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معلومات عن الشركة
الشركة السعودية للنقل الجماعي ("الشركة" أو "سابتكو" أو "الشركة األم") ،هي شركة مساهمة سعودية ،ومسجلة بمدينة
الرياض ،المملكة العربية السعودية وتأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م 11/بتاريخ  7ربيع األول 1399هـ (الموافق 5
فبراير  )1979حيث يتم تداول أسهمها في سوق األسهم السعودية .وقد صدر إعالن التأسيس بموجب قرار معالي وزير التجارة
رقم  254بتاريخ  14شعبان 1399هـ (الموافق  9يوليو  .)1979تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم
 1010024335الصادر بتاريخ  5رمضان 1399هـ (الموافق  29يوليو  .)1979يقع المركز الرئيسي للشركة في حي النخيل
شارع التخصصي مبنى رقم  ،7995ص.ب 10667 :الرياض  ،11443المملكة العربية السعودية.
تتمثل األنشطة األساسية للشركة في نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة داخل المدن وفيما بينها وخارج المملكة
العربية السعودية ونقل الطرود غير البريدية ونقل وترحيل البضائع والمهمات والنقل المدرسي ونقل المعلمات وتأجير السيارات
واألجرة الخاصة وتشغيل وصيانة القطارات والمترو والسيارات والشاحنات وتنظيم الرحالت السياحية ونقل المعتمرين والزوار
داخل وخارج المملكة العربية السعودية واستيراد قطع الغيار والمنظفات الكيميائية للمركبات.
صدر المرسوم الملكي رقم (م )48/وتاريخ  22ذي الحجة 1399هـ (الموافق  12نوفمبر  )1979بمنح الشركة السعودية للنقل
الجماعي عقد امتياز نقل الركاب بالحافالت على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها لمدة خمس عشرة سنة
هجرية.
بتاريخ  1جمادى الثاني  1414هـ (الموافق  15نوفمبر  ،)1993صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )57بالموافقة على تجديد
عقد االمتياز لمدة خمسة عشر عاما اعتبارا من  1رجب 1414هـ .بتاريخ  21جمادى األول 1429هـ (الموافق  26مايو
 ،)2008تم تجديد عقد االمتياز لمدة خمس سنوات أخرى قابلة للتمديد اعتبارا من  1رجب 1429هـ (الموافق  4يوليو .)2008
بتاريخ  24رجب  1434هـ (الموافق  3يونيو  ،)2013صدر قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 254بالموافقة على تمديد عقد
االمتياز المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي والذي تلتزم الشركة بموجبه بنقل الركاب بالحافالت على شبكة
الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها ،وذلك لمدة ثالث سنوات تبدأ اعتبارا من  1رجب 1434هـ (الموافق  11مايو
 ،)2013على أن يكون للجهات المختصة الحق خالل هذه المدة في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد االمتياز بحسب
مراحل فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافالت بين المدن في المملكة العربية السعودية.
بتاريخ  29ذي الحجة ( 1436الموافق  12أكتوبر  ،)2015صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد عقد االمتياز
المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م  48 /وتاريخ  23ذي الحجة
1399هـ) (الموافق  13نوفمبر  )1979وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من  1رجب 1437هـ (الموافق  8ابريل )2016
وعدم منح الشركة أو غيرها أي ميزة تنافسية تفضيلية عند فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافالت بين مدن المملكة.
وستقوم الشركة حينها باإلفصاح عن اآلثار المترتبة على ما ورد في عقد االلتزام وشروطه الموقع بين الحكومة والشركة على
ضوء الخيار الذي سيتم اعتماده من الجهات المختصة بعد انتهاء فترة عقد االمتياز.
قامت الشركة باالستثمار في الشركة التابعة التالية والمدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة:

الشركة التابعة
شركة المواصالت العامة

نسبة الملكية
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2020

سنة
التأسيس
2014

٪80

%80

النشاط األساسي
تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل
العام بمدينة الرياض

