣اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ وﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧﺷﺄة ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً .ﯾﻣﺛل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
واﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،وﻟﯾس اﻟﺳﯾطرة أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت.
اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ھو ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،وﺑﻣوﺟﺑﮫ ﯾﻛون ﻟﻸطراف اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﺣﻘوﻗﺎ ً
ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك .ﺗﻣﺛل اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﻘﺎﺳم ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ ً ﻟﻠﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻣﺗواﺟد ﻓﻘط
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة.
إن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ھﺎم أو ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﻣﺎﺛل اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾطرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.
ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك وﻓﻘﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
وﺑﻣوﺟب طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﯾﺗم ﻓﻲ اﻷﺻل ،اﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﺗﻌدل اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر وذﻟك ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع
اﻟﻣﺷﺗرك ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ .ﺗدرج اﻟﺷﮭرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻻ
ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎرھﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .ﺗﻌﻛس ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك .ﯾﺗم إظﮭﺎر أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﻛﺟزء ﻣن اﻹﯾرادات
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺛﺑﺎت أي ﺗﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ً ﺿﻣن ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع
اﻟﻣﺷﺗرك ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ أي ﺗﻐﯾرات ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﯾﺗم اظﮭﺎر إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﺧﺎرج رﺑﺢ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،وﯾﻣﺛل اﻟدﺧل أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻌد اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع
اﻟﻣﺷﺗرك.
ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻋﻧد اﻟﺿرورة ،ﯾﺗم اﺟراء اﻟﺗﺳوﯾﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﻔﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
وﺑﻌد ﺗطﺑﯾﻖ طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري اﺛﺑﺎت أي ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ
ﻓﻲ ﺷرﻛﺗﮭﺎ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك .وﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ
ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أي ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ او ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك .وﻋﻧد وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻧﺧﻔﺎض وذﻟك ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك وﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،وإﺛﺑﺎت
اﻟﺧﺳﺎرة ﻛـ "ﺣﺻﺔ ﻓﻲ رﺑﺢ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ وﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
وﻋﻧد ﻓﻘدان اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس وإﺛﺑﺎت
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺣﻔظ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻧد ﻓﻘدان اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﮭﺎم أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﺣﻔظ ﺑﮫ وﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
 ٢-٣ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛـ "ﻣﺗداوﻟﺔ" و "ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ"
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈظﮭﺎر اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺗداوﻟﺔ /ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ وذﻟك:
 ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ أو ﯾﻧوي ﺑﯾﻌﮭﺎ أو ﯾﺗم اﺳﺗﻧﻘﺎذھﺎ ﺧﻼل دورة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗﻧﺎؤھﺎ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة.
 ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أوﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻗﯾود ﻋﻠﻰ
اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ أو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﺳداد أﯾﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺻﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻛـ "ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ".
ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ وذﻟك:
 ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﺳدادھﺎ ﺧﻼل دورة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗﻧﺎؤھﺎ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة.
 ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﻖ اﻟﺳداد ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو
 ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﺣﻖ ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺻﻧف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻻﺧرى ﻛـ "ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ".
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
 ٣-٣ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎ أو ﺳداده ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗم
ﺑﯾن ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺣدد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻓﺗراض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺳﺗﺗم
إﻣﺎ:
 ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،أو
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت.
إن اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﻘﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
وأﻧﮭم ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أﻓﺿل ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﯾﺄﺧذ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻘدرة اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ
اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل واﻷﻗﺻﻰ ﻟﻸﺻل أو ﺑﯾﻌﮫ ﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن آﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﺳﺗﺧدﻣون اﻷﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻷﻓﺿل وﺑﺄﻗﺻﻰ ﺣد.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طرق ﺗﻘوﯾم ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠظروف ،وﺗﺗوﻓر ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وزﯾﺎدة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
ﺗﺻﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ
ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣذﻛورة ادﻧﺎه وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل:
 اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ )أي ﺑدون ﺗﻌدﯾل أو ﺗﺟدﯾد اﻷﺳﻌﺎر(
 اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ– اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ – ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة
أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة.
 اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :طرق ﺗﻘوﯾم ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ– اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ -ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ
إذا ﺗم اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﮭرﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وذﻟك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺻﻧﯾف )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ
اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ.
وﻟﻐرض اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص وﻣﺧﺎطر
اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.
٤-٣

اﺛﺑﺎت اﻻﯾرادات

إّن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٥ﯾوﺿﺢ ﻧﻣوذج ﺷﺎﻣل ﻓردي ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹﯾراد ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء.
ﺣﯾث أّن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٥ﯾؤﺳس طرﯾﻘﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺧﻣس ﺧطوات ﻹﺛﺑﺎت اﻹﯾراد ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻛﻣﺎ
ﯾﻠﻲ:

اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
اﻟﺧطوة ):(١

ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘد )اﻟﻌﻘود( ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل .ﯾﻌرف اﻟﻌﻘد ﺑﺄﻧﮫ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن طرﻓﯾن أو أﻛﺛر ﺗﻧﺷﺊ ﺣﻘوﻗﺎ ً واﻟﺗزاﻣﺎت واﺟﺑﺔ اﻟﻧﻔﺎذ
وﺗوﺿﺢ اﻷﺳس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﺑﮭﺎ ﻟﻛل ﻋﻘد.

اﻟﺧطوة ):(٢

ﺗﺣدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد .إن اﻟﺗزام اﻷداء ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻌﮭد ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻘد ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺗﺣوﯾل ﺳﻠﻌﺔ أو
ﺧدﻣﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل.

اﻟﺧطوة ):(٣

ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ :ﯾﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌوض اﻟذي ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺣﻖ ﻓﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣوﯾل
اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﮭد ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن أطراف ﺛﺎﻟﺛﺔ.

اﻟﺧطوة ):(٤

ﺗﺧﺻﯾص ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ أﻛﺛر
ﻣن اﻟﺗزام أداء ،ﺳﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺧﺻﯾص ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗزام أداء وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
أن ﺗﻛون ﻟﮭﺎ اﻟﺣﻖ ﻓﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻟوﻓﺎء ﺑﻛل اﻟﺗزام أداء.

اﻟﺧطوة ):(٥

إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻧد وﻓﺎء اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗزام اﻷداء.

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزام اﻷداء وإﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ ﻣدى زﻣﻧﻲ ،إذا ﻣﺎ ﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺄﺣد اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ( ﻻ ﯾﻧﺷﺊ أداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻﻼً ﻟﮫ اﺳﺗﺧدام ﺑدﯾل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وأن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﻖ واﺟب اﻟﻧﻔﺎذ ﻓﻲ دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻷداء اﻟﻣﻛﺗﻣل
ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ.
١٦
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
٤-٣

اﺛﺑﺎت اﻻﯾرادات  -ﺗﺗﻣﺔ

ب( أداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﻧﺷﺊ أو ﯾﺣﺳن اﻷﺻل اﻟذي ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﺗﺷﯾﯾد اﻷﺻل أو ﺗﺣﺳﯾﻧﮫ.
ج( ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن أداء اﻟﻣﻧﺷﺄة وﯾﺳﺗﮭﻠﻛﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ﺣﺎﻟﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻷداء.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء ،ﻓﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺄي ﻣن اﻟﺷروط أﻋﻼه ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻧد اﻟﻧﻘطﺔ ﻣن اﻟزﻣن اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزام اﻷداء ﻓﯾﮭﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗزام اﻷداء ﻋن طرﯾﻖ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌﮭد ﺑﮭﺎ ،ﻓﺈن ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ إﻧﺷﺎء أﺻل ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد
ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌوض اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻣن اﻷداء .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة اﻟﻌوض اﻟذي ﯾﺳﺗﻠﻣﮫ اﻟﻌﻣﯾل ﻋن ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ،ﻓﻘد ﯾﻧﺷﺄ ﻋن
ذﻟك اﻟﺗزام ﻋﻘد.
ﺗﻘﺎس اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌوض اﻟﻣﺳﺗﻠم أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟﻘﺑض ،ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺷروط اﻟﺳداد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﺑﻌد
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻹﯾرادات وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل ﻛﺄﺻﯾل أو
وﻛﯾل.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﺗدﻓﻖ ﻋﻧﮫ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وأﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ،إذ
ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك ،ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ.

ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت
أ(
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت
وﻓﻖ ﺗرﺗﯾب واﺣد ﺧﻼل ﻓﺗرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻋﻧدﺋٍذ ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﺑﻧﺎءا ً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت.
ﺑﻌض ﺗذاﻛر اﻟﺳﻔر ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻠﺳﻔر ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن إﺳﺗردادھﺎ .وﯾﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟك ﻋﺎدة ً ﺑـ "ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻖ" .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺗﺣﻖ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻖ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘدر ﻛﺈﯾرادات وذﻟك ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ ﻓﯾﮫ ﺑﺄن ﻻ ﯾﻛون
ﻋﻛس اﻹﯾرادات ﺟوھرﯾﺎ ً .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘدﯾر ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻖ ،ﺑﻛل دﻗﺔ ،ﺑﺄن ﻋﻛس اﻹﯾرادات ﻟن ﯾﻛون
ﺟوھرﯾﺎ ً ،ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻘط ﻋﻧد اﺣﺗﻣﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﯾﻛون ﻣﺳﺗﺑﻌد.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت دﺧل اﻟﺗﺄﺟﯾر ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرات اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ،
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ.
ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻋدد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺗذاﻛر أو اﻟرﺳوم اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣﺛل اﻟوزن اﻟزاﺋد ،وﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت
وﺗﻘدﯾم اﻷطﻌﻣﺔ ،إﻟﺦ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﺑﺄن ھذه اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﯾز ﺑذاﺗﮭﺎ ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل وﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن
ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل ﻛﺎﻟﺗزام أداء واﺣد.
ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﺗذاﻛر ﺳﻔر ﻧﯾﺎﺑﺔً ﻋن ﺷرﻛﺎت أﺧرى ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣطﺎﺗﮭﺎ .وﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل ﻛوﻛﯾل ﺑﺷﺄن ھذه
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻓﻘط ﺑﻘدر ﻋﻣوﻟﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت.
ﺗﺗﺣﻘﻖ إﯾرادات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب ﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺣن ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻘﺎﺳم اﻹﯾرادات ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻘل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺟﮭﺎت أﺧرىﻟﻛل اﻟﺗزام أداء ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣدى زﻣﻧﻲ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ ﻣدى زﻣﻧﻲ وذﻟك ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺗﻘدم ﻧﺣو اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزام اﻷداء.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻌوض ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌوض ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ،ﻓﺈﻧﮫ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻌوض ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﮭد ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌوض.
ﯾوﺟد ﺗﻌدﯾل ﻟﻠﻌﻘد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻔﻖ أطراف اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﯾﻧﺷﺊ إﻣﺎ ﺣﻘوﻗﺎ ً واﻟﺗزاﻣﺎت ﺟدﯾدة واﺟﺑﺔ اﻟﻧﻔﺎذ أو ﯾﻌدل ﺣﻘوﻗﺎ ً واﻟﺗزاﻣﺎت
واﺟﺑﺔ اﻟﻧﻔﺎذ ﻷطراف اﻟﻌﻘد .ﯾﺟب اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻟﻘﺎﺋم إﻟﻰ ﺣﯾن اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﻌﻘد.

ب( اﻹﯾرادات ﻣن ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب
ﺗﺷﺗﻣل اﻹﯾرادات ﻣن ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻟرﻛﺎب ﻋﻧد ﺷراء اﻟﺗذاﻛر وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﻼم اﻟﺗذاﻛر
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗذاﻛر اﻟﻣﺷﺗراه ﻣﻘدﻣﺎ ً ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﻔر أو إﻧﺗﮭﺎء ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗذﻛرة.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
٤-٣

اﺛﺑﺎت اﻻﯾرادات  -ﺗﺗﻣﺔ

ج( إﯾرادات اﻟﺷﺣن
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻟﺷﺣن ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﻋﻧد وﻓﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء ﺗﺟﺎه اﻟﻌﻣﻼء ،أي ﻋﻧد ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺷﺣن
ﻟﻠﻣﻛﺎن اﻟﻣﺣدد .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻧد اﺳﺗﻼم إﻗرار ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷﺣوﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺣددة ﺑﻧﺟﺎح.
ﺗؤﺧذ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت و/أو اﻟﺣﺳﻣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ،وأﻧﮫ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدراج اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻖ أﻓﺿل ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘدر
ﻛﺈﯾرادات ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون ﻓﯾﮫ ﻋﻛس اﻹﯾرادات ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺎ ً.

د( ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻘﺎﺳم اﻹﯾرادات ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻘﺎﺳم إﯾرادات ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت ﻧﻘل دوﻟﯾﺔ .ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻌﻘود ،ﯾﺗم ﺗﻘﺎﺳم اﻹﯾرادات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
واﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺷﮭر ﻣﻧﺎﺻﻔﺔً ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن طﺑﻘﺎ ً ﻟﺷروط اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘص ﻓﻲ
اﻹﯾرادات اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳوﯾﺔ.
ھـ( اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻛﺎﻻت
ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺄﺻﯾل ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻣﺎﻟﻲ ،أي اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل
اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ .ﺗﻘﯾد اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟوﻛﺎﻻت ﻛﻣﺻﺎرﯾف.
و( ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أﺑرﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )"ﺷرﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ " أو "اﻟﻣﺷﻐل"( ﻋﻘدا ً ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺗطوﯾر ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض )اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ(
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠ﻧوﻓﻣﺑر ) ٢٠١٤اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٧ﻣﺣرم  ١٤٣٧ھـ( ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض .إن ﻣدة
اﻟﻌﻘد  ١٢ﺳﻧﺔ .وﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد ،ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷﻐل ﺑﺷراء اﻟﺣﺎﻓﻼت وﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت وإدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )أي ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺣﺎﻓﻼت ،وﻧﻘل
اﻟرﻛﺎب ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺧطوط اﻟﻧﻘل( وإدارة ﺧطوط اﻟﻧﻘل ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺗطوﯾر ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض .ﯾﺗﻛون اﻟﻌﻘد ﻣن ﻣرﺣﻠﺗﯾن وھﻣﺎ :ﻣرﺣﻠﺔ
اﻹﻋداد واﻟﺗﺟﮭﯾز ﻟﻠﺑدء ﺑﺎﻟﻌﻣل ،وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل .وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻻﻣﺗﯾﺎز ،ﺳﺗؤول ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى إﻟﻰ
اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ،وﻟن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أي ارﺗﺑﺎط إﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ .ﺗﺷﺗﻣل ﺣﻘوق اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﺑﺷﺄن إﻧﮭﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺿﻌﯾف ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﻐل وأي ﺧرق ﺟوھري ﻟﺑﻧود اﻟﻌﻘد.
وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺗطوﯾر ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ،ﻟﻠﻣﺷﻐل اﻟﺣﻖ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروط ﻻﺳﺗﻼم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾز
واﻹﻋداد ﻟﺑدء اﻟﻌﻣل وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ،وﻟﯾس ﻟﮫ أي ﺣﻘوق ﻓﻲ اﺳﺗﻼم اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﺎﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻣﺗﯾﺎز اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺣﻖ ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻻﺳﺗﻼم اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ
ﻟﻘﺎء ﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺷﺎء أو ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ .ﺗﻘﺎس ھذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،وﺗﺻﻧف ﻛﻘروض
وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ.
ﻻ ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺷﻐل إﺛﺑﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم )أي اﻟﻣوﺟودات ﻗﯾد اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ( ﻛﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ،
ﻷن ﻟﻠﻣﺷﻐل ﺣﻖ اﻟوﺻول وﻟﯾس ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﯾد اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻹﻋداد واﻟﺗﺟﮭﯾز ﻟﺑدء اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ
اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﻗﯾد اﻟﺗطوﯾر ﻛﻣﺻﺎرﯾف.
ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻹﻋداد واﻟﺗﺟﮭﯾز ﻟﺑدء اﻟﻌﻣل ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﺑﺣﺳب اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻌﻘد .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت
اﻹﯾرادات ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋداد واﻟﺗﺟﮭﯾز ﻟﻠﺑدء ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣدﺧﻼت وذﻟك ﺑﺗطﺑﯾﻖ ھﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻟﻣﺗﻛﺑدة وﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزام اﻷداء اﻟﻣﻌﻧﻲ.
وﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻛﯾﻠوﻣﺗرات اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﻻﺋﺣﺔ اﻷﺳﻌﺎر.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء اﻷﺧرى أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ،ﯾﺗم ﻗﯾد اﻹﯾرادات ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻌﻘد.

