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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد
السادة مساهمي الشركة السعودية للنقل الجماعي-سابتكو
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

معالي المهنـــدس /خالد بن صالح المديفر

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ /عبدالله بن علي العقيل

سعادة األستاذ /مساعد بـن عبدالعزيز الداود

سعادة اللواء /محمد بن عبدالله البسامي

سعادة اللواء /زايد بن عبدالله الطويان

ممثل وزارة التجارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
حتى تاريخ 2021-02-12

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المحترمين

يســرني أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أقــدم لكــم تقريــر مجلــس اإلدارة للســنة المنتهيــة فــي
 31ديســمبر 2021م والــذي يتضمــن أبــرز أعمــال وأنشــطة الشــركة ونتائجهــا الماليــة الموحــدة وتقريــر مراقــب الحســابات عــن العــام
المالــي 2021م.

سعادة المهندس /خالد بن عبدالله الحقيل
العضو المنتدب  -الرئيس التنفيذي

قــام مجلــس اإلدارة خــال العــام 2021م بتحديــث اســتراتيجية الشــركة وأهدافهــا المســتقبلية للمرحلــة المقبلــة ،والموافقــة علــى
النمــوذج التشــغيلي و خطــة اإلدارة لتحقيــق التحــول و األهــداف المرجــوة ،كمــا عملــت الشــركة علــى التفاعــل مــع تداعيــات وآثــار جائحــة
كورونــا الســتيعاب آثاراهــا ،واالســتفادة القصــوى مــن الفــرص المتاحــة مــن تخفيــف اإلجــراءات االحترازيــة األمــر الــذي انعكــس علــى
أداء الشــركة المالــي و انخفــاض صافــي الخســائر حيــث بلــغ ( )220.47مليــون ريــال خــال عــام 2021م مقارنــة بمبلــغ ( )377.72خــال
العــام 2020م وبمعــدل انخفــاض قــدره ( ،)41.63%وســنواصل بــإذن اللــه خــال العــام 2022م جهودنــا مــن أجــل االرتقــاء بــاألداء
للوصــول بنتائــج الشــركة إلــى مســتوى ربحــي يعكــس طموحاتهــا وتطلعــات مســاهميها.
ومن أبرز ما حققته الشركة خالل العام المالي 2021م ما يلي:
 .1تأســيس شــركة حلــول التنقــل الرقمــي لالســتثمار ،وإطــاق خدمــة ِركاب فــي مدينــة الدمــام والخبــر والظهــران واإلطــاق التجريبــي
للخدمــة داخــل مدينــة الرياض.
 .2إطــاق العديــد مــن المشــاريع التقنيــة والتطبيقــات مثــل تطبيــق نقــل البريــد الســريع عبــر شــبكة الحافــات الحاليــة ،وإنشــاء لمنصــة
لحجــوزات الحافالت والســيارات.
 .3اســتكمال متطلبــات مشــروع توريــد وتشــغيل وصيانــة وإدارة شــبكة الحافــات فــي مدينــة الريــاض ضمــن مشــروع الملــك
عبدالعزيــز للنقــل العــام.
 .4الفوز بعقود نقل طالبات جامعات الباحة وبيشة وتبوك.

ممثل وزارة الداخلية
عضو مجلس اإلدارة

ممثل وزارة الداخلية
عضو مجلس اإلدارة
من تاريخ 2021-02-13

حتى تاريخ 2021-02-12

سعادة األستاذ /رائد بن عبدالله التميمي
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور /سعود بـن محمد النمر
عضو مجلس اإلدارة

األخــوة المســاهمين 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 العــام الحالــي تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات والمبــادرات التــي ســتكون لهــا نتائــج إيجابيــة بمشــيئة
اللــه ،بجانــب تحســين كفــاءة وفاعليــة الخدمــات المقدمــة بشــكل عــام.

سعادة األستاذ /عبدالعزيز بن مساعد المساعد

سعادة األستاذ /محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ

عضو مجلس اإلدارة
من تاريخ 2021-02-13

حتى تاريخ 2021-02-12

ممثل وزارة المالية

وقــد واصلــت الشــركة جهودهــا خــال عــام 2021م فــي تنفيــذ مشــاريعها االســتثمارية ،واســتكمال مبــادرات وخطــط التحــول التــي
تبنتهــا ،بجانــب العمــل علــى تطويــر ورفــع كفــاءة األداء باعتمــاد وإطــاق هيــكل تنظيمــي جديــد يتماشــى مــع مهــام الشــركة وتوجهاتها
وأعمالهــا المســتقبلية.