بلد التأسيس
المملكة العربية
السعودية

ّ
إن شركة المواصالت العامة هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل
التجاري رقم  1010429250بتاريخ  8ربيع األول 1436هـ (الموافق  31ديسمبر  .)2014تزاول الشركة أنشطة استيراد
وتشغيل وصيانة الباصات في الرياض وفقا للترخيص الصادر من الهيئة العامة لالستثمار رقم  10608351147347بتاريخ
 8ذي القعدة 1435هـ (الموافق  4سبتمبر .)2014
كما قامت الشركة باالستثمار في الشركات الزميلة والمشروع المشترك التالية:
االستثمار في الشركة الزميلة
والمشروع المشترك
شركة النقل السعودية
البحرينية (*)
شركة مترو العاصمة
المحدودة
الشركة السعودية اإلماراتية
للنقل المتكامل

العالقة

نسبة الملكية
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2020

النشاط األساسي

بلد التأسيس

شركة زميلة

%40

٪40

أنشطة النقل

المملكة العربية السعودية

شركة زميلة

%20

٪20

أعمال إنشاء وصيانة
الطرق

المملكة العربية السعودية

مشروع مشترك

%50

٪50

خدمات النقل المدرسي

المملكة العربية السعودية

* إن شركة النقل السعودية البحرينية في مرحلة التصفية منذ  31ديسمبر .2015
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السياسات المحاسبية الهامة
أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو  2020وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي رقم ( :) 34القوائم المالية المرحلية ،المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
إن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة
السنوية ،ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء "االستثمار في أدوات حقوق
الملكية المصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة ،وباستثناء التزام المنافع
المحددة والتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
تعتبر الفترة األولية جزءا ال يتجزأ من السنة المالية الكاملة ،ومع ذلك ،فإن نتائج عمليات الفترة األولية قد ال تكون مؤشرا
عادال على نتائج عمليات السنة الكاملة .يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي والذي يعتبر أيضا
العملة الوظيفية للمجموعة .كما يتم تقريب كافة المبالغ ألقرب ألف (ألف لاير سعودي) ،ما لم يرد خالف ذلك.
ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع السياسات المحاسبية المتبعة في
إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019وقد شرحت في اإليضاح ( )2حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية المفعول اعتبارا من  1يناير  2020إذ وجدت.
لم تطبق المجموعة مبكرا أي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه غير ساري المفعول بعد.
االيرادات
لفترة الستة أشهر المنتهية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  30يونيو
في  30يونيو
2019
2020
2019
2020
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
(غير مراجعة) (غير مراجعة)
إيرادات ترتيبات امتياز مشروع الملك
عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض
إيرادات نقل الركاب
إيرادات الخدمات المتخصصة
إيراد دعم حكومي (*)

(*)

187,002
171,034
56,671
14,159
428,866

94,720
16,438
11,588
122,746

332,106
128,982
62,532
19,182
542,802

402,185
298,542
110,878
28,319
839,924

خالل العام  ،2018تم االتفاق بين كل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض ("مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة") والشركة السعودية
للنقل الجماعي (سابتكو) ("المشغل") على تنفيذ مشروع الخدمة البديلة للحافالت األهلية بمدينة الرياض كخدمة بديلة للخدمة
المقدمة من قبل الحافالت األهلية الحالية بمدينة الرياض وذلك لمدة سنتين ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع
األمور الالزمة فنيا وعمليا لتنفيذ المشروع.
ّ
إن تاريخ بدء تشغيل الحافالت  11جمادى الثاني 1439هـ (الموافق  27فبراير  )2018للنقل على مسارات تشغيل الخدمة
ونقاط التوقف بمدينة الرياض والتي يصدر بشأن تحديدها موافقة هيئة النقل العام .تبلغ القيمة االجمالية لمبلغ الدعم السنوي
( 36,505,676لاير سعودي) يتم صرفها على دفعات شهرية متساوية .خالل شهر مارس  ،2020اتفقت المجموعة مع الهيئة
الملكية لمدينة الرياض الستمرار تنفيذ المشروع نظرا لعدم بدء مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام حتى تاريخه بقيمة شهرية
بمبلغ  6.5مليون لاير .نظرا لتوقف عمليات النقل خالل الفترة ،لم تقم المجموعة بتسجيل إيرادات الدعم لحين انتهاء المناقشات
مع الهيئة لتحديد مدة التمديد ومبلغ الدعم للفترة .ال تزال المناقشات جارية حتى تاريخ اعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة.
خالل العام  ،2018تم االتفاق بين كل من أمانة محافظة جدة وسابتكو على تنفيذ مشروع الخدمة البديلة للحافالت األهلية
بمحافظة جدة وذلك لمدة خمس سنوات ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع األمور الالزمة فنيا وعمليا لتنفيذ
المشروع.
ّ
إن تاريخ بدء تشغيل الحافالت هو  11جمادى الثاني 1439هـ (الموافق  27فبراير  )2018للنقل على مسارات تشغيل الخدمة
ونقاط التوقف بمحافظة جدة والتي يصدر بشأن تحديدها موافقة هيئة النقل العام .حيث تبلغ القيمة االجمالية لمبلغ الدعم السنوي
( 20,132,728لاير سعودي) يتم صرفها على دفعات شهرية متساوية .نظرا لتوقف عمليات النقل خالل الفترة ،لم تقم
المجموعة بتسجيل إيرادات الدعم عن الفترة.
تعتقد اإلدارة بعدم وجود شروط لم يتم الوفاء بها أو التزامات محتملة متعلقة بهذا الدعم.
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إيرادات أخرى
لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2019
2020
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
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لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2019
2020
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