ز( اﻹﯾرادات اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻌدل اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﺧﺻم اﻟﻣﻘﺑوﺿﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ او ﻓﺗرة أﻗل ،أﯾﮭﻣﺎ أﻧﺳب ،ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﯾدرج دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت
ﻓﻲ اﻻﯾرادات اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ح( ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻧد اﻻﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺳﺗﻼﻣﮭﺎ ،وﯾﻛون ذﻟك ﻋﺎدة ﻋﻧد ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح.
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
٥-٣
ﺗظﮭر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ً اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم.
١٨
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
 ٥-٣اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺗم ،ﻓﻲ اﻷﺻل ،ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣؤھﻠﺔ أوﻻً ﻟﻺﺛﺑﺎت.
ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺳداد أو ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺣول اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .ﺗﺣول
اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﺗﺣدﯾد
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ اﺛﺑﺎت
اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد )أي ﯾﺗم اﺛﺑﺎت ﻓروﻗﺎت اﻟﺗﺣوﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس أرﺑﺎﺣﮭﺎ أو
ﺧﺳﺎﺋرھﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر أو ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(.
 ٦-٣اﻟزﻛﺎة
ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﻟﻠزﻛﺎة وﻓﻘﺎ ً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻣﺧﺻص ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة .ﺗﻘﯾد أﯾﺔ ﻓروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺻص واﻟرﺑط اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ.
 ٧-٣ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺷرﯾك ﻏﯾر اﻟﺳﻌودي ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺿرﯾﺑﺔ دﺧل اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺻﺗﮫ ﻣن
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻛﻣﺻروف ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وذﻟك ﻟﻠﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﯾن اﻷوﻋﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﻏراض إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا:
·

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋن اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺷﮭرة ،أو ﻣوﺟودات او ﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻋﻣﺎل وﻻ ﺗؤﺛر ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ او اﻷرﺑﺎح أو اﻟدﺧل اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ.

· ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﮫ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ،واﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،وﻋﻧد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾت ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ،وأﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أﻻ ﯾﺗم ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﻔروﻗﺎت
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور.
ﺗﺣﺳب اﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘطﺎع ،واﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ،واﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل ان ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮫ أرﺑﺎﺣﺎ ً ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻘﺎء اﻟﻔروﻗﺎت
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘطﺎع أو اﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ
ﻋدا:
·

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘطﺎع ﻋن اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻣوﺟودات أو
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻋﻣﺎل ،وأﻧﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ أو اﻟدﺧل اﻟﺧﺎﺿﻊ
ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ.

·

ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘطﺎع اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ وذﻟك ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل ﻓﯾﮫ ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
اﻟﻣﻧظور ،وأﻧﮫ ﺳﯾﺗوﻓر رﺑﺢ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ،ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ اﺳﺗﺧدام اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ.

ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺧﻔض ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﻻ ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮫ
أرﺑﺎﺣﺎ ً ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻣل ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ أو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ .ﯾﻌﺎد ﺗﻘوﯾم ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ
اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﺗم اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗرداد ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ.
ﺗﻘﺎس ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﻣوﺟودات أو ﺗﺳدد ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ )واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ( اﻟﺻﺎدرة واﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﺗﺎرﯾﺦ
إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗدرج اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧود اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم اﺛﺑﺎت ﺑﻧود اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ وذﻟك إﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى أو ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة.
١٩
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
٧-٣

ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل  -ﺗﺗﻣﺔ

ﺗﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻋﻧد وﺟود ﺣﻖ ﻧظﺎم ﻣﻠزم ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وأن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﺑﻧﻔس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ.
 ٨-٣ﺿرﯾﺑﺔ اﻻﺳﺗﻘطﺎع
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘطﺎع ﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم ﺿرﯾﺑﺔ
اﻟدﺧل ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
 ٩-٣اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﺣﺎﻓﻼت واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت
ﺗظﮭر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،إن وﺟدت .ﺗﺷﺗﻣل
ھذه اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﻧﺷﺎﺋﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺛﺑﺎت .وإذا ﻛﺎن اﺳﺗﺑدال أﺟزاء ھﺎﻣﺔ ﻣن اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﻣطﻠوﺑﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﺈﺳﺗﮭﻼك ھذه اﻷﺟزاء ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ .وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ،ﻓﻌﻧد إﺟراء ﻓﺣص رﺋﯾﺳﻲ ،ﯾﺗم اﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻶﻻت واﻟﻣﻌدات ﻛﺈﺣﻼل وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﺛﺑﺎﺗﮫ .ﯾﺗم اﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺻﻼح واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﺧرى
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.
ﯾﺣﺳب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣوﺟودات وﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات

اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﺣﺎﻓﻼت واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت واﻟﻣﻘطورات
اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
اﻟﺳﯾﺎرات

 ٣٣ – ٣ﺳﻧﺔ
 ١٢ – ٦ﺳﻧﺔ
 ٢٠ – ٢ﺳﻧﺔ
 ١٠ – ٣ﺳﻧوات
 ٦ – ٣ﺳﻧوات

ﻻ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﺳﺗﮭﻼك ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ.
ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن اﺛﺑﺎت أي ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات وأي ﺟزء ھﺎم ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ وذﻟك ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أو ﻋﻧد
ﻋدم وﺟود ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد .ﺗدرج أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗوﻗف ﻋن اﺛﺑﺎت أي أﺻل
)اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻛﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﺛﺑﺎت ﻓﯾﮭﺎ.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻻﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،وطرق اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗم إﺟراء
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ،إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻼﺋﻣﺎ ً.
ﺗظﮭر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻟﺣﯾن إﻋداد اﻷﺻل ﻟﻠﻐرض اﻟذي أﻧﺷﺊ ﻣن أﺟﻠﮫ .وﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ ھذه اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن واﻟﻣواد واﻟﺧدﻣﺎت واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ.
 ١٠-٣ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ھو ﻋﻘد اﯾﺟﺎر أو ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر .ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد ﻋﻘد اﯾﺟﺎر أو ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر
إذا ﻣﺎ أﻋطﻰ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺻل ﻣﺣدد ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ﻣﻘﺎﺑل ﻋوض ﻣﺎ.
 ١-١٠-٣اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﺗطﺑﻖ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج ﻣﻧﻔرد ﻟﻼﻋﺗراف وﻟﻘﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود إﯾﺟﺎر
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗزام اﻻﯾﺟﺎر ﻟدﻓﻊ دﻓﻌﺎت اﻻﯾﺟﺎر وﯾﻣﺛل ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام
ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام.
أ( ﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدراج اﻟﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺎرﯾﺦ ﺗواﻓر اﻷﺻل ﺣﻖ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوﺟودات( .ﯾﺗم
ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً أي اﺳﺗﮭﻼك ﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﺗ ُﻌدل ﺑﺣﺳب أي إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر .ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻻوﻟﯾﺔ
ودﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻲ أو ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻧﺎﻗص أي ﻣﺣﻔزات إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ .ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك أﺻل اﻟﻣوﺟودات ﺣﻖ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت طوال ﻣدة ﻋﻘد.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
 ١٠-٣ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر  -ﺗﺗﻣﺔ
 ١-١٠-٣اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر  -ﺗﺗﻣﺔ
ب( اﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﯾﺟﺎر
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻻﯾﺟﺎر ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدراج اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟُﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر طوال ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر .ﺗﺗﺿﻣن
دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺗﺗﺿﻣن اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻏﯾر اﻟﺟوھرﯾﺔ( ﻧﺎﻗﺻﺎ ً أي ﻣﺣﻔزات إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻻﺳﺗﻼم ،ودﻓﻌﺎت إﯾﺟﺎر
ﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷر أو اﻟﻣﻌدل ،واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ .ﺗﺗﺿﻣن دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر أﯾﺿﺎ ً
ﺳﻌر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﺷراء اﻟذي ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﻘوة أن ﺗﻣﺎرﺳﮫ اﻟﺷرﻛﺔ ودﻓﻌﺎت اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت
ﺷروط اﻹﯾﺟﺎر ﺗﻌطﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ودﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر أو ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت ﯾﺗم
إدراﺟﮭﺎ ﻛﻣﺻروف )إﻻ إذا ﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﻹﻧﺗﺎج ﺑﺿﺎﺋﻊ( ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣدث أو اﻟظرف ﻟﻠدﻓﻊ.
 ٢-١٠-٣اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣؤﺟر
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻌﻘود ﺗﺄﺟﯾر
ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ .ﺗﺣﺗﺳب إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى آﺟﺎل ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر وادراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﯾرادات ﺿﻣن
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻧظرا ً ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻔﺎوض واﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻌﻘد
اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر وﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﺳﺎس ـ ﻣﺛل إﯾرادات
اﻹﯾﺟﺎر .ﺗدرج إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ.
 ١١-٣اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﺻﻧف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ دﺧل إﯾﺟﺎر أو ﻹﻧﻣﺎء رأس اﻟﻣﺎل ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ .ﯾﺗم ،ﻓﻲ اﻷﺻل ،ﻗﯾﺎس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗراﻛم.
ﯾﺣﺳب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة .ﻻ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﺳﺗﮭﻼك ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ.
ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ أو ﺳﺣﺑﮭﺎ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام ،وﻋﻧد ﻋدم ﺗوﻗﻊ أﯾﺔ ﻓواﺋد
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ .ﯾدرج اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ
ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻹﺛﺑﺎت.
ﯾﺗم اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ )أو ﻣن( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺎﻟك ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻐﯾر اﻻﺳﺗﺧدام .وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﺷﻐول ﻣن اﻟﻣﺎﻟك اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ھذا اﻟﻌﻘﺎر طﺑﻘﺎ ً
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯾر اﻻﺳﺗﺧدام.
 ١٢-٣اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺗﻘﺎس اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر
اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ .وﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﺗﻘﯾد اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر
اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ .ﻻ ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣطورة داﺧﻠﯾﺎ ً،
ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣرﺳﻣﻠﺔ ،وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑدت ﻓﯾﮭﺎ.
ﺗﺻﻧف اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻛـ "ﻣﺣددة" أو "ﻏﯾر ﻣﺣددة" اﻟﻣدة.
ﺗطﻔﺄ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻣر ﻣﺣدد ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﮭﺎ ،وﯾﺗم ﻣراﺟﻌﮭﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ وذﻟك ﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺣدوث ھذا اﻻﻧﺧﻔﺎض .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﺗرة وطرﯾﻘﺔ إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر
اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻣر ﻣﺣدد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أو
طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻷﺻل – ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎ ً وذﻟك ﺑﺗﻌدﯾل ﻓﺗرة أو طرﯾﻘﺔ اﻹطﻔﺎء ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو
ﻣﻼﺋم ،وﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .ﺗدرج ﻣﺻﺎرﯾف إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻣر ﻣﺣدد ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺻروف وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ وظﯾﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ.
ﻻ ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﻋﻣر ﻣﺣدد ﺑل ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎرھﺎ ﺳﻧوﯾﺎ ً ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
وذﻟك ﻟوﺣدھﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘوﯾم اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺣدد ﺳﻧوﯾﺎ ً وذﻟك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن
اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذي ﺗم إﺟراؤه ﻟﻠﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺣدد ﻻ ﯾزال ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾؤﯾده ،وإﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن "ﻋﻣر ﻏﯾر ﻣﺣدد" إﻟﻰ "ﻋﻣر ﻣﺣدد"
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
 ١٢-٣اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
ﺗﻘﺎس اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻛﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ،وﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻷﺻل.

ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ
ﺗﻘﯾد ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗراﻛم .ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ً ﺑﺷراء اﻟﺑﻧود.
ﯾﺣﻣل اﻹطﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت وذﻟك ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ

 ١٠ﺳﻧوات

 ١٣-٣ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺣددة وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺷراء أو إﻧﺷﺎء أو إﻧﺗﺎج اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣؤھﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻣﺎم وإﻋداد اﻷﺻل ﻟﻼﺳﺗﺧدام أو اﻟﺑﯾﻊ .ﯾﺗم ﺧﺻم إﯾرادات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻣؤﻗت ﻟﻘروض ﻣﺣددة ﻟﺣﯾن ﯾﺗم ﺻرﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤھﻠﺔ ،ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻘروض اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟﻠرﺳﻣﻠﺔ .ﯾﺗم ﻗﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻘروض
اﻷﺧرى ﻛﻣﺻروف ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
 ١٤-٣اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ أي ﻋﻘد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺷوء أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ واﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرى.
ﯾﻘدم اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٩ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌرض واﻟﻘﯾﺎس ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط .ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٩ﻗﯾﺎس ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ.

اﻹﺛﺑﺎت
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﻟﺗﺻﻧﯾف
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ (١ :ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر أو ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،و (٢ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة.
ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺈدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ .ﯾﺗم
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮭﺎ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر إﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة أو ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾر ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻹدارة ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات .ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﺑﻧد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ وداﺋﻊ ﻣراﺑﺣﺔ
ﻣدﯾﻧون ﺗﺟﺎرﯾون وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﻔوﺗرة وﻣدﯾﻧون آﺧرون
ﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﻧﻘدﯾﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻣوﯾل ﻣراﺑﺣﺔ
داﺋﻧون ﺗﺟﺎرﯾون وآﺧرون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺗﺻﻧﯾف وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )(٩
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
١٤-٣
أ(

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ

اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻻﻋﺗراف اﻻوﻟﻲ واﻟﻘﯾﺎس
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﻘﯾﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻹدارﺗﮭﺎ .ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻛون ﻣﺎﻟﻲ ﺟوھري أو اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗداﺑﯾر
ﻋﻣﻠﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺗﻘوم ﺑﻘﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋدا ً ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻣﻛون ﻣﺎﻟﻲ ﺟوھري أو اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻟﮭﺎ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗداﺑﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣدد ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ).(١٥
ﻣن أﺟل ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﺗدﻓﻘﺎت
ﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ھﻲ " ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ أو ﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم" .ﯾﺷﺎر إﻟﻰ ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم أﻧﮫ اﺧﺗﺑﺎر " ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت
اﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ أو ﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم" وﯾﺗم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷدوات.
ﯾﺷﯾر ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ إدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗوﻟﯾد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ .ﯾﺣدد
ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣوﺟودات ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺣددھﺎ اﻷﺣﻛﺎم أو اﻷﻋراف اﻟﺳﺎﺋدة
ﻓﻲ اﻟﺳوق )طرﯾﻘﺔ اﻟﺗداول اﻟﻌﺎدﯾﺔ( ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺎﺟرة ـ أي اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻠﺗزم ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻل.

اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﻷﻏراض اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
·
·
·
·

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )أدوت دﯾن(،
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﻊ ﺗدوﯾر اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻷﻛﺗوارﯾﺔ )أدوات دﯾن(،
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﻊ ﻋدم ﺗدوﯾر اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻷﻛﺗوارﯾﺔ
ﻋﻧد إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف )أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(،
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )أدوات دﯾن(:
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة اﻟﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺗﺧﺿﻊ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف
ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل ،أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ ،أو اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮫ .ھذه اﻟﻔﺋﺔ ھﻲ اﻷﻗرب إﻟﻰ
اﻟﺷرﻛﺔ .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻛًل ﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،اﻟﻘروض ﻟﻠﻣوظﻔﯾن واﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن
ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺻﻣن ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى.
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﻊ ﺗدوﯾر اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻷﻛﺗوارﯾﺔ )أدوت دﯾن(:
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟدﺧل ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة وإﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺻرف
اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ أو ﻋﻛس اﻟﻘﯾود ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﺗﺣﺗﺳب ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .ﺗدرج ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ،ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗراﻛم
اﻟﻣدرج ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﯾﻌﺎد ﺗدوﯾره ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ،ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي أدوات دﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
١٤-٣
أ(

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ

اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﺗﺗﻣﺔ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﻊ ﻋدم ﺗدوﯾر اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻷﻛﺗوارﯾﺔ ﻋﻧد إﻟﻐﺎء
اﻻﻋﺗراف )أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(:
ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﺧﺗﺎر ﺗﺻﻧﯾف اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻹﻟﻐﺎء ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ )(٣٢
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻌرض وﻋدم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة .ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أداة ﻋﻠﻰ ﺣدة.
ﻻ ﯾﺗم أﺑدا ً ﺗدوﯾر اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن ھذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻛﺈﯾرادات أﺧرى
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﻧﺷوء اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ،إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻛﺎﺳﺗرداد ﺟزء ﻣن
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .إن أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻏﯾر ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة(:
ﺗﺳﺟل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.
ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ،ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف
ﯾﺗم ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻل ﻣﺎﻟﻲ )أو ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺣﺎل ﺟزء ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣوﺟودات
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ( )أي اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ( ﻋﻧد:
· اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل ،أو
· ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻼم ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺻل أو ﺗﺣﻣل اﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل دون
ﺗﺄﺧﯾر ﺟوھري إﻟﻰ طرف ﺛﺎﻟث ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ "ﺗﻣرﯾر" ،أو )أ( ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ ً ﺑﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺻل
أو )ب( ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺻل وﻟﻛن ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻻﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺻل ﻣﺎ أو اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻣرﯾر ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم إذا ﻣﺎ،
وإﻟﻰ أي ﻣدى ،اﺣﺗﻔظت ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻟم ﺗﻘم ﺑﺗﺣوﯾل أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻل وﻟم ﺗّﺣول ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ،ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻧد ذﻟك ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻣدى اﻟذي ﺗﺳﺗﻣر ﻋﺎﻟﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﮫ.
وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻل .وﺗﻘﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻷﺻل اﻟﻣﺣول
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻌﻛس اﻟﺣﻘوق واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻔظت ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﯾﻘﺎس اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟذي ﯾﺗﺧذ ﺷﻛل ﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺻل
اﻟﻣﺣول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻل وأﻗﺻﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﯾﻣﻛن ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺳداده ـ أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.

اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻣﻘﺎﺑل ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ُﯾﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﺗطﺑﻖ اﻟﺷرﻛﺔ طرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺳطﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ
ﺑﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻋوﺿﺎ ً ﻋن ذﻟك ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻣﺧﺻص اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻌواﻣل اﻻﺳﺗﻘراء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﯾن واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺛر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل أن
ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻗﺑل اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ .ﯾﺗم ﺷطب اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻋﻧدﻣﺎ ال ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗوﻗﻊ ﻣﻌﻘول اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
١٤-٣

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ

ب( اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻻﻋﺗراف اﻻوﻟﻲ
ﺳﻠف
ﺗﺻﻧف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ،ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة أو ـ ﻛﻘروض أو ُ
ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻘروض
واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى واﻟُﺳﻠف .ﺗﺷﻣل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى واﻟﻘروض واﻟُﺳﻠف
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺳﺣب ﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف وأدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ.

اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﻷﻏراض اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ ،ﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻔﺋﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن:
· ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
· ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )ذﻣم داﺋﻧﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر(.
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﺗﺻﻧف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﻋﻧد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻐرض إﻋﺎدة ﺷراﺋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب.
ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻔﺋﺔ أﯾﺿﺎ ً اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺣددة ﻛﺄدوات ﺗﺣوط ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻘﺎت ﺗﺣوط ﻛﻣﺎ
ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )) (٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺣددة ﻛﺄدوات ﺗﺣوط ﻓﻌﺎﻟﺔ.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻻوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة ﻗد ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻوﻟﻲ ﻣن
اﻻﻋﺗراف وﻓﻘط إذا ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) .(٩ﻟم ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة.

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر واﻟﻘروض(
ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﻔﺋﺔ ھﻲ اﻷﻗرب ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻘود واﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﺎﺋدة واﻟﺳﻠف
ﻻﺣﻘﺎ َ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد .وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد إﻟﻐﺎء
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹطﻔﺎء ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﺎل.
ﺗﺣﺗﺳب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻣن ﺧﻼل أﺧذ أي ﺧﺻم أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺣواذ ورﺳوم وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر وھﻲ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻣﻌدل
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد وﯾدرج إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﺗﻧطﺑﻖ ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘروض
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻓﺎﺋدة.

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﮫ أو اﻟﻐﺎؤه أو اﻧﺗﮭﺎؤه .وﻋﻧد اﺳﺗﺑدال اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺟود ﺑﺂﺧر ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻘرض ﺣﺳب
ﺷروط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً أو ﺷروط اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ،ﻓﺈن ﻣﺛل ھذا اﻻﺳﺗﺑدال أو اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ ﻛﺈﻟﻐﺎء ﻗﯾد ﻻﻟﺗزام
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﺟدﯾد .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔرق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ج( ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﺟل ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺣﻖ ﺣﺎﻟﻲ ﻧﺎﻓذ
ﻧظﺎﻣﺎ ً ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ وﺗواﻓر اﻟﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣوﺟودات
وﺳداد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد.
٢٥
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
 ١٤-٣اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
ت( ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك .وﺑﻣﺎ أن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺧص
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﻋﻼوة  /ﻋﻣوﻟﺔ ﺑﺷﺄن ھذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت .ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) ،(٩ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﯾﺎس ھذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺳوق ﻟﻌﻘود ﺿﻣﺎﻧﺎت ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ذﻟك اﻟوﻗت.
وﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻔﺎء اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك .ﻋﻠﯾﮫ ،ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻷرﺑﺎح  /اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة .ﯾﺗم إطﻔﺎء دﺧل اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ھذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت.
ث( اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘروض ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ أو ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻘروض ﺑﺳﻌر اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق -وﯾﺗم إﺛﺑﺎت دﺧل اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻻﺣﻘﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل
اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺗم إﻗراﺿﮫ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻛﺄرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن
ﻣؤھﻼ ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻛﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت.
 ١٥-٣اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أي ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﻓﻰ ﺣﺎل وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟﻣؤﺷر
أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺿرورة ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧوي ،ﻓﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد وﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام – أﯾﮭﻣﺎ
أﻋﻠﻰ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أﺻل ﻣن اﻟﻣوﺟودات ،إﻻ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ إﻟﻰ داﺧل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻲ ھﻲ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋن ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﺻول اﻷﺧرى أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺻول .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﻓﺈن اﻷﺻل ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ وﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾﺿﮫ ﻟﻘﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام ،ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺻم
ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟذي ﯾﻌﻛس اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳوق ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟوﻗﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸﺻل .وﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﺣدﯾد
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ،ﯾﺗم أﺧذ أﺣدث ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺛل ھذه
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﻓﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻼﺋم ﻟﮭذا اﻟﻐرض.
ﯾﺗم ادراج ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اوﻓﻲ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺻروف اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ وظﯾﻔﺔ
اﻷﺻل ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺷﮭرة ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى اﺳﺗﻣرار وﺟود ﺧﺳﺎﺋر
ﺟراء اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﺻل ﺗم ﺗﺛﺑﺗﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً أو وﺟود ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻲ ﺣﺟم ھذه اﻟﺧﺳﺎﺋر .وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود أي ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺗﻘوم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد .ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ـ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﮭرة ـ ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل ﻣﻧذ
ﺗﺳﺟﯾل آﺧر ﺧﺳﺎرة ﻣن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﻛون ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ﻣﺣدودا ً ﺑﺣﯾث ا َ
ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد أو
ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻣن ﻗﺑل ـ ﺑﻌد طرح اﻻﺳﺗﮭﻼك ـ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ
ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺗم إدراج ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة إﻻ إذا ﺟرى إدراج اﻷﺻل ﺑﻣﺑﻠﻎﻣ ُﻌﺎد ﺗﻘدﯾره ،وﻓﻲ ھذه
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ﻋﻠﻰ أﻧﮫ زﯾﺎدة ﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم.
 ١٦-٣اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟظﺎھرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة
اﻷﺟل وﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻗل وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺧﺎطر ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﻟﻐرض إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻛﻣﺎ ھو
ﻣوﺿﺢ أﻋﻼه ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك )إن وﺟدت( ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن إدارة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 ١٧-٣ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت ﻧﻘدﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻛﻣطﻠوﺑﺎت وذﻟك ﻋﻧد اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ وأن اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟم ﯾﻌد ﺗﺣت
ﺗﺻرف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
٢٦
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت

١٨-٣
ﻋﺎم
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗدﻓﻖ
ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳوف ﯾﻛون ﺿروري ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام وﯾﻣﻛن إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻣوﺛوق ﺑﮫ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام .ﻋﻧدﻣﺎ
ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺑﻌض أو ﻛل اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺳﯾﺗم اﺳﺗردادھﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة
ﻛﺄﺻل ﻣﻧﻔﺻل وﻟﻛن ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة ﻣؤﻛدة ﺗﻘرﯾﺑﺎ .ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻣﺻروف اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة ﺑﻌد ﺧﺻم أي ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗردة.
إذا ﻛﺎن أﺛر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﺟوھرﯾﺎ ،ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﻌﻛس ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون
ذﻟك ﻣﻼﺋﻣﺎ ً ،اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام .ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺻم ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﺑﺳﺑب ﻣرور اﻟوﻗت ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل
١٩-٣

ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن

ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﺎھم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن
راﺗﺑﮭم ﺗﺟﺎه ﺗﻘﺎﻋد ﻣوظﻔﯾﮭﺎ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻌودي اﻟﻣطﺑﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺗرات
ﺧدﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﻣوﺟب ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﺋﺗﻣﺎن اﻟوﺣدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
إن إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس ،اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ،وﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣوﺟودات )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣددة( واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺧطﺔ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣددة( ﯾﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻣﻊ اﻟﺧﺻم أو اﻟﻘﯾد اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻸرﺑﺎح
اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﯾﮭﺎ .ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ
اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺑﻖ ﻣن:
·
·

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌدﯾل اﻟﺧطﺔ أو ﺗﻘﻠﯾﺻﮭﺎ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻌﺗرف ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ.

ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أو اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣددة .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺗﺣت ﺑﻧد " ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ " ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة:
·
·

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت واﻟﺗﺳوﯾﺎت ﻏﯾر
اﻟﻣﻌﺗﺎدة.
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺻﺎرﯾف أو إﯾرادات اﻟﻔواﺋد.

٢٠-٣

اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ

ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﻧد وﺟود ﺗﺄﻛﯾدات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼم اﻟﻣﻧﺣﺔ ،وﺑﺄﻧﮫ ﺳﯾﺗم اﻻﻟﺗزام ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ .وﻋﻧدﻣﺎ
ﺗﺗﻌﻠﻖ اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﺻﺎرﯾف ،ﯾﺗم اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﺈﯾرادات ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرة وذﻟك ﻟﻣﺿﺎھﺎة اﻟﻣﻧﺣﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣﻊ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﮭﺎ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻧﮭﺞ اﻟﻣﺿﺎھﺎة ﻟﻠﻣﻧﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺗطوﯾر ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض
)ﻣرﻛز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺔ( واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺎﻓﻼت اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض.
٢١-٣

ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﺗﺻﻧف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗرداد ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﺷﻛل اﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻌﮭﺎ
وﻟﯾس ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﮭﺎ .ﺗﻘﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻟﺑﯾﻊ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.
ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وأن ﺗﻛون اﻷﺻول ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻺﺳﺗﻼم
ﻓورا ً ﺑﺣﺎﻟﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺟب أن ﺗﺷﯾر اﻻﺟراءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺣدوث ﺗﻐﯾرات ھﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﻐﺎء ﻗرار اﻟﺑﯾﻊ .ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﻛون ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧطﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل واﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﺻﻧﯾف.

٢٧
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
 ٢٢-٣اﻟﻣﺧزون
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل ﻣﻊ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷي ﺑﻧود ﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ أو ﺑطﯾﺋﺔ اﻟﺣرﻛﺔ .ﯾﺗم
ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻟﺷراء اﻟﻣﺧزون واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺑﺷﺄن إﺣﺿﺎرھﺎ إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﮭﺎ ووﺿﻌﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﯾﺳﺗﻧد
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ إﻟﻰ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻘدﯾري ﻧﺎﻗﺻﺎ أي ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﻛﺑدھﺎ ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد.

-٤

اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹدارة إﺟراء اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﯾرادات
واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ واﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .إن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت
واﻟﺗﻘدﯾرات ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ إﺟراء ﺗﺳوﯾﺎت ﺟوھرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت
١-٤
أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺈﺻدار اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،إن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﻘدﯾرات ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،واﻟﺗﻲ
ﻟﮭﺎ أﺛر ﻛﺑﯾر ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه.
اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
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ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺟب ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ
واﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ،ﯾﺗطﻠب إﺻدار ﺣﻛم ﻣن اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ وﺗوﻗﯾت
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣطﻠوب .ﺗﺳﺗﻧد ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ اﻓﺗراﺿﺎت ﺣول ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣل وﻗد
ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص.
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون
٣-٤
ﯾظﮭر اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺧزون ﻗدﯾم أو ﻣﺗﻘﺎدم ،ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻟﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻟﮫ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻟﻛل ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺣده .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﻣﻔردھﺎ
وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻗدﯾﻣﺔ أو ﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ وﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻣﺧزون وﻋﻣره أو درﺟﺔ ﺗﻘﺎدﻣﮫ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
٤-٤
ﯾﺗطﻠب ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٥ﻣن اﻹدارة اﺗﺧﺎذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘوﯾم ﻛل ﻣن ﻋﻘودھﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء ﻣﺳﺗوﻓﺎة ﻋﻠﻰ ﻣدى زﻣﻧﻲ أو ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ
ﻣﺣددة ﻣن اﻟزﻣن ﻟﺗﺣدﯾد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات .ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘوﯾم أﻧﮫ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،ﻻ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣوﺟودات ذات اﺳﺗﺧدام ﺑدﯾل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺣﻖ إﻟزاﻣﻲ ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل اﻷداء اﻟﻣﻧﺟز ﺣﺗﻰ
ﺗﺎرﯾﺧﮫ .ﻓﻲ ھذه اﻟظروف ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت .وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ھذا ھو اﻟﺣﺎل ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻧﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٥ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

ﺗﺧﺻﯾص ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺗزام اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗطﺑﯾﻖ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣدﺧﻼت ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء ﺣﯾث ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣﻊ ﻣرور
اﻟوﻗت .ﺗرى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﮭود اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت
اﻷداء ،ﯾوﻓر أﻓﺿل ﻣرﺟﻊ ﻟﻺﯾرادات اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎ .وﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣدﺧﻼت ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﺟﮭود أو اﻟﻣدﺧﻼت ﺑﻣﺎ
ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ اﻟوﻗت
اﻟﻣﻧﺻرم ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت.
اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت
٥-٤
إن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﻘدﯾرات ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﺛر ﻛﺑﯾر ﯾؤدي إﻟﻰ
ﺗﻌدﯾل ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤

اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن
اﻟظروف واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺣول اﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﻐﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳوق أو اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﺳﯾطرة
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻧﻌﻛس ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻧد ﺣدوﺛﮭﺎ.
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
٦-٤
ﯾﺣدث اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻠزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط ﺗﻌﺎﻣل ﻋﺎدل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﺟودات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو أﺳﻌﺎر ﺳوق ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ،ﺣﯾﺛﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖ ذﻟك .ﯾﺗم اﺷﺗﻘﺎق اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻻ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻠﺗزم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌد أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺣﺳن أداء ﻣوﺟودات اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎرھﺎ .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ھﻲ أﻛﺛر ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﻌدل
اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض
اﻻﺳﺗﻘراء.
ﺑراﻣﺞ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
٧-٤
ﺗﺣدد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌد إﻧﺗﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ اﻷﺧرى وﻓﻖ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘوﯾم اﻛﺗوارﯾﺔ .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘوﯾم
اﻻﻛﺗواري إﺟراء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗطورات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .وﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ،واﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﺗب ،وﻣﻌدﻻت اﻟوﻓﯾﺎت .وﻧظرا ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﻟﻠﺗﻘوﯾم واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ
طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،ﻓﺈن اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﺗﺎرﯾﺦ
إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
٨-٤
ﻋﻧد ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺷﺗﻘﺎق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق ﺗﻘوﯾم ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﯾﺗم أﺧذ ﻣدﺧﻼت ھذه اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ،وﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ،ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب إﺑداء درﺟﺔ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺗﺷﺗﻣل اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣدﺧﻼت ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت .ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
٩-٤
ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) (٣٨ﺣول ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗﻌرض ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺧﻼل دورة
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗﻘوﯾم ﺣﺎﻟﺔ ھذه اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﺗﻘوﯾم اﺣﺗﻣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣﻣل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ذات
اﻟﺻﻠﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺗم ﺗﺟﻧﯾب اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم اﻹدارة ،إﻻ ﻋﻧد ﻧﺷوء اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ.
 ١٠-٤اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﺣﺎﻓﻼت واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب
اﻻﺳﺗﮭﻼك  /اﻹطﻔﺎء .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺻل أو اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎدي .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﺻورة دورﯾﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك  /اﻹطﻔﺎء ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن طرﯾﻘﺔ وﻓﺗرة اﻻﺳﺗﮭﻼك  /اﻹطﻔﺎء
ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣوﺟودات.
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اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات
١-٥