ممثل وزارة المالية
عضو مجلس اإلدارة

ً
جميعــا ونيابــة عــن اإلخــوة أعضــاء
وفــي الختــام يســرني أن أنتهــز هــذه الفرصــة لرفــع أســمى آيــات الشــكر والعرفــان باســمكم
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.
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ /تــركــي بن مسـاعد المبارك

8

عضو مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ /عبدالله بن ابراهيم الصالح
ممثل وزارة التجارة
عضو مجلس اإلدارة
من تاريخ 2021-02-13
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تقرير مجلس اإلدارة

للسادة مساهمي الشركة السعودية للنقل
الجماعي عن السنة المنتهية في 2021/12/31
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ثانيـ ًـا  :أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وأعضــاء اللجــان ،واإلدارة التنفيذيــة ،ووظائفهم الحالية والســابقة
ومؤهالتهم وخبراتهم.

طبق وأسباب ذلك :
ً
أوال  :ما ُطبق من أحكام هذه الالئحة وما لم ُي َّ
تلتــزم الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي (ســابتكو) بتطبيــق األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس
هيئــة الســوق الماليــة ،كمــا أعــدت الشــركة علــى نحــوه الئحــة حوكمتهــا وأقرتهــا مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين.
وقد طبقت الشركة كافة األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات ما عدا المواد الموضحة بالجدول أدناه- :

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

5

المادة ()85

استرشادية

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة
واألداء للعاملين بالشركة.

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.

جاري العمل على دراسة إعداد سياسة
المسؤولية االجتماعية للشركة.

7

المادة ()88

استرشادية

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

جاري العمل على وضع مؤشرات أداء الشركة
في مجال العمل االجتماعي.

8

المادة ()95

استرشادية

تشكيل لجنة حوكمة الشركات.

لم يتم تشكيل لجنة مستقلة وإنما أضيفت
أعمالها لمدير تنفيذي بالشركة.

اختصاصات لجنة المخاطر
واجتماعات لجنة المخاطر.

م

اسم العضو

•رئيس مجلس اإلدارة-
الشركة السعودية
للنقل الجماعي.

ً
ذاتيا وسيتم العمل على
يتم تقييم المجلس
التنسيق مع جهة خارجية مختصة إن لزم األمر.

رئيس لجنة المراجعة األستاذ/

1

عبدالله بن علي بن محمد العقيل

المهندس/
خالد بن صالح
المديفر

عضو من خارج المجلس*.

الينطبق لعدم تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

وسيتم العمل على دراسة إنشاء مؤسسات
اجتماعية للعاملين في الشركة إن لزم األمر.

•رئيس لجنة
االستثمار
واالستراتيجية-
الشركة السعودية
للنقل الجماعي.

نائب وزير الطاقة
والصناعة والثروة
المعدنية لشؤون
التعدين.

•رئيس مجلس إدارة
شركة حلول التنقل
الرقمي لالستثمار –
شركة تابعة مملوكة
بالكامل لسابتكو.

لم يتم تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء
المجلس وإنما شكلت لجنة من موظفي الشركة
برئاسة نائب الرئيس للمالية .

وضعت الشركة البرامج الالزمة لمشاركة
العاملين آرائهم ومناقشتهم ،كما وضعت
برنامج لمنح العاملين حوافز سنوية،

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

•نائب وزير الصناعة
والثروة المعدنية
لشئون التعدين.

أسباب عدم التطبيق

ً
رئيســا للجنــة
*األســتاذ/عبدالله بــن علــي العقيــل – عضــو غيــر تنفيــذي غــادر مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2021/02/12م واســتمر
المراجعــة.

أ-جدول يوضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وعضوياتهم ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 2021/12/31م

2

األستاذ/
عبدالله بن
علي العقيل*

•المستشار
والمشرف العام
لمكتب وزير
التجارة.
•رئيس لجنة
المراجعة  -الشركة
السعودية للنقل
الجماعي.

•وكيل الوزارة
للتجارة الداخلية -
وزارة التجارة.
•نائب رئيس
مجلس اإلدارة -
الشركة السعودية
للنقل الجماعي.

الخبرات

•نائب الرئيس للمالية  /مدير القطاع لإلدارة
المالية شركة الشرقية للبتروكيماويات
احدى شركات سابك.

•بكالوريوس هندسة
مدنية جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن.

•رئيس شركة أسمنت القصيم.

•ماجستير هندسة مدنية
جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن.