ايراد تأجير سائقين
غرامات على موردين
دخل إيجارات
أرباح من بيع الخردة

590
242
32
163

222
688
73

590
483
287
256

519
1,321
105

إيراد إعالن على حافالت النقل الداخلي
أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
إيرادات اخرى

269
1,296

670
1,653

220
13
481
2,330

99
4,417
1,275
7,736

الزكاة وضريبة الدخل
أ) الزكاة
تم احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي للشركة والشركة التابعة لها كل على حدة .قامت الشركة بتقديم اإلقرارات
الزكوية لألعوام من  2005حتى  2018وحصلت على الشهادات الزكوية الالزمة حتى عام  .2018أصدرت الهيئة العامة
للزكاة والدخل ("الهيئة") ربوطها الزكوية للشركة حتى عام  2012وقامت المجموعة بسداد الزكاة المستحقة عليها بموجب
الربط المعدل لعام .2012
بتاريخ  17سبتمبر  ،2019صدر للشركة ربط زكوي من الهيئة لألعوام من  2013إلى  2018بإجمالي فروقات زكوية
تطالب بها الهيئة بمقدار  5.2مليون لاير سعودي وقد وافقت الشركة على هذا الربط وقامت بسداد هذا المبلغ خالل عام 2019
وأنهت الشركة وضعها الزكوي عن كافة السنوات حتى .2018
ب) ضريبة الدخل
قامت الشركة التابعة بتقديم اإلقرار الزكوي والضريبي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") حتى عام 2018م .لم يتم
إجراء أية ربوط بعد من قبل الهيئة.
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الممتلكات واآلالت والمعدات و أصول حق االستخدام
 30يونيو 2020
بأالف الرياالت
السعودية
(غير مراجعة)
1,152,662
26,331
1,178,993

ممتلكات وآالت ومعدات وأصول حق االستخدام
مشاريع وحافالت تحت االنشاء

 31ديسمبر 2019
بأالف الرياالت
السعودية
(مراجعة)
1,235,249
22,128
1,257,377

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2020قامت المجموعة بإضافة ممتلكات وآالت ومعدات بتكلفة  4.5مليون لاير
سعودي ( 30يونيو  2.7 :2019مليون لاير سعودي).
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2020قامت المجموعة باستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات تبلغ قيمتها الدفترية
الصافية ألف لاير سعودي ( 30يونيو  2.8 :2019مليون لاير سعودي) والتي نتج عنها أرباح من بيع الممتلكات واآلالت
والمعدات لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2020بقيمة  13الف لاير سعودي (لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو  2019بقيمة  4.4مليون لاير سعودي).
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كما في  30يونيو 2020
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الموجودات غير الملموسة
 30يونيو 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مراجعة)
36,997
411,496
448,493

البرامج والتراخيص
موجودات غير ملموسة أخرى (أ)

 31ديسمبر 2019
بآالف الرياالت
السعودية
(مراجعة)
36,135
309,820
345,955

(أ) موجودات غير ملموسة أخرى
تمثل الموجودات الغير ملموسة حق الشركة التابعة في القيمة المتبقية لحافالت وكراجات المشروع بعد انتهاء المشروع.
بموجب عقد المشروع ،سيكون للجهة المانحة خيار شراء الحافالت والكراجات بقيمها الدفترية الصافية وإذا لم يتم ممارسة
هذا الخيار ،فللشركة التابعة حق االحتفاظ بالحافالت والكراجات.
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تمويل المرابحة
أ)