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (١وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) " (٨ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ"

ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ٢٠١٨م ،أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ )" (١ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" وﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ )" (٨اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ" ﻟﺗﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف "ﺟوھري" ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض ﺟواﻧب اﻟﺗﻌرﯾف .ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺟدﯾد "ﺑﺄن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛون ﺟوھرﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻌﻘول أن ﯾﺗم
ﺗوﻗﻊ ﺣذف أو ﺗﺣرﯾف أو ﺣﺟب ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟرﺋﯾﺳﯾون ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣول ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺣددة ﺗﺗوﻟﻰ إﺻدار ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﻧطﺑﻖ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م أو ﺑﻌد ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر .ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر
ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
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اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات  -ﺗﺗﻣﺔ
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " ﺗﻌرﯾف اﻷﻋﻣﺎل"
٢-٥
ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ٢٠١٨م ،أﺻدر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )(٣
"ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل" ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ﺗﻌﺗﺑر أﻋﻣﺎل أم ﻻ  .ﺗوﺿﺢ
اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت أﻟﻲ أﻋﻣﺎل ،وﺗﺳﺗﺑﻌد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ إﺣﻼل أي ﻋﻧﺎﺻر
ﻣﻔﻘودة ،وإﺿﺎﻓﺔ ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺟوھرﯾﺔ ،وﺗﺿﯾﯾﻖ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻸﻋﻣﺎل
واﻟﻣﺧرﺟﺎت ،وﺗﻘدﯾم اﺧﺗﺑﺎر اﺧﺗﯾﺎري ﻟﻣدى ﺗّرﻛز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗم ﺗﻘدﯾم أﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻊ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت.
ﺗﻧطﺑﻖ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م أو ﺑﻌد ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر .ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر
ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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اﻻﯾرادات

إﯾرادات ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻣﺗﯾﺎز ﻣﺷروع اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض
إﯾرادات ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب
إﯾرادات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
إﯾراد دﻋم ﺣﻛوﻣﻲ )*(

٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

────────

────────

════════

════════

٤٥٩٬١٢٠
٧١٠٬٥٤٢

١٬٠٣٦٬٩١٤
٦٧٤٬٩٧٧

٧١٠٬٥٤٢
٣٠١٬٩٦٧
١٠٨٬٩٤٩
٤٨٬٢٠٤

١٬١٦٩٬٦٦٢

ﺗوﻗﯾت اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد:
ﺧدﻣﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻧد ﻧﻘطﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺧدﻣﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ

────────
════════

════════

٨٣٨٬٢٧٩
٣٣١٬٣٨٣

١٬٠٠١٬٦٦٧
٧١٠٬٢٢٤

١٬٧١١٬٨٩١

────────

────────

════════

════════

١٬١٦٩٬٦٦٢

)*(

١٬٧١١٬٨٩١

────────

١٬١٦٩٬٦٦٢

ﺧدﻣﺎت ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻰ:
ﺟﮭﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ
أطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ

٦٧٤٬٩٧٧
٦١٠٬٣٤٢
٣٦٩٬٩٣٣
٥٦٬٦٣٩

١٬٧١١٬٨٩١

ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ،٢٠١٨ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺗطوﯾر ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض )ﻣرﻛز اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺔ( واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ )ﺳﺎﺑﺗﻛو( )"اﻟﻣﺷﻐل"( ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺎﻓﻼت اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﻛﺧدﻣﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﺎﻓﻼت اﻷھﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض وذﻟك ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن وﯾﺷﻣل ذﻟك ﺗﻘدﯾم اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات واﻟﻌﻣﺎل وﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣور اﻟﻼزﻣﺔ
ﻓﻧﯾﺎ ً وﻋﻣﻠﯾﺎ ً ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع.
إّن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺣﺎﻓﻼت  ١١ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٣٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٧ﻓﺑراﯾر  (٢٠١٨ﻟﻠﻧﻘل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎرات ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧدﻣﺔ وﻧﻘﺎط
اﻟﺗوﻗف ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض واﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻣواﻓﻘﺔ ھﯾﺋﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم .ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟدﻋم اﻟﺳﻧوي )٣٦٬٥٠٥٬٦٧٦
﷼ ﺳﻌودي( ﯾﺗم ﺻرﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺷﮭرﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ .ﻧظرا ً ﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،اﺗﻔﻘت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣﺎرس  ٢٠٢٠ﻣﻊ
اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﻻﺳﺗﻣرار ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﻧظرا ً ﻟﻌدم ﺑدء ﻣﺷروع اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻌﺎم .ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل
إﯾرادات اﻟدﻋم ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻧظرا ً ﻟﺗوﻗف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻘل ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة .ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣﺎﯾو ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ،اﺗﻔﻘت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﺣﺳب اﻟﺷروط واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ وﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد
ﻣدة اﻟﺗﻣدﯾد .ﺧﻼل ﺷﮭر ﻧوﻓﻣﺑر ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓوﺗرة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑداًء ﻣن ﯾوﻟﯾو.
ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة ﺑﻌدم وﺟود ﺷروط ﻟم ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﮭﺎ أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذا اﻟدﻋم.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٦

اﻹﯾرادات  -ﺗﺗﻣﺔ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ،٢٠١٨ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﻛل ﻣن أﻣﺎﻧﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟدة وﺳﺎﺑﺗﻛو ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣﺎﻓﻼت اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﺟدة وذﻟك ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات وﯾﺷﻣل ذﻟك ﺗﻘدﯾم اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات واﻟﻌﻣﺎل وﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣور اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻧﯾﺎ ً وﻋﻣﻠﯾﺎ ً ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع.
إّن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺣﺎﻓﻼت ھو  ١١ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٣٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٧ﻓﺑراﯾر  (٢٠١٨ﻟﻠﻧﻘل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎرات ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺧدﻣﺔ وﻧﻘﺎط
اﻟﺗوﻗف ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺟدة واﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻣواﻓﻘﺔ ھﯾﺋﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم .ﺣﯾث ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟدﻋم اﻟﺳﻧوي
) ٢٠٫١٣٢٫٧٢٨﷼ ﺳﻌودي( ﯾﺗم ﺻرﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺷﮭرﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ .ﻧظرا ً ﻟﺗوﻗف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻘل ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم
اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل إﯾرادات اﻟدﻋم ﻋن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة.
ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة ﺑﻌدم وﺟود ﺷروط ﻟم ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﮭﺎ أو اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذا اﻟدﻋم.

-٧

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﯾرادات

ﻣﺻﺎرﯾف ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾز ﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض
رواﺗب وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ
ﻣﺻروف اﻻﺳﺗﮭﻼك )إﯾﺿﺎح (١٣
إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ ﺣﺎﻓﻼت
رﺳوم ﺗﺄﺷﯾرات وإﻗﺎﻣﺎت
ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
ﺻﯾﺎﻧﺔ وأﺗﻌﺎب ﻋﺎﻣﺔ
إﯾﺟﺎر
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑطﯾﺋﺔ اﻟﺣرﻛﺔ
إطﻔﺎء )إﯾﺿﺎح (١٤
ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﺧدﻣﺎت اﻟرﻛﺎب
ﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى

٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

────────

────────

════════

════════

٦٦٠٬٠٤٧
٢٥٠٬٥٣٣
١٧٩٬٥٥٧
٥٨٬٢١٠
٤٦٬٤١٦
٣٢٬٤٥٢
١٧٬٣٣٢
١٢٬٢٤٩
٨٬٣٥٣
٨٬٣٣٨
٣٬٧٤٨
١٬٣١٧
١١٬٢٥٤

١٬٢٨٩٬٨٠٦

-٨

١٬٤٩٢٬٥٢٥

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ

اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻋﻣوﻻت وﻛﻼء ﻣﺣﻠﯾﯾن
دﻋﺎﯾﺔ وﺗروﯾﺞ
ﻋﻣوﻻت وﻛﻼء دوﻟﯾﯾن
إﻋﻼﻧﺎت

٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

────────

────────

════════

════════

١٨٬٥٧٣
١٠٬٨٨٦
٤٬٢٥٨
٥٧٦
٣٨٦
٣٤٬٦٧٩
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٦١٢٬٨٩٣
٣٩٧٬١٩١
١٧٣٬٩٧٤
١١٩٬٣١٩
٥٣٬٣٤٠
٤٢٬٦١٥
٢٢٬٥٥٩
١٧٬٤٤٥
٨٬٩٣٤
٥٬١٣١
١٩٬٦١٦
٤٬٦٤٦
١٤٬٨٦٢

١٤٬٨٧٢
٢٤٬٣٧٧
٣٬٨٧٥
٢٬٥١٨
١٬٤٠٦
٤٧٬٠٤٨

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٩

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارﯾﺔ

رواﺗب وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ
ﻣﺻﺎرﯾف اﺳﺗﺷﺎرات إدارﯾﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﺧدﻣﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
إطﻔﺎء )إﯾﺿﺎح (١٤
اﺳﺗﮭﻼك )إﯾﺿﺎح (١٣
ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف وﻣﻛﺎﻓﺂت وﺑدﻻت ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ )إﯾﺿﺎح (٣٣
ﻣﺻﺎرﯾف ھﺎﺗف واﻧﺗرﻧت
إﯾﺟﺎر
رﺳوم ﺗﺄﺷﯾرات وإﻗﺎﻣﺎت
ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى

-١٠

إﯾرادات أﺧرى

ﺗﺳوﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺗﺄﻣﯾن
دﺧل إﯾﺟﺎرات
ﺗﺄﺟﯾر ﺳﺎﺋﻘﯾن
ﻏراﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣوردﯾن
أرﺑﺎح ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺧردة
إﯾراد إﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﻼت اﻟﻧﻘل اﻟداﺧﻠﻲ
أرﺑﺎح ﺑﯾﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات وﺣﺎﻓﻼت وﺷﺎﺣﻧﺎت
اﯾراد ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻐﯾر
إﯾرادات أﺧرى

٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────
٤٥٬٢٣١
١٣٬١٦٥
١١٬٢٠٢
٨٬٩٥٩
٥٬٠٦٨
٤٬٢٥٧
٣٬٩٢٢
٣٬٩٠٤
٢٬٧٦١
١٬٥٤٢
٩٩٩
٣٥٩
٢٬٤٦٣
────────
١٠٣٬٨٣٢
════════

٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────
٥٤٬٣٦٠
٣١٬٠٤٩
٢٨٥
١٠٬٥٩٩
٢٬١٦١
٣٬٩٦٥
٥٬٠٣٤
٣٬٣٧١
٤٬٣٣٨
٢٬٩٠٨
١٬٨٤٣
٦٠٦
٢٬٥٢٩
────────
١٢٣٬٠٤٨
════════

٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

٥٬٣١٦
٢٬٣٦٤
١٬٣٣٣
١٬١٩١
٤٣١
٢٢٠
١٣
١٬٨١٥

٨٠٤
٢٬٧٨٨
١٬٣٢١
٧٦٠
٩٩
٧٬٥٦٣
٢٬٣٩٠
٩٦٨

────────

────────

════════

════════

١٢٬٦٨٣

١٦٬٦٩٣
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
اﻟزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

-١١

اﻟزﻛﺎة
أ(
اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﺑﻠﻎ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ  ١٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ١٧٫٢ :٢٠١٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.

ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────
٢٩٬٤٤٧
١٤٬٠٥٤
)(٦٬٨٢٤
───────
٣٦٬٦٧٧
═══════

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺣﻣل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────
١٨٬٩٨٢
١٧٬٢٢١
)(٦٬٧٥٦
───────
٢٩٬٤٤٧
═══════

ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدة .ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ
ﻟﻸﻋوام ﻣن  ٢٠٠٥ﺣﺗﻰ  ٢٠١٩وﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  .٢٠١٩أﺻدرت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة
واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( رﺑوطﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  ٢٠١٨وﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺳداد اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟرﺑوط
اﻟﻣﻌدﻟﺔ وأﻧﮭت اﻟﺷرﻛﺔ وﺿﻌﮭﺎ اﻟزﻛوي ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻧوات ﺣﺗﻰ .٢٠١٨
ب(

ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﺑﻠﻎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ  ٢١٠أﻟف ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٦ :٢٠١٩أﻟف ﷼ ﺳﻌودي(.

ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺣﻣل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────

٢١٠
)(١٤١
──────────
٦٩
═════════

٤٤٧
٦
)(٤٥٣
──────────
══════════

ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار اﻟزﻛوي واﻟﺿرﯾﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ٢٠١٩م .ﻟم ﯾﺗم إﺟراء
أﯾﺔ رﺑط زﻛوي ﺑﻌد ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-١٢

رﺑﺢ اﻟﺳﮭم
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﻌدل ﻟﻠﺳﮭم وذﻟك ﺑﻘﺳﻣﺔ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
ﯾﻌﻛس اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدﺧل واﻷﺳﮭم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﻌدل ﻟﻠﺳﮭم:

)اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟدﺧل اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻣن اﻟرﺑﺢ
اﻷﺳﺎﺳﻲ

٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────

٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────

)(٣٧٥٬١٦٠

٣٥٬٣٢٤

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟرﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ

٢٠٢٠
──────────
١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٠١٩
──────────
١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٠٢٠
﷼ ﺳﻌودي
──────────
)(٣٫٠٠
══════════

٢٠١٩
﷼ ﺳﻌودي
──────────
٠٬٢٨
══════════

)ﺧﺳﺎرة( رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﻌدل

-١٣

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﺣﺎﻓﻼت واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﺣﺎﻓﻼت واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت ٢-١٣
ﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺣﺎﻓﻼت ﺗﺣت اﻻﻧﺷﺎء ١-١٣

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺄﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺄﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

١٬١٤٨٬٢٧٩
٢٤٬٢٦٥
١٬١٧٢٬٥٤٤

١٬٢٣٣٬٦٣٨
٢٢٬١٢٨
١٬٢٥٥٬٧٦٦

 ١-١٣اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﺣﺎﻓﻼت ﺗﺣت اﻻﻧﺷﺎء
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﺣﺎﻓﻼت ﺗﺣت اﻻﻧﺷﺎء اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن ﻟﺑﻧﺎء وﺗطوﯾر اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻷﺛﺎث واﻟﺣﺎﻓﻼت واﻷدوات اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
اﻷﺧرى .اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗطوﯾر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﺣوﯾﻼت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﺣوﯾﻼت أﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (١٤
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺄﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺄﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٢٢٬١٢٨
٢٣٬٦٢٥
)(١١٬٢٤٢
)(١٠٬٢٤٦
٢٤٬٢٦٥

٣٦٬٨١٨
١٦٬٧٠٥
)(٢٠٬٠٨٥
)(١١٬٣١٠
٢٢٬١٢٨
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ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ )إﯾﺿﺎح (٢٢

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩
اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﺣوﯾﻼت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ )إﯾﺿﺎح (٢٢
اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﺣوﯾﻼت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

٢-١٣

٩٠٬٢٦٤
════════
٩٠٬٢٦٤
════════

────────
────────
════════

٩٠٬٢٦٤
────────
٩٠٬٢٦٤
────────
٩٠٬٢٦٤
════════

────────

اﻷراﺿﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

١٥٣٬٩٣١
════════
١٦٤٬٤٠٣
════════

٣٥٩٬٤٢٤
١٢٬٢٩٦
────────
٣٧١٬٧٢٠
٢١٬٨٩٩
────────
٣٩٣٬٦١٩
════════

٥٢٥٬١٥١
٣٠٥
١٠٬٧٥٥
)(٨٨
────────
٥٣٦٬١٢٣
٤٨٤
١٠٬٩٤٣
────────
٥٤٧٬٥٥٠
════════

────────

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﺣﺎﻓﻼت واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت  -ﺗﺗﻣﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