•نائب الرئيس لوحدة الفوسفات ونائب
الرئيس لتطوير األعمال 2011 - 2006م
(معادن).

•دبلوم الدراسات
العليا في األعمال
التجارية العالمية جامعة
أكسفورد.

•رئيس شركة التعدين العربية السعودية
(معادن) وكبير المدراء التنفيذيين من
2011م 2018 -م.
•نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون
التعدين 2018م حتى تاريخه.

•موظف بإدارة الفنادق والمعارض الدولية
1402هـ إلى 1410هـ.
•مساعد مدير عام فرع وزارة التجارة بالقصيم
1411هـ.
بكالوريوس إدارة جامعة
الملك سعود 1402ه.

•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 بوزارة التجارة.
•مدير مركز إدارة المعرفة الهيئة العامة
للسياحة واآلثار المملكة العربية السعودية
من 2003م إلى 2008م.

3

األستاذ /
مساعد بن
عبدالعزيز
الداود***

•وكيل التطوير
التعديني – وزارة
الصناعة والثروة
المعدنية.

•نائب رئيس
مجلس اإلدارة-
الشركة السعودية
للنقل الجماعي.

•رئيس تنفيذي نجم لخدمات التأمين من
2008م إلى 2011م.
وكيل الوزارة
للخدمات المساندة –
وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية.

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

•الرئيس التنفيذي لشركة تمام لخدمات
صيانة ونظافة المرافق المملكة العربية
السعودية من 2011م إلى 2017م.
•نائب الرئيس لقطاع التشغيل شركة
مطارات الرياض.
•وكيل الوزارة للخدمات المساندة – وزارة
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
•وكيل التطوير التعديني – وزارة الصناعة
والثروة المعدنية.
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م

اسم العضو

4

اللواء /محمد
بن عبدالله
البسامي *

5

اللواء /زايد بن
عبدالرحمن
الطويان **

6

األستاذ/
محمد بن
عبدالمحسن
آل الشيخ *

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

م

اسم العضو

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

•قائد لوحدة أمن المواكب محرم 1421هـ.

•مشغل العمليات اآللية (شركة الربيع
السعودية لألغذية) فبراير – 2002
أغسطس 2002م.

•مساعد لمدير إدارة أمن الحج والعمرة
باألمن العام محرم 1431هـ

•مشرف عملية اإلنتاج (شركة الربيع
السعودية لألغذية)  2003-2002م.

•مدير لشعبة الخطط المرورية بإدارة السير
باإلدارة العامة للمرور ربيع أول 1435هـ.

•مدير عام اإلدارة العامة للمواد (شركة الربيع
السعودية لألغذية) 2005-2003م.

•مدير لإلدارة العامة لشئون الحج والعمرة
بوزارة الداخلية.

•أخصائي مكتب اإلدارة االستراتيجية
(الشركة العربية للخدمات الزراعية)
2010-2009م.

•إدارة مرور الرياض شوال 1408هـ.

مدير اإلدارة العامة
للمرور

مدير اإلدارة العامة
لشئون الحج والعمرة
بوزارة الداخلية

بكالوريوس علوم أمنية كلية
الملك فهد األمنية 1408هـ.

ً
اعتبارا من محرم
•مدير اإلدارة العامة للمرور
1439هـ.
•شؤون التدريب باألمن العام 1405هـ.

7

•شرطة منطقة الرياض 1414هـ.

األستاذ /
عبد العزيز
بن مساعد
المساعد **

•وكيل الوزارة
المساعد ألداء
الميزانية والمدير
العام لفريق
العمل الدائم
بوزارة المالية

رئيس مكتب تحقيق
الرؤية في وزارة
العمل والتنمية
االجتماعية.

•مدير إلدارة العمليات بالقوات الخاصة ألمن
الطرق 1414هـ.

نائب مدير األمن
العام.

•بكالوريوس علوم أمنية
كلية الملك فهد األمنية.
قائد قوات أمن الحج.

•ماجستير عدالة جنائية
جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية .

•نائب لقائد القوات الخاصة ألمن الطرق
1436هـ.

•مساعد لقائد قوات أمن الحج 1437هـ.

التنفيذي للمحافظ –

التنفيذ والمتابعة

مركز تنمية اإليرادات

بمركز تنمية اإليرادات

غير النفطية.

غير النفطية.

•ماجستير إدارة هندسية
جامعة والية كاليفورنيا-
نورثريدج – ديسمبر
2011م.