تمويل مرابحة طويل األجل
 30يونيو 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مراجعة)
542,968
()254,740
288,228

تمويل مرابحة
ناقصا :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

 31ديسمبر 2019
بآالف الرياالت
السعودية
(مراجعة)
420,872
()84,209
336,663

أبرمت المجموعة اتفاقيات اقتراض مع بنوك للحصول على تسهيالت مرابحة .وقد تم الحصول على هذه القروض خالل
األعوام من  2017حتى  2019مع فترة استحقاق تتراوح بين ثالث إلى خمس سنوات من تاريخ اتفاقية القرض وهي مضمونة
بسندات ألمر وتحمل عموالت باألسعار السائدة .حصلت المجموعة على القروض لتمويل شراء حافالت.
ب) تمويل مرابحة قصير األجل
خالل الربع األول من العام الحالي ،حصلت الشركة على تسهيالت مصرفية قصيرة األجل من بنوك محلية بقيمة  70مليون
لاير سعودي على شكل قروض مرابحة لتمويل العمليات التشغيلية .إضافة إلى ذلك ،حصلت الشركة التابعة خالل الربع األول
من العام الحالي على تسهيالت مصرفية قصيرة األجل من بنوك محلية بقيمة  403مليون لاير سعودي لتمويل شراء الحافالت.
خالل الربع الثاني من العام الحالي ،حصلت الشركة على تسهيالت مصرفية قصيرة األجل من بنوك محلية بقيمة  80مليون
لاير سعودي على شكل قروض مرابحة لتمويل العمليات التشغيلية.
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الدفعة المقدمة من عميل
خالل عام  ،2015استلمت الشركة التابعة مبلغ قدره  471مليون لاير سعودي كدفعة مقدمة لتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز
للنقل العام في الرياض .تمثل الدفعة المقدمة  ٪6من إجمالي قيمة العقد .خالل العام  ،2019استلمت الشركة التابعة مبلغ قدره
 550مليون لاير سعودي كدفعة مقدمة ثانية لتنفيذ المشروع .تمثل الدفعة المقدمة الثانية  ٪7من إجمالي قيمة العقد.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
كما في  30يونيو 2020
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المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة
دخل تمويل
بآالف
الرياالت
السعودية
المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة:
المشروع المشترك:
الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل
(سيتكو)*

 30يونيو 2020
(غير مراجعة)
 31ديسمبر 2019
(مراجعة)

987

الحصة في
(الخسائر)
األرباح
بآالف
الرياالت
السعودية

()16,621

361

17,415

شراء حافالت
بآالف
الرياالت
السعودية

33,626

الخدمات
المقدمة
بآالف
الرياالت
السعودية

الرصيد
بآالف
الرياالت
السعودية

416

103,929

4,859

102,732

الشركة الزميلة:
شركة مترو العاصمة (كامكو)

 30يونيو 2020
(غير مراجعة)
 31ديسمبر 2019
(مراجعة)

-

395

-

-

-

-

1,728

-

-

-

المبالغ المستحقة إلى حقوق الملكية غير
المسيطرة للشركة التابعة:
آر إيه تي بي ديفيلوبمنت (شركة فرنسية)

آر إيه تي بي ديف السعودية ال سي سي

إجمالي المبالغ المستحقة إلى حقوق الملكية غير
المسيطرة للشركة التابعة:

 30يونيو 2020
(غير مراجعة)
 31ديسمبر 2019
(مراجعة)
 30يونيو 2020
(غير مراجعة)
 31ديسمبر 2019
(مراجعة)
 30يونيو 2020
 31ديسمبر 2019