٨١٣٬٤٥٠
════════
٩٠٦٬٤٧٨
════════

٨٨٥٬٧٤٧
١٤٥٬٧٩٥
)(١٤٩٬٤١٤
────────
٨٨٢٬١٢٨
١٤١٬٢٦٢
)(٩٩٬٢٥٣
────────
٩٢٤٬١٣٧
════════

١٬٨٧٧٬١١٦
٩١٬٨٦٥
)(٢١
)(١٨٠٬٣٥٤
────────
١٬٧٨٨٬٦٠٦
٩٧٬٩٥٤
)(١٤٨٬٩٧٣
────────
١٬٧٣٧٬٥٨٧
════════

────────

٣٥

اﻟﺣﺎﻓﻼت واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت
واﻟﻣﻘطورات
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٦٬٤٥٤
════════
٦٬١٤١
════════

١٢٬٢٧١
١٬٤٤٥
────────
١٣٬٧١٦
١٬٧٣٧
────────
١٥٬٤٥٣
════════

١٩٬٢٠٠
٦٦٠
)( ٣
────────
١٩٬٨٥٧
٢٬٠٥٠
────────
٢١٬٩٠٧
════════

────────

اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

١٥٬٦٥١
════════
١٨٬٤٨٤
════════

٦٥٬٤٦٤
٧٬٣٣١
)(١٨٬٧٢٦
────────
٥٤٬٠٦٩
٦٬٧٤٧
)(٦٢
────────
٦٠٬٧٥٤
════════

٨٥٬٧٤٥
٣٬١٠٤
٥٬٧٧٤
)(٢٢٬٠٧٠
────────
٧٢٬٥٥٣
٣٬٦١٦
٢٩٩
)(٦٣
────────
٧٦٬٤٠٥
════════

────────

اﻟﺳﯾﺎرات
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٣٢٬٦٤١
════════
٣٦٬٨٥٨
════════

٥٧٬٣٣٤
٧٬٤٩٩
────────
٦٤٬٨٣٣
٧٬٣٢٥
────────
٧٢٬١٥٨
════════

٩٦٬٠٣٠
٢٬١٢٤
٣٬٥٧٧
)(٤٠
────────
١٠١٬٦٩١
٣٬١٠٨
────────
١٠٤٬٧٩٩
════════

────────

اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٣٥٬٨٨٨
════════
١١٬٠١٠
════════

٣٬٥٧٣
────────
٣٬٥٧٣
٤٬٨٤٤
────────
٨٬٤١٧
════════

١٥٬١٧٥
)(٥٩٢
────────
١٤٬٥٨٣
٢٩٬٧٢٢
────────
٤٤٬٣٠٥
════════

١٬١٤٨٬٢٧٩
════════
١٬٢٣٣٬٦٣٨
════════

١٬٣٨٠٬٢٤٠
١٧٧٬٩٣٩
)(١٦٨٬١٤٠
────────
١٬٣٩٠٬٠٣٩
١٨٣٬٨١٤
)(٦٢
)(٩٩٬٢٥٣
────────
١٬٤٧٤٬٥٣٨
════════

٢٬٦٩٣٬٥٠٦
١١٣٬٢٣٣
٢٠٬٠٨٥
)(٢٠٣٬١٤٧
────────
٢٬٦٢٣٬٦٧٧
١٣٦٬٩٣٤
١١٬٢٤٢
)(١٤٨٬٩٧٣
)(٦٣
────────
٢٬٦٢٢٬٨١٧
════════

────────

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

────────

أ ﺻول ﺣﻖ
اﻻﺳﺗﺧدام )إﯾﺿﺎح
(١-٢-١٣
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-١٣

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﺣﺎﻓﻼت واﻟﺷﺎﺣﻧﺎت  -ﺗﺗﻣﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────
١٧٩٬٥٥٧
٤٬٢٥٧
───────

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات )إﯾﺿﺎح (٧
ﻣﺻﺎرﯾف إدارﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (٩

١٨٣٬٨١٤
═══════

١-٢-١٣

٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────
١٧٣٬٩٧٤

٣٬٩٦٥
───────
١٧٧٬٩٣٩
═══════

أﺻول ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻣﺑﺎﻧﻲ )ورش ﻋﻣل وﻣواﻗﻊ( .ﺗﺗراوح ﻣدد ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﺎن اﻟﻰ  ١٠ﺳﻧوات ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﺎﺳﺗﮭﻼك ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻟﻌﻘد وﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت.
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿﺎ ً ﺑﻌض ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣدﺗﮭﺎ  ١٢ﺷﮭرا ً أو أﻗل وﻋﻘود ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ
اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻻﻋﺗراف ﺑﮭذه اﻟﻌﻘود اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل واﻟﻌﻘود ﻟﻣوﺟودات ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺻﺎرﯾف اﯾﺟﺎر
ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٣١) ٢٠٢٠دﯾﺳﻣﺑر  ١٠ :٢٠١٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.

-١٤

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ

٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────

٣٥٬٨٠٤
٥٤٨٬٣٥٤
───────
٥٨٤٬١٥٨
═══════

اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺗراﺧﯾص )أ(
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ أﺧرى )ب(

)أ( اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ

٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────
٣٦٬١٣٥
٣٠٩٬٨٢٠
───────
٣٤٥٬٩٥٥
═══════
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
ﻣﺣول ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
ﻣﺣول ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

٦٤٬٣٥٩
٨
١١٬٣٠٣
٧٥٬٦٧٠
٢٬٨٢٩
١٠٬٢٤٦
٨٨٬٧٤٥

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

٣٢٬٢٤٣
٧٬٢٩٢
٣٩٬٥٣٥
١٣٬٤٠٦
٥٢٬٩٤١

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩

٣٥٬٨٠٤
٣٦٬١٣٥

اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم

٣٦
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-١٤

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻻطﻔﺎء ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات )إﯾﺿﺎح (٧
ﻣﺻﺎرﯾف إدارﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (٩

٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────

٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────

٨٬٣٣٨
٥٬٠٦٨
───────
١٣٬٤٠٦
═══════

٥٬١٣١

٢٬١٦١
───────
٧٬٢٩٢
═══════

)ب( ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ أﺧﺮى
ﺗﻣﺛل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻐﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﺣﺎﻓﻼت وﻛراﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣﺷروع .ﺑﻣوﺟب
ﻋﻘد اﻟﻣﺷروع ،ﺳﯾﻛون ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﺧﯾﺎر ﺷراء اﻟﺣﺎﻓﻼت واﻟﻛراﺟﺎت ﺑﻘﯾﻣﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ وإذا ﻟم ﯾﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذا اﻟﺧﯾﺎر،
ﻓﻠﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﻖ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻼت.
-١٥

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ  ٣٠٧٫١٢٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠٢٠و ٣١دﯾﺳﻣﺑر  .٢٠١٩ﺗﻧوي اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭذه اﻷراﺿﻲ ﻷﻏراض اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗدرج
ھذه اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،إن وﺟدت.
ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻘﯾﻣﯾن ﻋﻘﺎرات ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺧﺎرﺟﯾﯾن .ﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻷراﺿﻲ ﻣن ﻗﺑل – "ﺷرﻛﺔ أوﻻت
ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎري" – ﺗرﺧﯾص رﻗم ) ،(١٢١٠٠٠٠٣٩٧وﻟدﯾﮭم اﻟﻣؤھﻼت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ واﻟﺧﺑرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ
وﻓﺋﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟذي ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮫ .ﯾﻘوم اﻟﻣﻘﯾﻣون اﻟﻣﺳﺗﻘﻠون ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﺳﻧوي أو ﻋﻧد اﻟطﻠب ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة .ﺗم إﺟراء آﺧر ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﮐﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢٠وﻗد ﺣددت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ٤١٢٫٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
ﺗﻘﺎس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ َ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﺳوق ﺣﯾث أن طرﯾﻘﺔ ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﻌﺎر
وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ھﺎﻣﺔ ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن اﻟﺳوق ﻟﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺻول ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ وﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻟﺗﻌﻛس
اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻷﺣﺟﺎم واﻟﻣواﻗﻊ واﺟﮭﺔ/اﻟرؤﯾﺔ ،وﻋرض واﻻﺳﺗﻔﺎدة وﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
ﻻ ﯾوﺟد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي ﻗﯾود ﺑﺷﺄن ﺑﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺷراء أو إﻧﺷﺎء أو ﺗطوﯾر
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو إﻟﺗزاﻣﺎت ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت.

- ١٦

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ وﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك

ﺣﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك )أ(
ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ )ﻛﺎﻣﻛو( )ب(
ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ )ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ( )ج(

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

٩٤٬٣١١
-

١٣٨٬٣٥٢
-

────────

────────

════════

════════

٩٤٬٣١١
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١٣٨٬٣٥٢

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
- ١٦

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ وﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك  -ﺗﺗﻣﺔ
)أ(

ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ )اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻷرﺑﺎح
إﺿﺎﻓﺎت )إﯾﺿﺎح (٣٣

١٣٨٬٣٥٢
)(٤٤٬٠٤١
-

١١٤٬٦٣٦
١٨٬٧٤١
٤٬٩٧٥

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٩٤٬٣١١

────────

────────

────────

────────

════════

════════

١٣٨٬٣٥٢

إن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل )"ﺳﯾﺗﻛو"( ھﻲ ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك ﺗﻣﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﮫ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺣﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺑﻧﺳﺑﺔ  .٪٥٠ﺗﻌﻣل ﺳﯾﺗﻛو ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﻣدرﺳﻲ وﺗﻣﻠك اﻟﻣرﻛﺑﺎت ﻣن ﺣﺎﻓﻼت وإدارة أﺳﺎطﯾل اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﻘدﯾم
ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرات .ﺑدأت ﺳﯾﺗﻛو ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﺎم  .٢٠١٤ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻘد ﺗﺄﺳﯾس ﺳﯾﺗﻛو ،واﻓﻘت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﮭم
واﻟذي ﯾﺑﻠﻎ ﺣﺎﻟﯾﺎ  ٪٥٠ﻟﻛل ﻣﻧﮭم ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺗﻛو وﻓﻘﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ﺳﯾﺗﻛو.
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﺳﯾﺗﻛو:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻐﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

٩٨٬٤٧٢
٢٨٥٬٤٥٧
٣٨٣٬٩٢٩

٢٧٩٬٢٨١
٣١٩٬٢٢٢
٥٩٨٬٥٠٣

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

١١٠٬٩١٢
٧٨٬٤٢٧
١٨٩٬٣٣٩

١٩٦٬٢٥٩
١٢٠٬٦٧٥
٣١٦٬٩٣٤

اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
اﺟﻣﺎﻟﻲ )ﺧﺳﺎﺋر( اﻟرﺑﺢ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
)اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة

٦٥٬٧٣٦
)(١٣٩٬٨٧٠
)(٧٤٬١٣٤
)(٨٬٧٤٤
)(٨٢٬٨٧٨

٣٠٥٬٢٧٨
)(٢٥٠٬٤٥٥
٥٤٬٨٢٣
)(١١٬٧٦٥
٤٣٬٠٥٨

ﻟم ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻣن ﻗﺑل ﺳﯾﺗﻛو ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠٢٠و ٣١دﯾﺳﻣﺑر .٢٠١٩
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
- ١٦

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ وﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك  -ﺗﺗﻣﺔ
)ب( إن رﺻﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

────────────

────────────

────────────

────────────

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

)(٢٬٩٦٨
٢٤٤

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

)(٢٬٧٢٤
═══════════

)(٤٬٦٩٦
١٬٧٢٨

)(٢٬٩٦٨
═══════════

ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢رﺑﯾﻊ اﻷول  ١٤٣٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٠ﻧوﻓﻣﺑر ٢٠١٧م( ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑدﺧوﻟﮭﺎ ﻛﺷرﯾك ﺟدﯾد ﻓﻲ
ﺷرﻛﺔ ﻣﺗرو اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة )"ﻛﺎﻣﻛو"( ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻠﻛﮭﺎ ﻟﻌدد  ٣٦٠٠ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﺣﺻص اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﮭﺎ ﻛﺎﻣﻛو ﺑﻣﺑﻠﻎ
وﻗدره  ٣٫٦٠٠أﻟف ﷼ ﺳﻌودي واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل  ٪٢٠ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ .ﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٤رﺑﯾﻊ
اﻟﺛﺎﻧﻲ  ١٤٣٩ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ١١ﯾﻧﺎﯾر .(٢٠١٨
إّن ﺷرﻛﺔ ﻛﺎﻣﻛو ھﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ وﺗم ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ ﻛﺎﻣﻛو وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ورأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ  ١٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ
 ١٨٫٠٠٠ﺣﺻﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﺣﺻﺔ ﻣﻧﮭﺎ  ١٠٠٠﷼ ﺳﻌودي .إّن اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ھو ﻟﻐﺎﯾﺎت أﻋﻣﺎل إﻧﺷﺎء وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟطرق.
ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻛو وﻓﻘﺎ ً ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﻟم ﺗﺑدأ ﺷرﻛﺔ ﻛﺎﻣﻛو ﻧﺷﺎطﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻌد.
ﺗم ﺗﺻﻧﯾف رﺻﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟداﺋن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻛﻣﺧﺻص ﻟﻘﺎء اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺿﻣن
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻧظرا ً ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺗزام ھذه اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ.
)ب(

ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺎﻣﻛو:

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

٣٠١٬٠٨٣

١٥١٬٦٥٨

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻐﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

١٨٬٣٨٧

٩٬٩٣٨

اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

٣١٩٬٤٧٠

١٦١٬٥٩٦

٢٥٦٬٢٤٧

١٠٠٬٢٦٣

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

٧٥٬١٢٠

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

٧٦٬١٦٥

٣٣١٬٣٦٧

١٧٦٬٤٢٨

اﻹﯾرادات

٢٤٣٬٩٣٦

١٨٥٬٣٢١

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات

)(٢١٩٬٢٨٧
٢٤٬٦٤٩

)(١٦٧٬٣٢٩

اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

)(١٠٬٦٢٠

)(١٢٬١٤١

اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة

٣٬٣٢٩

٥٬٨٥١

اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ
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 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

١٧٬٩٩٢

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
- ١٦

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت زﻣﯾﻠﺔ وﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك  -ﺗﺗﻣﺔ
)ج( إن رﺻﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

-١٧

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

────────────

────────────

────────────

────────────

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

٧٬٤٥٩
)(٧٬٤٥٩

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

═══════════

٧٬٤٥٩
)(٧٬٤٥٩

═══════════

ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺻﺔ ﻗدرھﺎ  ٪٤٠ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ ،وھﻲ ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟم ﯾﺗم اﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم  ٢٠١٤اﻟﻰ ﻋﺎم  ٢٠٢٠وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
وﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠١٥اﻗرت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣل وﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ
وﺗﻌﯾﯾن ﻣﺻﻔﻲ ﻟﺗﺻﻔﯾﺗﮭﺎ .ﻋﻠﯾﮫ ،ﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﻛﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻌدم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﮭذا
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺗﺗﺿﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ
ﻓﻲ أﺳﮭم ﺷرﻛﺎت .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات طﺎﺑﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭذه اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻋروض اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط.

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣﻛﺎﺳب ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

٩٠٬١٠١
٦٣٬٥١٩
)(١٦٤٬٣٨٣
١٠٬٧٦٣
───────────
═══════════

٧٧٬٨٧٠
٩٠٬٦٤٥
)(٩٠٬٤٢١
١٢٬٠٠٧
───────────
٩٠٬١٠١
═══════════

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────────

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────────

)(٦٬٤٩٥
١٠٬٧٦٣
)(٤٬٢٦٨
───────────
═══════════

)(١٨٬٥٠٢
١٢٬٠٠٧
───────────
)(٦٬٤٩٥
═══════════

ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-١٨

اﻟﻣﺧزون
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────────
٦٤٬٢٧٤
)(٤٦٬٢٠٥
───────────
١٨٬٠٦٩
═══════════

ﻣﺧزون ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────────
٦٨٬٦٠٤
)(٣٧٬٨٥٢
───────────
٣٠٬٧٥٢
═══════════

ﺧﻼل  ،٢٠٢٠إن ﻣﺑﻠﻎ  ٢٨٬٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٦٨٬٤ :٢٠١٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻟﻠﻣﺧزون .ﺗم إﺛﺑﺎت
ھذه اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.