-

-

-

3.215

12.845

-

-

-

8,492

12,013

-

-

-

22.544

11.998

-

-

-

40,465

105
24,843
12,118

المشروع المشترك
* قامت الشركة خالل عام  2014بتمويل العمليات التشغيلية للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سيتكو)
بمبلغ  30مليون لاير سعودي .إن هذا المبلغ غير خاضع ألي فوائد وسيتم استرداد المبلغ خالل  4سنوات ابتداءا من شهر
يوليو  ،2015وقامت سيتكو بسداد مبلغ  1.9مليون لاير سعودي .ومع ذلك ،اتفق الشركاء على إعادة جدولة سداد المبلغ
المتبقي ليتم السداد خالل العامين  2020و .2021لقد تم تسجيل هذا القرض بالقيمة العادلة على أساس أسعار العمولة
السائدة في السوق ونتج عن ذلك إضافة بقيمة الخصم فقط إلى مبلغ االستثمار .تم إدراج دخل التمويل على هذا القرض في
قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة.
باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة خالل العام  2016بتقديم تمويلين إضافيين بمبلغ إجمالي قدره  40مليون لاير سعودي
وذلك لتمويل عمليات التشغيل لتنفيذ عقود النقل المدرسي الحكومي على أن يتم استرداد المبلغ فور استالم مستحقات الشركة
السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة .إنَ هذا المبلغ غير خاضع ألية فوائد .في وقت الحق ،اتفقت الشركة وسيتكو
على ان يتم جدولة السداد من خالل دفعات محددة خالل األعوام  .2023 – 2021عليه ،تم تسجيل هذا القرض بالقيمة
العادلة على أساس أسعار العمولة السائدة في السوق ونتج عن ذلك إضافة بقيمة الخصم فقط إلى مبلغ االستثمار .تم إدراج
دخل التمويل على هذا القرض في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة.
خالل العام  ،2019قامت الشركة ببيع  350حافلة لسيتكو بمبلغ  32مليون لاير سعودي ،على ان يتم سداد المبلغ على
أقساط سنوية .تم تسجيل هذه العملية بالقيمة العادلة على أساس أسعار العمولة السائدة في السوق ونتج عن ذلك إضافة بقيمة
الخصم فقط إلى مبلغ االستثمار .تم إدراج دخل التمويل على هذا القرض في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
كما في  30يونيو 2020
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المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة – تتمة
تعويض كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019
2020
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019
2020
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة
مصاريف ومكافآت وبدالت مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة
تعويضات كبار موظفي اإلدارة
بالمجموعة (*)

521

512

1,088

999

4,705

4,328

9,744

6,990

* فيما يلي بيان بتعويضات كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019
2020
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019
2020
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

منافع موظفين قصيرة األجل
منافع ما بعد انتهاء الخدمة

1,840
2,865

4,206
122

6,757
2,987

6,746
244

إجمالي تعويضات كبار موظفي
اإلدارة

4,705

4,328

9,744

6,990

إن المبالغ المفصح عنها في الجدول أعاله مثبتة كمصروف للفترة المنتهية في  30يونيو  2020والمتعلقة بكبار موظفي
اإلدارة.
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المعلومات القطاعية
ألغراض اإلدارة ،تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقا لعملياتها ولديها القطاعات التالية التي ينبغي التقرير عنها:
 قطاع نقل الركاب – ويشمل خدمات النقل المجدولة وتتمثل في خدمات نقل الركاب بالحافالت بين مدن المملكة العربية
السعودية وداخلها ،باإلضافة إلى خدمة النقل الدولي .كما يتضمن عمليات الشحن .ويعتبر هذا القطاع من أكبر قطاعات
الشركة.
 قطاع الخدمات المتخصصة – ويشمل خدمات النقل بموجب عقود التأجير التي تبرمها الشركة مع الغير سواء كانوا جهات
حكومية أو غير حكومية وذلك داخل المملكة أو خارجها .كما يتضمن أيضا عمليات الليمو.
 مشروع النقل العام – ويشمل النتائج المالية لشركة المواصالت العامة والتي تقوم بتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل
العام في الرياض ،كما هو مبين في اإليضاح (.)1
 اإلدارة العامة – وتشمل المركز الرئيسي للشركة والمعلومات المالية الخاصة بأنشطة وحدات الدعم.
يتم تحديد هذه القطاعات التشغيلية بناء على التقارير الداخلية التي تقوم المنشأة بمراجعتها بصورة منتظمة لتخصيص الموارد
على القطاعات وتقييم األداء الخاص بها "طريقة اإلدارة" .وتعتمد طريقة اإلدارة على الطريقة التي تقوم بها اإلدارة بتقسيم
القطاعات داخل المنشأة التخاذ القرارات التشغيلية وتقييم األداء .وتقوم إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي في نهاية كل
فترة مالية بمراجعة القطاعات أعاله لتحديد الحدود الكمية باإلضافة إلى معايير عرض اإليرادات والمصاريف لكل قطاع.
يتم مزاولة أنشطة المجموعة والشركات التابعة لها بصورة رئيسية في المملكة العربية السعودية.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
كما في  30يونيو 2020
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المعلومات القطاعية – تتمة
يتم حذف اإليرادات المتداخلة بين القطاعات وبين وحدات األعمال عند توحيد القوائم المالية ويتم إظهارها في عمود "التسويات
والحذوفات".
تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عمليات قطاعات األعمال بصورة مستقلة لغرض إتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم
األداء .يتم تقييم أداء القطاع بناء على قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة ويتم قياسه بصورة مماثلة مع قائمة الدخل األولية
الموحدة الموجزة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
ليس لدى المجموعة عميل مهم يساهم بنسبة  ٪10أو أكثر في إيرادات المجموعة في الفترة المنتهية في  30يونيو 2020
و 2019على التوالي ،فيما عدا جهات حكومية في مجملها أكثر من  ٪10من إيرادات المجموعة.
تتأثر إيرادات المجموعة بمواسم ترتفع فيها معدالت التشغيل .وتتمثل هذه المواسم في فترة الحج واإلجازة الصيفية وشهر
رمضان المبارك واإلجازات العامة.
فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات:
نقل الركاب

للفترة المنتهية في  30يونيو
2020
(غير مراجعة)
إجمالي اإليرادات (إيضاح )3
تكلفة اإليرادات
إجمالي (الخسارة) الربح
الخسارة قبل الزكاة وضريبة
الدخل

للفترة المنتهية في  30يونيو 2019
(غير مراجعة)
إجمالي اإليرادات (إيضاح )3
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح (الخسارة)
الربح (الخسارة) قبل الزكاة
وضريبة الدخل

كما في  30يونيو 2020
(غير مراجعة)
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إفصاحات أخرى:
ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح )6
استثمارات في شركات زميلة
ومشروع مشترك

كما في  31ديسمبر 2019
(مراجعة)
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إفصاحات أخرى:
ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح )6
استثمارات في شركات زميلة
ومشروع مشترك

الخدمات
المتخصصة

بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
───────
───────
62,532
148,164
()134,948
()183,327
───────
───────
()72,416
()35,163

اإلدارة العامة

مشروع النقل
العام

إجمالي القطاعات

بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
───────
─────── ───────
542,802
332,106
()637,052
()318,777
───────
─────── ───────
()94,250
13,329
()7,658
═══════

()43,680
═══════

()114,078
═══════

()14,290
═══════

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية
───────
326,861
()281,801
───────
45,060

الخدمات
المتخصصة
بآالف الرياالت
السعودية
───────
110,878
()151,243
───────
()40,365

مشروع النقل
العام
اإلدارة العامة
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
─────── ───────
402,185
()390,110
─────── ───────
12,075
-

25,241
═══════

()53,654
═══════

()179,706
═══════

التسويات
والحذوفات

الموحدة

بآالف الرياالت
السعودية
───────
15,151
───────
15,151

بآالف الرياالت
السعودية
───────
542,802
()621,901
───────
()79,099

6,563
═══════

()173,143
═══════

إجمالي
القطاعات
بآالف الرياالت
السعودية
───────
839,924
()823,154
───────
16,770

التسويات
والحذوفات
بآالف الرياالت
السعودية
───────
10,891
───────
10,891

الموحدة
بآالف الرياالت
السعودية
───────
839,924
()812,263
───────
27,661

()19,467
═══════

5,211
═══════

()14,256
═══════

التسويات
إجمالي
مشروع النقل
الخدمات
والحذوفات
القطاعات
العام
اإلدارة العامة
المتخصصة
نقل الركاب
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
───────
───────
─────── ───────
───────
───────
)36,639( 4,337,465 2,058,809 1,008,122
816,095
454,439
)46,233( 2,895,138 2,063,400
333,912
277,461
220,365