-١٩

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────────
٣٧٬٨٥٢
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
٨٬٣٥٣
اﻟﻣﺣﻣل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (٧
───────────
٤٦٬٢٠٥
═══════════

ﻣدﯾﻧون ﺗﺟﺎرﯾون وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﻔوﺗرة وﻣدﯾﻧون آﺧرون

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

١٩٨٬٣٥٠
٤٣٬٧٥٣
───────────
٢٤٢٬١٠٣
)(٤٦٬٩٣٩
───────────
١٩٥٬١٦٤
٤٨٢٬٣٩١
٥٬٥٠١
───────────
٦٨٣٬٠٥٦
═══════════
١٬٣٢٩٬٥٨٧
═══════════

١٨٧٬٠٢٦
٤٥٬٠٥٠
───────────
٢٣٢٬٠٧٦
)(٤٣٬٩٥٧
───────────
١٨٨٬١١٩
١١٠٬٢٦٩
٩٬١٥٧
───────────
٣٠٧٬٥٤٥
═══════════
١٬٠٣٢٬٩٤٥
═══════════

───────────

اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون:
ﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﻗطﺎع ﺧﺎص
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣدﯾﻧﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ،ﺻﺎﻓﻲ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﻔوﺗرة  -ﺟزء ﻣﺗداول
ذﻣم ﻣوظﻔﯾن
اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون واﻵﺧرون ،ﺻﺎﻓﻲ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﻔوﺗرة – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────────
٢٨٬٩١٨
٨٬٩٣٤
───────────
٣٧٬٨٥٢
═══════════

───────────

إّن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة أي ﻋﻣوﻟﺔ وﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺧﻼل  ٩٠ﯾوﻣﺎ ً .وﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢٠ﻛﺎﻧت
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺗﺑﻠﻎ  ٤٦٬٩٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٤٣٬٩٦ :٢٠١٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(
)إﯾﺿﺎح .(٣٧
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-١٩

ﻣدﯾﻧون ﺗﺟﺎرﯾون وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﻔوﺗرة وﻣدﯾﻧون آﺧرون  -ﺗﺗﻣﺔ
ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺷطوب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
-٢٠

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────
٣٩٬٥٦٨
٣٬٤٦٠
٣٬٣٥٥
٩٬١٩٢
──────────
٥٥٬٥٧٥
)(٣٬٥٠٩
──────────
٥٢٬٠٦٦
══════════

ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣدﺧﻼت ،ﺻﺎﻓﻲ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً
ﻣدﯾﻧون آﺧرون
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ

-٢١

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────
٤٣٬٩٥٧
٢٠٬٦٤٦
)(١٧٬٦٦٤
──────────
٤٦٬٩٣٩
══════════

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────
٣٢٬٣٣٣
١١٬٦٢٤
──────────
٤٣٬٩٥٧
══════════
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────
٦١٬٤٢٩
٥٨٬١٩٢
٥٬٦١٢
١٨٬٦٧٧
──────────
١٤٣٬٩١٠
)(٥٬٣٤٨
──────────
١٣٨٬٥٦٢
══════════

اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────
٦٤١
١٤٩٬١٣٥
٢٠١٬٨٠٧
──────────
٣٥١٬٥٨٣
══════════

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧك
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل *
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────
١٬١٠٤
٢١٨٬٢٣٠
١١٩٬١٠٤
──────────
٣٣٨٬٤٣٨
══════════

)*( ﺗم وﺿﻊ ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك ﻟﻣدة اﺳﺗﺣﻘﺎق  ٣أﺷﮭر أو اﻗل.

-٢٢

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢٠ﻗررت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﯾﻊ ﺑﻌض أﺻوﻟﮭﺎ )ﺣﺎﻓﻼت( واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب .وﻋﻠﯾﮫ
ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺗﻠك اﻷﺻول ﻛﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ .ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺧﺳﺎﺋر ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٤٢٫٧٠٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
ﺗﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ ﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻠك اﻟﻔروﻗﺎت ﻛﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.

٤٢

123

التقرير السنوي 2020

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٢٣

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻدر
ﯾﺑﻠﻎ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺻدر واﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ١٫٢٥٠ :٢٠٢٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر ١٫٢٥٠ :٢٠١٩
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( وﯾﺗﻛون ﻣن  ١٢٥ﻣﻠﯾون ﺳﮭم ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ١٢٥ :٢٠١٩ﻣﻠﯾون ﺳﮭم( ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﺳﮭم  ١٠﷼ ﺳﻌودي.

-٢٤

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻌودي واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺣوﯾل  ٪١٠ﻣن ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻠﮭﺎ اﻟﺳﻧوي إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ.
ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﯾﺟوز ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺟراء ھذا اﻟﺗﺟﻧﯾب ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  ٪٣٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ.
واﻓﻖ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٢رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  ١٤٤٢ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٧دﯾﺳﻣﺑر  (٢٠٢٠ﻋﻠﻰ إطﻔﺎء ﺟزء ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل ﻣﺑﻠﻎ  ١٨٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .ﺗﻣﺛل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر٢٠٢٠
ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮭ ٪ ١٬١٤ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ.

-٢٥

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﺗﺟﻧﯾب  ٪٥ﻣن ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ
ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  ٪٢٥ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .وﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻷﻏراض ﯾﻌﺗﻣدھﺎ ﻣﺟﻠس اﻹدارة .ﻟم ﯾﻘم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻗﺗراح
ھذا اﻟﺗﺣوﯾل ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.

-٢٦

ﺗﻣوﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ
أ(

ﺗﻣوﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────
١٬٠٦٠٬٢٧٧
)(١١٦٬٥١٤
──────────
٩٤٣٬٧٦٣
══════════

ﺗﻣوﯾل ﻣراﺑﺣﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────
٤٢٠٬٨٧٢
)(٨٤٬٢٠٩
──────────
٣٣٦٬٦٦٣
══════════

أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻗﺗراض ﻣﻊ ﺑﻧوك ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣراﺑﺣﺔ .وﻗد ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘروض ﺧﻼل
اﻷﻋوام ﻣن  ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٢٠٢٠ﻣﻊ ﻓﺗرة اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺛﻼث إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻘرض وھﻲ ﻣﺿﻣوﻧﺔ
ﺑﺳﻧدات ﻷﻣر وﺗﺣﻣل ﻋﻣوﻻت ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﺗﻲ ﺗﺗروح ﻣﺎ ﺑﯾن  ٪٢-٪١زاﺋدا ً ﺳﺎﯾﺑور .ﺣﺻﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض
ﻟﺗﻣوﯾل ﺷراء ﺣﺎﻓﻼت.
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠٢٠أﺑرﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﺗﻣوﯾل ﻣراﺑﺣﺔ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ
 ٤٩٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،ﻋﻠﻰ ان ﯾﺻﺑﺢ ﺗﻣوﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل وزﯾﺎدة اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻰ  ٨٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
ﺗﺳﺗﺣﻖ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ وﻟﻣدة  ٧ﺳﻧوات وھﻲ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺳﻧدات ﻷﻣر وﺗﺣﻣل ﻋﻣوﻻت ﺳﻧوﯾﺔ  ٪١٬٥٠زاﺋدا ً ﺳﺎﯾﺑور
ب( ﺗﻣوﯾل ﻣراﺑﺣﺔ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠٢٠ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣن ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ١٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وﻣﺳﺣوﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗرض ﻣراﺑﺣﺔ .ﻛﻣﺎ ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٩ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل أﺧرى ﻣن
ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٧٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺗم ﺳﺣب  ٤٠٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﻣوﯾل ﻣراﺑﺣﺔ ﻟﺷراء
اﻟﺣﺎﻓﻼت .إّن ھذه اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺳﻧدات ﻷﻣر.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٢٧

اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر
اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ *
اﻟﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
ﻣﺗداول
ﻏﯾر ﻣﺗداول

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
─────────

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
─────────

١٠٬٣٠٨
٣٠٬١٩٧
)(١٠٬٠١٩
٢٬٠٠٥
─────────
٣٢٬٤٩١
═════════
١٬٤٥٠
٣١٬٠٤١

١٣٬٧٥٨
)(٥٬٥٠٢
٢٬٠٥٢
─────────
١٠٬٣٠٨
═════════
١٬٧٧٩
٨٬٥٢٩

* ﺗﻣﺛل اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻟﻌﻘد اﯾﺟﺎر ﻣﺑﻧﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺟدﯾد واﻟذي ﯾﻧﺗﮭﻲ
ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٣٠
-٢٨

اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻟﺔ
ﻣﻛﺎﺳب ﺗﻘﻠﯾص
إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﻛﺎﺳب ﺗﻘﻠﯾص
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
─────────

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
─────────

١٣٧٬٥١٦
١٨٬٤٩٥
)(١١٬٣٨٧
٢٬٥٤١
)(١٬٥٥٣
─────────
١٤٥٬٦١٢
═════════

١٥٧٬٤٨٨
١٨٬٢٠٤
)(٣٧٬٦٩٨
٥٬٦٢١
)(٤٬٦٥٢
)(١٬٤٤٧
─────────
١٣٧٬٥١٦
═════════

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────

١٨٬٤٩٥
٢٬٥٤١
──────────
٢١٬٠٣٦
══════════

١٨٬٢٠٤
٥٬٦٢١
)(٤٬٦٥٢
──────────
١٩٬١٧٣
══════════
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٢٨

اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن  -ﺗﺗﻣﺔ
أرﺑﺎح إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر:

أرﺑﺎح إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة:
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺧﺑرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────────

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────────

٩٬١٨١
)(١٠٬٧٣٤
───────────
)(١٬٥٥٣
═══════════

)(١٬٣٥٣
)(٩٤
───────────
)(١٬٤٤٧
═══════════

إن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻠﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠٢٠ھو  ٧٫٦٩ﺳﻧﺔ ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٧٫١٩ :٢٠١٩
ﺳﻧﺔ( .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻟدﻓﻊ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر:

ﺧﻼل ﻋﺎم واﺣد
ﺑﻌد ﻋﺎم واﺣد وﻟﻛن ﻟﯾس أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

١٥٬٢٥٢
٣٤٬٦٠٨
١١٨٬٤٧١
١٦٨٬٣٣١

١٧٬١٦٠
٤٥٬٢٨٨
١٠٤٬٤٧٤
١٦٦٬٩٢٢

إن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه:
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
 ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم – ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم – ﻟﻠﻣﺻﺎرﯾف ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﺗب -ﻣﻌدل اﻻﻧﺳﺣﺎب

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
──────────

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
──────────

٪١٬٥٠
٪٢٫٥٥
٪١٬٥٠
ﻣﻌﺗدل

٪٢٫٥٥
٪٤٫٣٥
٪١٫٧
ﻣﻌﺗدل

اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ:
 ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣﻌدﻻت ﺗرك اﻟﺧدﻣﺔ:٪١٠٫٣
أ( اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ  ٦ﺳﻧوات
٪٩
ب( اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن  ٧إﻟﻰ  ٢٥ﺳﻧﺔ
٪٢
ج( اﻟﺧدﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن  ٢٥ﺳﻧﺔ
ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت اﻟذي ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮫ ھو ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺣﯾث أن اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﺳط
ھو .٪٠٫٣٦
 ٦٠ﺳﻧﺔ

٤٥
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 ٦٠ﺳﻧﺔ
٪١٠٫٥
٪٧٫٥
٪٣
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٢٨

اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻼﻓﺗراﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة

-٢٩

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة

ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
ارﺗﻔﺎع ٪١
اﻧﺧﻔﺎض ٪١

١٠٬٣٠٩
)(١١٬٨٧٢

٩٬٤٦٥
)(١٠٬٨٤٨

اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﺗب
ارﺗﻔﺎع ٪١
اﻧﺧﻔﺎض ٪١

١٢٬٤٩٢
)(١١٬٠٤١

)(١١٬٥٥٣
١٠٬٢٥٣

ﻣﻌدل اﻻﻧﺳﺣﺎب
ارﺗﻔﺎع ٪١
اﻧﺧﻔﺎض ٪١

٢٨١
)(٢٨١

٢٦٣
)(٢٦٤

ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت
ارﺗﻔﺎع ٪١
اﻧﺧﻔﺎض ٪١

)( ٥
٥

)(٦
٦

اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻋﻣﯾل

ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٥اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ٤٧١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛدﻓﻌﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز
ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض .ﺗﻣﺛل اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ  ٪٦ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘد .ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ،٢٠١٩اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻗدره
 ٥٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛدﻓﻌﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع .ﺗﻣﺛل اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ٪٧ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘد .ﺧﻼل ﻋﺎم
 ،٢٠٢٠اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻗدرة  ٥٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﺛﺎﻟث دﻓﻌﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع .ﺗﻣﺛل اﻟدﻓﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 ٪٧ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘد.
-٣٠

اﻹﯾرادات اﻟﻣؤﺟﻠﺔ

إﯾرادات إرﻛﺎب ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
إﯾرادات رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﺟﻠﺔ

اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────
١٨٬٨٠٤
٥٬٦٢٧
──────────
٢٤٬٤٣١
══════════

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────
١٥٬٦٦٥
٦٬٢١٥
──────────
٢١٬٨٨٠
══════════

١٩٬٧٥٦
٤٬٦٧٥
──────────
٢٤٬٤٣١
══════════

١٦٬٥٦٧
٥٬٣١٣
──────────
٢١٬٨٨٠
══════════
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣١

اﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون واﻵﺧرون
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────── ──────────
١٨٤٬٦٦٧
١٤٢٬٩٣٣
داﺋﻧون ﺗﺟﺎرﯾون
٨٩٬٥٧٦
٨٦٬٩٦٠
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
٥٨٬٦٨١
٤٧٬٣٧٢
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺄﻣﯾن ﺣوادث
١٠٬١١٣
١٠٬٠٥٥
ﺿﻣﺎﻧﺎت أداء ﻣوردﯾن ﻣﺣﺗﺟزة
٢٬١١٩
ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
────────── ──────────
٣٤٥٬١٥٦
٢٨٧٬٣٢٠
══════════ ══════════
ﺗﺗﻌﻠﻖ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟداﺋﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﻣوردﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن .ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺔ ﺷروط اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
واﻷرﺻدة اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼل  ٣٠إﻟﻰ ٦٠ﯾوﻣﺎ ً.

-٣٢

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────
٥٩٬١٨٢
٤٢٬٦٣٨
٢١٬٣٤٠
──────────
١٢٣٬١٦٠
══════════

ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣوظﻔﯾن
داﺋﻧون آﺧرون

-٣٣

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────
٦٣٬٨٣٨
٤٠٬٨٢١
٢٤٬٩٣٦
──────────
١٢٩٬٥٩٥
══════════

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك
إّن ﺗﻔﺎﺻﯾل وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح رﻗم )(١
ﺣول ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﯾﺗم إﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﯾﻊ إﻟﻰ واﻟﺷراء ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻌﺎدﯾﺔ .إن اﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺑدون ﺿﻣﺎﻧﺎت وﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ وﯾﺗم ﺳدادھﺎ ﻧﻘدا ً .ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم أو اﺳﺗﻼم أي ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن أو إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ.