الموحدة
بآالف الرياالت
السعودية
───────
4,300,826
2,848,905

10,574
═══════

()1,628
═══════

361,753

723,855

90,264

3,121

1,178,993

═══════

═══════

121,720
═══════

═══════

121,720
═══════

═══════

التسويات
إجمالي
مشروع النقل
الخدمات
والحذوفات
القطاعات
العام
اإلدارة العامة
المتخصصة
نقل الركاب
بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
───────
───────
─────── ───────
───────
───────
)17,123( 4,112,933
1,753,553
999,983
868,921
490,476
)17,135( 2,472,798
1,749,925
172,540
268,353
281,980
410,107

754,379

90,264

2,627

1,257,377

═══════

═══════

135,333
═══════

═══════

135,333
═══════
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3,019
═══════

1,178,993
121,720
═══════
الموحدة
بآالف الرياالت
السعودية
───────
4,095,810
2,455,663
1,257,377
138,352
═══════

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
كما في  30يونيو 2020
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األدوات المالية – القيمة العادلة
تتكون األدوات المالية للمجموعة من النقدية وشبه النقدية ،المدينون التجاريون ،المبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة،
استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،دائنون تجاريون وآخرون وتمويل
مرابحة.
ق ّدرت اإلدارة بأن القيمة العادلة للنقدية وشبه النقدية والمدينون التجاريون والدائنون التجاريون وااللتزامات المتداولة األخرى
تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير وذلك لالستحقاق قصير األجل لهذه األدوات.
ق ّدرت اإلدارة بأن القيمة الدفترية لتمويل المرابحات والقروض ألجل والمرتبطة بعموالت ثابتة ومتغيرة تقارب قيمتها العادلة
وذلك ألنها تحمل عموالت تعكس العموالت السائدة في السوق لتمويل وقروض مشابهة .نتيجة لذلك فإن قيمة النقدية المستقبلية
المخصومة للتمويل والقروض ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية الحالية.
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ،بما في ذلك مستويات التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة .ال يتضمن ذلك بيانات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة
العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب بصورة معقولة القيمة العادلة:
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 30يونيو ( 2020غير مراجعة)

القيمة الدفترية
بآالف الرياالت
السعودية

تم قياسها بالقيمة العادلة:
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

80,906

 31ديسمبر ( 2019مراجعة)
تم قياسها بالقيمة العادلة:
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