٤٧

128

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣٣

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
دﺧﻞ
ﺗﻤﻮﯾﻞ*
ﺑﺂ ﻻ ف
اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك:
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ
ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ )ﺳﯿﺘﻜﻮ(
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ:
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺮو اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
)ﻛﺎﻣﻜﻮ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﺮو اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
)ﻛﺎﻣﻜﻮ(
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺤﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ:
آر إﯾﮫ ﺗﻲ ﺑﻲ دﯾﻔﯿﻠﻮﺑﻤﻨﺖ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ(
آر إﯾﮫ ﺗﻲ ﺑﻲ دﯾﻒ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ال
ﺳﻲ ﺳﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ إﻟﻰ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ:

اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ
اﻷرﺑﺎح
)اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( ﺑﺂﻻف
اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

)(٤٤٬٠٤١
١٨٬٧٤١

ﺷﺮاء ﺣﺎﻓﻼت
*
ﺑﺂ ﻻ ف
اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﯾﺠﺎرات

*اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩

١٬٩٧٥
-

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠

-

٢٤٤

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩

-

١٬٧٢٨

-

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩

-

-

-

-

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩

-

-

-

-

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢٠
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩

٢٠٩
٤٬٨٥٩

٩٢٬٨٢٧
١٠٢٬٧٣٢

-

-

٢٤٤

٨٨٤

-

٧٩١

٦٢٣

٦٬٤٠٨
٨٬٤٩٢

٢٬٣٤٩
١٢٬٠١٣

٤٥٬٤٥١
٤٠٬٤٦٥

٤٬١٣٤
١٠٥

٣٣٬٦٢٦

٨٠٠
-

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ
اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٦٬٤٨٣
١٢٬١١٨

* ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٤ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺣدودة )ﺳﯾﺗﻛو( ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ٣٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .إن ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻊ ﻷي ﻓواﺋد وﺳﯾﺗم اﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺧﻼل  ٤ﺳﻧوات اﺑﺗدا ًءا ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻟﯾو ،٢٠١٥
وﻗﺎﻣت ﺳﯾﺗﻛو ﺑﺳداد ﻣﺑﻠﻎ  ١٫٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .وﻣﻊ ذﻟك ،اﺗﻔﻖ اﻟﺷرﻛﺎء ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ ﺳداد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﯾﺗم اﻟﺳداد ﺧﻼل
اﻟﻌﺎﻣﯾن  ٢٠٢٠و .٢٠٢١ﻟﻘد ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ھذا اﻟﻘرض ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك
إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺻم ﻓﻘط إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .ﺗم إدراج دﺧل اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻘرض ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻣوﯾﻠﯾن إﺿﺎﻓﯾﯾن ﺑﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗدره  ٤٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وذﻟك
ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘود اﻟﻧﻘل اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓور اﺳﺗﻼم ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺣدودة .إَن ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻊ ﻷﯾﺔ ﻓواﺋد .ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣﻖ ،اﺗﻔﻘت اﻟﺷرﻛﺔ وﺳﯾﺗﻛو ﻋﻠﻰ ان ﯾﺗم ﺟدوﻟﺔ
اﻟﺳداد ﻣن ﺧﻼل دﻓﻌﺎت ﻣﺣددة ﺧﻼل اﻷﻋوام  .٢٠٢٣ – ٢٠٢١ﻋﻠﯾﮫ ،ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ھذا اﻟﻘرض ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر
اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺻم ﻓﻘط إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .ﺗم إدراج دﺧل اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻘرض ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٩ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺑﯾﻊ  ٣٥٠ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻟﺳﯾﺗﻛو ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،ﻋﻠﻰ ان ﯾﺗم ﺳداد اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺳﻧوﯾﺔ.
ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺻم ﻓﻘط إﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣٣

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
ﺗﻌوﯾض ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة
ﻣﺻﺎرﯾف وﻣﻛﺎﻓﺂت وﺑدﻻت ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ )إﯾﺿﺎح (٧
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )*(

٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────

٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────

٣٬٩٠٤
١٤٬١٨٤

٣٬٣٧١
١٥٬١٥١

)*( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ:

ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌد إﻧﺗﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت إﻟﻰ ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة

٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────

٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────────

١٠٬٤٢٥
٣٬٧٥٩
──────────
١٤٬١٨٤
══════════

١٤٬٦٦٤
٤٨٧
──────────
١٥٬١٥١
══════════

ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻛﻣﺻروف ﺧﻼل ﻓﺗرة إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة.
-٣٤

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
ﻷﻏراض اﻹدارة ،ﺗﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن وﺣدات ﻋﻣل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧﮭﺎ:
 ﻗطﺎع ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب – وﯾﺷﻣل ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺟدوﻟﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب ﺑﺎﻟﺣﺎﻓﻼت ﺑﯾن ﻣدن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ وداﺧﻠﮭﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻘل اﻟدوﻟﻲ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷﺣن .وﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻟﻘطﺎع ﻣن أﻛﺑر ﻗطﺎﻋﺎت
اﻟﺷرﻛﺔ.
 ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ – وﯾﺷﻣل ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺑرﻣﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﺟﮭﺎت
ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ وذﻟك داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻠﯾﻣو.
 ﻣﺷروع اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم – وﯾﺷﻣل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ).(١
 اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ – وﺗﺷﻣل اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ وﺣدات اﻟدﻋم.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذه اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار
)ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ( ﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ "طرﯾﻘﺔ اﻹدارة" .وﺗﻌﺗﻣد
طرﯾﻘﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻹدارة ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﻘطﺎﻋﺎت داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء .وﺗﻘوم
إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت أﻋﻼه ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣدود اﻟﻛﻣﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر
ﻋرض اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻟﻛل ﻗطﺎع.
ﯾﺗم ﻣزاوﻟﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﯾﺗم ﺣذف اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺑﯾن وﺣدات اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗم إظﮭﺎرھﺎ ﻓﻲ ﻋﻣود "اﻟﺗﺳوﯾﺎت
واﻟﺣذوﻓﺎت".
ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻐرض إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﺷﺄن ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء.
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻘطﺎع ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺻورة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﯾل ﻣﮭم ﯾﺳﺎھم ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪١٠أو أﻛﺛر ﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ  ٢٠٢٠و ،٢٠١٩ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻋدة ﺟﮭﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن  ٪١٠ﻣن إﯾرادات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﺗﺄﺛر إﯾرادات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣواﺳم ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺷﻐﯾل .وﺗﺗﻣﺛل ھذه اﻟﻣواﺳم ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺣﺞ واﻹﺟﺎزة اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ وﺷﮭر رﻣﺿﺎن
اﻟﻣﺑﺎرك واﻹﺟﺎزات اﻟﻌﺎﻣﺔ.
٤٩
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣٤

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت:

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ
)إﯾﻀﺎح (٦
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك
اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ
اﻟﺨﺴﺎرة ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ
)إﯾﻀﺎح (٦
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﯾﺮادات ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك
اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ
اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺨﺴﺎرة( ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
إﻓﺼﺎﺣﺎت أﺧﺮى:
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات
واﻟﺤﺎﻓﻼت واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ،ﺻﺎﻓﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﯿﻠﺔ
وﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك

اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺷروع اﻟﻧﻘل
اﻟﻌﺎم

إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻘطﺎﻋﺎت

اﻟﺗﺳوﯾﺎت
واﻟﺣذوﻓﺎت

اﻟﻣوﺣدة

───────

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

───────

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
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ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻣﺷروع اﻟﻧﻘل
اﻟﻌﺎم
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﺗﺳوﯾﺎت
واﻟﺣذوﻓﺎت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﻣوﺣدة
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
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ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﻌﻘود واﻟﺗﺄﺟﯾر
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻣﺷروع اﻟﻧﻘل
اﻟﻌﺎم
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﺗﺳوﯾﺎت
واﻟﺣذوﻓﺎت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

اﻟﻣوﺣدة
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٥٤٩٬٩٣١
٢٧٩٬٤٣١

٨١٩٬٤٠٤
٢٧٧٬٤٥٣

٨٠٢٬٨١٧
٣٤٤٬٥٥١

٢٬٥٥٧٬٤٤٦
٢٬٥٦٦٬٥٩١

٤٬٧٢٩٬٥٩٨
٣٬٤٦٨٬٠٢٦

)(٣١٬٨٨٨
)(٤٥٬٠٦٤

٤٬٦٩٧٬٧١٠
٣٬٤٢٢٬٩٦٢

ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب
ﺑﺂﻻف
اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

───────

───────

٣٨٤٬٩٧٠
-

═══════

اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ

٤٣٬٧٠٥

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩

ﻧﻘل اﻟرﻛﺎب
ﺑﺂﻻف
اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
إﻓﺼﺎﺣﺎت أﺧﺮى:
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات
واﻟﺤﺎﻓﻼت واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ،ﺻﺎﻓﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ
وﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك
اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ

───────

───────

٦٩١٬٣٤١
-

═══════
١٠٩٬٧٣٣

٩٢٬٩٣٨
٩٤٬٣١١

═══════
٤٬٢٩٢

-

═══════
٢٤١٬٣٦٣

٩٤٬٣١١

═══════
٣٩٩٬٠٩٣

-

═══════
-

٩٤٬٣١١

═══════
٣٩٩٬٠٩٣

اﻟﻌﻘود واﻟﺗﺄﺟﯾر

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺷروع اﻟﻧﻘل
اﻟﻌﺎم

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٩١٢٬٥٥٨
٢٦٦٬٧٤٢

٨٧٧٬٠٩٤
١٧٢٬٥٤٠

١٬٧٥٣٬٥٥٣
١٬٧٤٩٬٩٢٥

٤٬١١١٬٣٢٢
٢٬٤٧١٬١٨٧

)(١٧٬١٢٣
)(١٧٬١٣٥

٤٬٠٩٤٬١٩٩
٢٬٤٥٤٬٠٥٢

٤١٠٬١٠٧

٣٧٬٥٧٥

٣٬٢٩٥

١٬١٧٢٬٥٤٨

١٬١٧٢٬٥٤٨

إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻘطﺎﻋﺎت

٧٥٤٬٣٧٩

-

───────

───────

───────

───────

───────

اﻟﺗﺳوﯾﺎت
واﻟﺣذوﻓﺎت

───────

═══════

───────

───────

───────

───────

───────

اﻟﻣوﺣدة

───────

٥٦٨٬١١٧
٢٨١٬٩٨٠

───────

───────

───────

───────

───────

-

═══════

٨٦٬٦٠٩

───────

٨٨٬٦٥٣

───────

٢٬٦٢٧

١٣٥٬٣٣٣

═══════
٥٬٧٥٤

-

═══════
٢٧٩٬٨٨٠

───────

١٬٢٥٥٬٧٦٦
١٣٥٬٣٣٣

═══════
٤٠٩٬٨١٨

───────

───────

١٬٢٥٥٬٧٦٦

٣٬٠١٩

═══════
-

١٣٨٬٣٥٢

═══════
٤٠٩٬٨١٨
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣٥

اﻟﺣﺻص اﻟﻐﯾر ﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة واﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ إﯾﺿﺎح ):(١
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
٪٢٠

ﻧﺳﺑﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻐﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

٦٦٨٬٨٩٣
١٬٨٨٨٬٥٥٣
٢٬٥٥٧٬٤٤٦

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٣٥٦٬٠١٣
٢٬٢١٠٬٥٧٨
٢٬٥٦٦٬٥٩١

٦٠٩٬٧٧٤
١٬١٤٠٬١٥٠
١٬٧٤٩٬٩٢٤

اﻹﯾرادات
اﻟﺧﺳﺎرة
اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

٧١٠٬٥٤٢
)(١٢٬٧٧٣
)(١٢٬٧٧٣

٦٧٤٬٩٧٦
)(١٤٬٢٣٦
)(١٤٬٢٣٦

)(١٠٦٬٥٦٧
٢٨٩٬٨٩٢
١٨٣٬٣٢٥

)(١١٥٬٥٩٢
٤٦٩٬١٨٦
٣٥٣٬٥٩٤

٤٬٠٨٥
)(٢٬٥٥٥

٦٬٦٤٠
)(١٬٤٠٠

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ )اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ( ﻣن:
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

ﺣﺻﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻐﯾر ﻣﺳﯾطرة ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات
ﺣﺻﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻐﯾر ﻣﺳﯾطرة ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎرة
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 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾـــﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
٪٢٠
٤١٦٬٣١٨
١٬٣٣٧٬٢٣٤
١٬٧٥٣٬٥٥٢

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣٦

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﺗﻛون اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ وداﺋﻊ ﻣراﺑﺣﺔ ،اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون ،اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن
طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ ،اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،داﺋﻧون ﺗﺟﺎرﯾون وآﺧرون
وﺗﻣوﯾل ﻣراﺑﺣﺔ.
ﻗّدرت اﻹدارة ﺑﺄن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون واﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى ﺗﻘﺎرب
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وذﻟك ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎق ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻟﮭذه اﻷدوات.
ﻗّدرت اﻹدارة ﺑﺄن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺎت واﻟﻘروض ﻷﺟل واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻻت ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺗﻐﯾرة ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وذﻟك ﻷﻧﮭﺎ
ﺗﺣﻣل ﻋﻣوﻻت ﺗﻌﻛس اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﺗﻣوﯾل وﻗروض ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل
واﻟﻘروض ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺗﻘﺎرب ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────

اﻟﻣﺳﺗوى ١
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────

اﻟﻣﺳﺗوى ٢
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────

اﻟﻣﺳﺗوى ٣
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────

-

-

-

-

-

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────

اﻟﻣﺳﺗوى ١
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────

اﻟﻣﺳﺗوى ٢
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────

اﻟﻣﺳﺗوى ٣
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
───────

٩٠٬١٠١

٩٠٬١٠١

-

-

٩٠٬١٠١

ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ  ٢٠٢٠و .٢٠١٩ﻟم ﺗﺣدث أي ﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن أي ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل
اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
-٣٧

أھداف وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إّن اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ھو ﺗﻣوﯾل ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
إّن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ،ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ،ﻣﺧﺎطر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﺗﺗرﻛز إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺄوﺿﺎع اﻷﺳواق
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إن ﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ھو اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر ﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدﯾﺔ وﺗﻣوﯾل ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣٧

أھداف وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﻣﺣﻔظﺔ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ:
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
داﺋﻧون ﺗﺟﺎرﯾون وآﺧرون
ﺗﻣوﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ
ﺗﻣوﯾل ﻣراﺑﺣﺔ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
داﺋﻧون ﺗﺟﺎرﯾون وآﺧرون
ﺗﻣوﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ
ﺗﻣوﯾل ﻣراﺑﺣﺔ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺗﯾن

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب

أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ

٦٠٧٬٣٦٣
٣٤٬٣٠٠
٦٤١٬٦٦٣

٢٨٧٬٣٢٠
٩٧٥٬٦٠٩
١٥٠٬٦٩٩
٤١٬٦٠٠
١٬٤٥٥٬٢٢٨

١٣٧٬٠٧٠
١٣٧٬٠٧٠

١٤٠٬٢٠٤
١٠٤٬٩٤٤
١٥٠٬٦٩٩
١٬٧٥٠
٣٩٧٬٥٩٧

١٠٬٠٤٦
٢٦٣٬٣٠٢
٥٬٥٥٠
٢٧٨٬٨٩٨

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب

أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺗﯾن

٣٤٥٬١٥٦
٤٢٠٬٨٧٢
٣٣٩٬١٨١
١٣٬٦٢٠
١٬١١٨٬٨٢٩

١٣٦٬٠٣٣
١٣٦٬٠٣٣

١٥٣٬١٨٣
٨٤٬٢٠٩
٣٣٩٬١٨١
٢٬٤٢٠
٥٧٨٬٩٩٣

١٣٬٠٥٧
١٣٧٬٤٦١
١٬٧٥٠
١٥٢٬٢٦٨

٤٢٬٨٨٣
١٩٩٬٢٠٢
٩٬٤٥٠
٢٥١٬٥٣٥

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ھﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻗد ﺗﺗﻐﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم وأﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
إن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﻣدرﺟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻋن ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﺑﺷﺄن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸوراق
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ .ﺗدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧوﯾﻊ ووﺿﻊ ﺣدود ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم
ﺗﻘﺎرﯾر ﺣول ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺳﮭم إﻟﻰ إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم .ﺗﻘوم ﻟﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ واﻋﺗﻣﺎد ﺟﻣﯾﻊ ﻗرارات
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﮭم.
ﺗﺧﺿﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ إﻣﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻔردﯾﺔ أو ﺟﮭﺎت اﻹﺻدار اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ أو اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق .ﺗﺗطﻠب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن إدارة ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد وﻣراﻗﺑﺔ اﻷھداف
واﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺧطﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ وﺣدود اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻗطﺎع.

ﻟم ﯾﺗم ﻋرض ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺑﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣٧

أھداف وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﺗﺗﻣﺔ

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .اﻟﺷرﻛﺔ ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر
ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،وﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟﯾورو .ﻻ
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺣﯾث أن اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣرﺑوط ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ،وﻻ ﺗﻌﺗﺑر
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﻌﻣﻼت أﺧرى ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻼت ﻛﺑﯾرة .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﯾورو ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﺳﻌر اﻟﺻرف أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟدوﻻر
اﻷﻣرﯾﻛﻲ.
ﻻ ﯾﺗم ﻋرض ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﺄﺛﯾرھﺎ اﻟﺑﺳﯾط ﻋﻟﯽ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﻓﺷل أﺣد اﻷطراف ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﮫ وﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻛﺑد اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗﺄﺛر ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﯾل واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء
ﺿﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر
ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺣدود اﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻷﻓراد وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗراﻋﻲ اﻹدارة أﯾ ً
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﻣﻼء .ﻧظًرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ،
ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻹﯾرادات ﻧﻘاًد ﻧظًرا ﻟﻌدم ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر.

ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗرﻛﯾزات ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﺎرك ﻋدد ﻣن اﻷطراف ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،أو أﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ،أو أن ﺗﻛون
ﻟﮭﺎ ﺳﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻗد ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺄﺛر ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻣﺎﺛل ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ .ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ،ﻟم ﺗﺣدد اﻹدارة أي ﺗرﻛﯾزات ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﻣﺧﺻص:
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 ٩٠ﯾوم إﻟﻰ
أﻗل ﻣن  ٩٠ﯾوم ﺳﻧﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
──────── ──────── ────────
ﻣﻌدل ﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ
ﺳﻧﺗﯾ ن
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺗﯾن
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

٢٤٢٬١٠٣

٪١
١٢٬٤٣٦

٪٣
٩٩٬٧٩٦

٪١٢
٩٦٬٥٨٢

٪٩٧
٣٣٬٢٨٧

٤٦٬٩٣٩

٦٧

٢٬٥٦٩

١٢٬٠٦١

٣٢٬٢٤٢

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﻣﻌدل ﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩

أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺗﯾن
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

أﻗل ﻣن  ٩٠ﯾوم
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

 ٩٠ﯾوم إﻟﻰ ﺳﻧﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
────────

٢٣٢٬٠٧٦

٪١٬٣١
٧٥٬٨٦٠

٪٥
٩٣٬٥٣٥

٪١٩
١٧٬٥٨٩

٪٧٨
٤٥٬٠٩٢

٤٣٬٩٥٧

٩٩٧

٤٬٦٥٥

٣٬٣١٧

٣٤٬٩٨٨

٥٤
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣٧

أھداف وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﺗﺗﻣﺔ

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن – ﺗﺗﻣﺔ
ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻣدﯾﻧﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن وآﺧرﯾن ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
درﺟﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗﺧﻠف ﻓﻲ اﻟﺳداد؛ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ  ٣ﺣﺎﻻت ﺗﺧﻠف
ﺳداد واﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠف ﻋن اﻟﺳداد ﺑﺄﻛﺛر ﻣن  ٣ﺣﺎﻻت .ﺟﻣﯾﻊ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد أو ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟدول أﻋﻼه ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺗﺻﻧﯾف "ﻣرﺗﻔﻊ".
إّن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ھو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﺻﻧف ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ادارة رأس اﻟﻣﺎل
ﺗﺗﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟداﺋﻧﯾن واﻟﺳوق ودﻋم اﻟﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗراﻗب اﻹدارة ﻋﺎﺋد رأس اﻟﻣﺎل ،وﻛذﻟك ﻣﺳﺗوى اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن.
ﺗﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﻀﻤﺎن:
 ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ. ﺗﻤﻮﯾﻞ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ. زﯾﺎدة اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻷﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ. اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻦ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿةﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﺣرﻛﺔ وھو ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺟﻣﺎﻟﻲ راس اﻟﻣﺎل زاﺋد اﻟدﯾن .ﺗدرج اﻟﺷرﻛﺔ
ﺿﻣن اﻟدﯾن اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول وﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ﻟﻠﻘروض.
ﻻﺣﺗﺳﺎب ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾون ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘروض ﻵﺟل اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔواﺋد واﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون واﻟداﺋﻧون اﻵﺧرون وﺗﻘوم ﺑﺧﺻم
اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﺑﻧك واﻟﻧﻘد ﺑﺎﻟﺻﻧدوق واﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾر اﻵﺟل واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺳﺗﻣرة.
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻗروض ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾﻠﺔ وﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
داﺋﻧون وﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻧﺎﻗﺻﺎ َ :اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ

١٬٢١٠٬٥٧٢
٤١٠٬٤٨٠
)(٣٥١٬٥٨٣

٧٦٠٬٠٥٣
٤٧٤٬٧٥١
)(٣٣٨٬٤٣٨

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

١٬٢٦٩٬٤٦٩
١٬٢٧٤٬٧٤٨

٨٩٦٬٣٦٦
١٬٦٤٠٬١٤٧

راس اﻟﻣﺎل وﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن

٢٬٥٤٤٬٢١٧

٢٬٥٣٦٬٥١٣

ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن

٪٥٠

٪٣٥

ﻟم ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ أھداف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ أو ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠٢٠و.٢٠١٩
ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻔروﺿﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠٢٠و.٢٠١٩

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﻟﺗﻌرض اﻟﻰ ﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘوم ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻷدواﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﺎﺋدة.
-٣٨

اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
أ( اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠٢٠أﺻدرت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔً ﻋﻧﮭﺎ ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﺿﻣﺎﻧﺎت وﻗﺑوﻻت
واﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ﯾﺑﻠﻎ ﺣدھﺎ اﻷﻗﺻﻰ  ٢٬٠٧٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ١٬٤٥٠ :٢٠١٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
٥٥
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٣٨

اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ
ب( ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن وﻗت ﻵﺧر ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣن وﺿد اﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن
ودﻋﺎوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ وإﺟراءات ﺗﺣﻛﯾم ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ .ﺣﯾث ﻧﺷﺄت ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎدي
ﻟﻸﻋﻣﺎل .وﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﻛﺑد أي اﻟﺗزاﻣﺎت ھﺎﻣﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.

ج( ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﻧود ﻋﻘد ﻣﺷروع اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم
ﺗﻘوم إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض )اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ( ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﺑﻧود اﻟﻌﻘد )أواﻣر
اﻟﺗﻐﯾﯾر( اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻣﺷروع اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻟﻠﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﻣﻣﺎ ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء وھﺎﻣش
اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻘدر ﻟﻛل اﻟﺗزام أداء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء واﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ .ﻻﺗزال ھذه اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة أن ﺗﻛون ھذه اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺔ.
-٣٩

ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
أوﺻﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٦ﺟﻣﺎدى اﻻﺧر ١٤٤٢ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٨ﻓﺑراﯾر  (٢٠٢١ﺑﻌدم ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .٢٠٢٠ﻛﻣﺎ أوﺻﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑدﻓﻊ ﻣﻛﺎﻓﺎ َة ﺑﻣﺑﻠﻎ ١٬٣٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،وﻓﻘﺄ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﺑﻌد ان ﺗم ﺗﺧﻔﯾﺿﮭﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٢٥ﻛﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف ا َ
ﻻﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ.
واﻓﻘت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٤رﻣﺿﺎن ١٤٤١ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٧إﺑرﯾل  (٢٠٢٠ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ﺑﻌدم ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  .٢٠١٩ﻛﻣﺎ ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﻛﺎﻓﺄة إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻗدرھﺎ  ١٫٨ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي.

-٤٠

آﺛﺎر اﻧﺗﺷﺎر ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد )ﻛوﻓﯾد(١٩-

ﺗم ﺗﺣدﯾد ﺳﻼﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﯾد (١٩-ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠١٩وﺧﻼل ﺷﮭر ﻣﺎرس ٢٠٢٠
أﻋﻠﻧت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﻛﺟﺎﺋﺣﺔ .اﺳﺗﻣر اﻧﺗﺷﺎر ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ وﺿﻊ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔر وﻓرض ﺣﺎﻟﺔ ﺣظر اﻟﺗﺟول ﻓﻲ اﻟﻣدن وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺗﺑﺎطؤ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط
اﻻﻗﺗﺻﺎدي وإﻏﻼق ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،أﺛ ّر ﺗﻌﻠﯾﻖ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ
ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻔﺗرة.
إن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺟﺎﺋﺣﺔ اﻟﻔﯾروس ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻛد وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﮫ ﺣﯾث
ﯾﻌﺗﻣد ذﻟك ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻌواﻣل ﻣﻌدل اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻔﯾروس وﻣدة ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻣرض واﻹﺟراءات اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺧذھﺎ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﺗﻔﺷﻲ اﻟوﺑﺎء وﺗﺄﺛﯾر ﺗﻠك اﻹﺟراءات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻣدى ﺗﺄﺛر ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺟﺎﺋﺣﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل.
وﻣﻊ أﻧﮫ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻵن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻛﺎﻣل ﻣدى وﻣدة اﻷﺛر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻓﻘد ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﺷرﻛﺔ
ﺑﺗﻘوﯾم اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺟواﻧب اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔر
واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ،وﻏﯾرھﺎ ،وﺗﺑﯾن ﻟﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ،أﻧﮫ ﻻ ﯾﻠزم إﺟراء
ﺗﻐﯾﯾرات ﺟوھرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ .ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑدأ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل ﺑﯾن
اﻟﻣدن وداﺧل اﻟﻣدن ﺑﺿواﺑط اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻣﺎ ﺧﻔض اﻟﺳﻌﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ٪٥٠ﻓﺿﻼ ﻋن اﺳﺗﻣرار ﺗﻌﻠﯾﻖ ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل
اﻟرﻛﺎب ﻓﻲ اﻟزﯾﺎرة واﻟﻌﻣرة وﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟدوﻟﻲ واﻟﺣﺞ واﻟﻧﻘل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،اﺗﺧذت اﻹدارة ﻋدة إﺟراءات ﻟﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎر اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺑﻌض ﻣﺑﺎدرات اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻔﯾز
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص .ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌدة ﻣﺑﺎدرات ﻟﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن وﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻣﺎ اﻧﮭﺎ ﻻزاﻟت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ
وﺗرﺷﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم وﺿﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،وﻣدى ﺟﺎھزﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺳﻣﺎح ﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻛﺎن أﺛر اﻹﺟراءات ﻋﻠﻰ إﯾرادات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٥٥ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .وﻣﻊ ذﻟك،
وﻓﻲ ﺿوء ﻋدم اﻟوﺿوح ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ،ﻗد ﯾؤدي أي ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑذﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﻧظرا ً ﻟﺗطور اﻟﻣوﻗف ﺳرﯾﻌﺎ ً وﻣﺎ ﯾﺻﺣﺑﮫ ﻣن ﻋدم
وﺿوح ،ﺳوف ﺗﺳﺗﻣر اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم اﻷﺛر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
-٤١

اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
اﻋﺗﻣد ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ  ٢٦ﺟﻣﺎدى اﻻﺧرة ١٤٤٢ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٨ﻓﺑراﯾر .(٢٠٢١
٥٦
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠
-٤٢

أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
أﻋﯾد ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻌض أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ،ﺑﺣﯾث ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺑﻠﻎ وﻗدره  ٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن ﻣﺻﺎرﯾف
إدارﯾﺔ اﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ،ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺑوﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.

-٤٣

اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻔﺗرة إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻓﻲ رأي اﻹدارة ،ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك أﺣداث ﺟوھرﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻔﺗرة إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﺻدار ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ واﻟﺗﻲ ﻗد
ﯾﻛون ﻟﮭﺎ أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

٥٧
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بيان مقارن بقائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر للسنوات الخمس األخيرة (بآالف الرياالت السعودية)
البيان

2020م

2019م

2018م

2017م

2016م

الموجودات المتداولة
نقدية وشبه نقدية

351,583

338,438

241,848

574,285

667,287

مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة  -الجزء المتداول

48,262

36,210

47,091

52,497

50,119

-

-

-

-

101,492

ً
مقدما
مدينون ومبالغ مدفوعة

735,122

446,107

474,664

289,200

225,982

مخزون قطع الغيار

18,069

30,752

41,847

48,213

49,885

موجودات محتفظ بها للبيع

7,016

-

14,000

-

-

1,160,052

851,507

819,450

964,195

1,094,765

استثمارات في عقود مرابحة

إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة

94,311

138,352

114,636

71,855

28,541

استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك

-

90,101

77,869

117,729

114,552

45,449

67,145

27,939

20,040

21,833

1,172,544

1,255,766

1,352,013

1,395,901

1,198,797

موجودات غير ملموسة

584,158

345,955

63,277

24,060

18,059

استثمارات عقارية

307,122

307,122

307,122

307,122

307,122

1,329,587

1,032,945

338,164

-

-

4,487

5,306

6,942

7,760

8,578

إجمالي الموجودات غير المتداولة

3,537,658

3,242,692

2,287,962

1,944,467

1,697,482

إجمالي الموجودات

4,697,710

4,094,199

3,107,412

2,908,662

2,792,247

استثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة قيمتها العادلة
من خالل الدخل الشامل األخر
مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة  -الجزء غير المتداول
ممتلكات وآالت ومعدات

ذمم مدينة غير مفوترة جزء غير متداول
موجودات غير متداولة أخرى

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة
410,480

474,751

447,632

273,328

275,091

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

1,450

1,779

-

-

-

قرض مرابحة  -الجزء المتداول

266,809

423,390

230,701

186,574

109,392

دفعة مقدمة من عميل  -الجزء المتداول

1١8,197

48,901

38,897

10,085

0

إيرادات مؤجلة  -الجزء المتداول

19,756

16,567

14,008

12,589

12,247

مبالغ مستحقة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة تابعة

6,483

12,118

13,448

4,879

24,915

مخصص الزكاة والضريبة

36,746

29,447

19,429

17,555

17,295

إجمالي المطلوبات المتداولة

859,921

1,006,953

764,115

505,010

438,940

التزامات عقود اإليجار الجزء المتداول

المطلوبات غير المتداولة
قرض مرابحة  -الجزء غير المتداول

943,763

336,663

164,749

171,575

137,981

التزام المنافع المحددة للموظفين

145,612

137,516

157,488

152,417

145,385

التزامات عقود اإليجار  -الجزء غير المتداول

31,041

8,529

-

-

-
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البيان

2020م

2019م

2018م

2017م

2016م

إيرادات مؤجلة  -الجزء غير المتداول

4,675

5,313

7,682

5,024

4,701

دفعة مقدمة من عميل  -الجزء غير المتداول

1,437,950

959,078

420,609

449,421

459,506

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

2,563,041

1,447,099

750,528

778,437

747,573

إجمالي المطلوبات

3,422,962

2,454,052

1,514,643

1,283,447

1,186,513

حقوق الملكية
1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

رأس المال
احتياطي نظامي

-

183,471

179,939

177,897

170,006

احتياطي اتفاقي

42,730

42,730

42,730

42,730

42,730

()22,067

163,801

130,562

176,048

170,462

-

()6,495

()18,502

()26,982

()30,159

1,270,663

1,633,507

1,584,729

1,619,693

1,603,039

4,085

6,640

8,040

5,522

2,695

4,697,710

4,094,199

3,107,412

2,908,662

2,792,247

األرباح المبقاة
احتياطي إعادة تقويم االستثمارات
إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مالحظة :البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها (شركة المواصالت العامة).

بيان مقارن بقائمة الدخل كما في  31ديسمبر للسنوات الخمس األخيرة (بآالف الرياالت السعودية)
2020م

2019م

2018م

2017م

2016م

البيان
اإليرادات

1,169,662

1,711,891

1,455,453

1,127,530

1,151,641

تكلفة اإليرادات

1,289,806

1,492,525

1,283,520

955,998

910,792

إجمالي الربح (الخسارة)

)(120,144

219,366

171,933

171,532

240,849

يخصم مصاريف األعمال الرئيسية
مصاريف إدارية

103,832

123,048

117,774

100,925

99,749

مصاريف بيع وتوزيع

34,679

47,048

33,570

32,258

43,541

انخفاض في قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع

42,705

-

27,478

-

-

إجمالي مصاريف األعمال الرئيسية

181,216

170,096

178,822

133,183

143,290

()301,360

49,270

()6,889

38,349

97,559

35,654

36,746

20,228

19,146

8,206

244

1,728

()8,295

-

-

)(44,041

18,741

42,781

43,314

15,215

إيرادات أخرى

12,683

16,693

24,686

22,120

23,699

دخل تمويل

4,677

1,465

3,673

9,273

15,209

)(363,451

51,151

35,728

93,910

143,476

14,264

17,227

12,795

12,173

12,574

)(377,715

33,924

22,933

81,737

130,902

صافي ربح النشاط الرئيسي
تكاليف تمويل
حصة الشركة في أرباح (خسائر) الشركة الزميلة
حصة الشركة في أرباح (خسائر) مشروع مشترك

صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة الشرعية وضريبة الدخل
صافي ربح العام

مالحظة :البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها (شركة المواصالت العامة).
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