90,101

المستوى 1
بآالف الرياالت
السعودية

80,906

90,101

المستوى 2
بآالف الرياالت
السعودية

-

-

المستوى 3
بآالف الرياالت
السعودية

-

-

إجمالي القيمة
العادلة
بآالف الرياالت
السعودية

80,906

90,101

لم تكن هناك تحويالت بين مستويات قياس القيمة العادلة في  30يونيو  2020و 31ديسمبر  .2019لم تحدث أي تحويالت
بين أي مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في فترة المقارنة.
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االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة
أ) االلتزامات المحتملة
كما في  30يونيو  ،2020أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابة عنها خالل دورة األعمال العادية ،ضمانات
وقبوالت واعتمادات مستندية يبلغ حدها األقصى  2,054مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  1,450 :2019مليون لاير
سعودي).
ب) االرتباطات الرأسمالية
يوجد لدى المجموعة أيضا ارتباطات رأسمالية قدرها  83مليون لاير سعودي لشراء  448حافلة جديدة ومن المتوقع استالمها
خالل شهر أغسطس .2020
ج) لدى المجموعة التزامات محتملة من وقت آلخر تتعلق ببعض المسائل المتنازع عليها ،بما في ذلك مطالبات من وضد
المقاولين ودعاوى قضائية وإجراءات تحكيم تنطوي على مجموعة متنوعة من القضايا .حيث نشأت هذه االلتزامات
المحتملة في السياق العادي لألعمال .ومن غير المتوقع تكبد أي التزامات هامة من هذه المطالبات المحتملة.
د) تعديالت على بنود عقد مشروع النقل العام
تقوم إدارة الشركة التابعة بمناقشات مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض (الجهة المانحة) بشأن تعديالت على بعض بنود العقد
(أوامر التغيير) المستلمة منها على عقد مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض مما قد ينتج عنه تغير في التزامات
األداء وهامش الربح المقدر لكل التزام أداء في حالة تم االنتهاء واالتفاق مع الجهة المانحة .ال تزال المناقشات جارية حتى
تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة .تعتقد اإلدارة أن تكون هذه المفاوضات إيجابية بشكل كبير لصالح الشركة.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركة التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
كما في  30يونيو 2020
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توزيعات األرباح
وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  4رمضان 1441هـ (الموافق  27إبريل  )2020على توصية مجلس
اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية  .2019كما تمت الموافقة على دفع مكافأة إلى أعضاء مجلس اإلدارة قدرها 1.8
مليون لاير سعودي.
وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  24شعبان 1440هـ (الموافق  29إبريل  )2019على توصية مجلس
اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية  .2018كما تمت الموافقة على دفع مكافأة إلى أعضاء مجلس اإلدارة قدرها 1.8
مليون لاير سعودي.
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آثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد )19-ألول مرة في نهاية شهر ديسمبر  ،2019وخالل شهر مارس 2020
أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيفه كجائحة .استمر انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم تقريبا بما في ذلك
المملكة العربية السعودية مما أدى إلى وضع قيود على السفر وفرض حالة حظر التجول في المدن ونتج عن ذلك تباطؤ في
النشاط االقتصادي وإغالق لكثير من القطاعات على المستوى العالمي والمحلي .إضافة إلى ذلك ،أث ّر تعليق الدراسة في التعليم
العام على نتائج أعمال المشروع المشترك للفترة.
إن مدى تأثير جائحة الفيروس على أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية الحالية والمستقبلية غير مؤكد وال يمكن التنبؤ به حيث
يعتمد ذلك بشكل رئيسي على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية ،والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق
خالل الفترة الحالية .تشمل هذه العوامل معدل انتقال الفيروس ومدة تفشي المرض واإلجراءات االحترازية التي يمكن أن
تتخذها السلطات الحكومية للحد من تفشي الوباء وتأثير تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي ومدى تأثر عمالئنا واألعمال
التجارية بالجائحة وغيرها من العوامل.
ومع أنه من الصعب اآلن التنبؤ بكامل مدى ومدة األثر الناتج عن ذلك على األعمال التجارية واالقتصادية ،فقد قامت إدارة
الشركة بتقويم األثر على العمليات وجوانب األعمال التجارية للشركة بشكل كلي ،بما في ذلك عوامل مثل القيود المفروضة
على السفر والطلب على الخدمات ،وغيرها ،وتبين لها كما بتاريخ إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ،أنه ال
يلزم إجراء تغييرات جوهرية على األحكام والتقديرات الرئيسية .خالل الفترة الحالية بدأ التشغيل التدريجي لخدمات النقل بين
المدن وداخل المدن بضوابط التباعد االجتماعي مما خفض السعة التشغيلية بمقدار  ٪50فضال عن استمرار تعليق خدمات نقل
الركاب في الزيارة والعمرة وخدمات النقل الدولي والحج والنقل التعليمي والتي تعتبر من الخدمات الرئيسية التي تقدمها الشركة.
إضافة إلى ذلك ،اتخذت اإلدارة عدة إجراءات لتخفيف آثار الجائحة تتضمن االستفادة من بعض مبادرات الجهات الحكومية
لتحفيز القطاع الخاص .كما قامت الشركة بعدة مبادرات لتخفيض تكاليف الموظفين وعقود الخدمات كما انها الزالت تعمل على
مراقبة وترشيد النفقات بما ال يؤثر على قدرة الشركة التشغيلية .باإلضافة ،قامت إدارة الشركة بتقييم وضع التدفقات النقدية،
بما في ذلك التسهيالت المصرفية المتاحة ،ومدى جاهزية العمليات التشغيلية عند السماح بها بشكل كامل من قبل الجهات ذات
العالقة .تتوقع اإلدارة أن يكون أثر اإلجراءات على إيراداتها السنوية انخفاض بنسبة  ٪50مقارنة بالعام الماضي .ومع ذلك،
وفي ضوء عدم الوضوح حاليا ،قد يؤدي أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إلى إجراء تعديل جوهري على القيم
الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في الفترات المستقبلية .ونظرا لتطور الموقف سريعا وما يصحبه من عدم
وضوح ،سوف تستمر اإلدارة في تقويم األثر الناتج عن ذلك وفقا للتطورات المستقبلية.
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أرقام المقارنة
أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة المعروضة بما يتماشى مع تبويب الفترة الحالية.
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اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
اعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة خالل اجتماعه المنعقد في  1محرم 1442هـ (الموافق 20
أغسطس 2020م).

15