•مساعد مدير عالقة – بنك ساب -2013
2014م.
•مدير عالقة – بنك ساب 2016-2014م.
•كبير مدراء العالقات – بنك ساب
2017-2016م.

•رئيس شركة اإلعمار العالمية  -الشركة
العربية للخدمات الزراعية 2016-2013م.

•وكيل الوزارة المساعد ألداء الميزانية ومدير
عام فريق العمل الدائم (وزارة المالية)
 2018وحتى تاريخه.

•قائد للقوات الخاصة ألمن الطرق 1437هـ.

•برنامج ساب للتطوير اإلداري – بنك ساب
2013-2012م

•مدير عام مكتب اإلدارة االستراتيجية
(الشركة العربية للخدمات الزراعية)
2015-2010م.

•رئيس مكتب تحقيق الرؤية (وزارة العمل
والتنمية االجتماعية) 2018-2017م

•نائب مدير األمن العام 1441هـ.

نائب الرئيس

•ماجستير إدارة األعمال
من جامعة سفولك من
بوستن الواليات المتحدة
األمريكية2008 .م

•قائد للقوات الخاصة ألمن الطرق بمنطقة
الرياض 1418هـ.

•قائد لقوات أمن الحج 1441هـ.

مدير عام إدارة

•بكالوريوس في علوم
األغذية والتغذية جامعة
الملك سعود 2002 .م

•مدير عام مكتب التحول االستراتيجي
(وزارة العمل والتنمية االجتماعية)
2018 – 2016م.

•مساعد لمدير األمن العام لإلشراف
الميداني لمهمة الحج والعمرة 1440هـ.

•بكالوريوس علوم في
الهندسة الصناعية
والنظم جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن –
يونيو 2009م.

الخبرات

8

الدكتور/
سعود بن
محمد النمر

•رئيس مجلس
إدارة شركة بيت
االستشارات
الوطني.
•رئيس لجنة
المكافآت
والترشيحات -
الشركة السعودية
للنقل الجماعي.

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

•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 فريق المبادرات -وحدة تنمية اإليرادات
غير النفطية – وزارة المالية 2018-2017م.
•مدير عام إدارة التنفيذ والمتابعة -
مركز تنمية اإليرادات غير النفطية
2018م 2020 -م.
•نائب الرئيس التنفيذي للمحافظ – مركز
تنمية اإليرادات غير النفطية 2020م حتى
اآلن.
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م

اسم العضو

9

األستاذ/
عبدالله بن
إبراهيم
الصالح **

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

م

اسم العضو

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

•محلل ومطور أعمال بمدينة األمير سلطان
بن عبدالعزيز اإلنسانية 2012-2008م.

•بكالوريوس نظم
معلومات جامعة الملك
سعود 2008م.

وكيل الوزارة المساعد
للتخطيط والتطوير
ومستشار معالي
وزير التجارة– وزارة
التجارة.

رئيس الفريق
التأسيسي للهيئة
السعودية للملكية
الفكرية ()SAIP

األستاذ /رائد
 10بن عبدالله
التميمي

أعمال خاصة

الرئيس التنفيذي
للشركة الوطنية
للرعاية الطبية

بكالوريوس العلوم الطبية
جامعة ويلز المملكة المتحدة
1996م.

األستاذ/
تركي بن
11
مساعد
المبارك

أعمال خاصة

مستشار مالي غير
متفرغ في مجموعة
اليمني القابضة .

بكالوريوس محاسبة مالية
جامعة الملك سعود ،عام
2003م.

•ماجستير نظم معلومات
جامعة الملك سعود
2013م.

الخبرات الحالية:

•مدير محفظة المشاريع بشركة ثقة لخدمات
األعمال 2017-2012م.
•رئيس الفريق التأسيسي للهيئة السعودية
للملكية الفكرية )2018-2017 (SAIPم.
•رئيس الفريق التأسيسي للمركز السعودي
لألعمال االقتصادية 2019-2018م.
•وكيل وزارة التجارة المساعد للتخطيط
والتطوير – من مايو 2019م حتى تاريخه.
ومستشار معالي وزير التجارة من أكتوبر
2017م حتى تاريخه.
•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.

الخبرات

المهندس/
خالد بن
12
عبدالله
الحقيل

العضو المنتدب
الرئيس التنفيذي
للشركة السعودية
للنقل الجماعي

المدير العام للشركة
السعودية للنقل
الجماعي

•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.

بكالوريوس هندسة مدنية
جامعة الملك سعود

•الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة
السعودية للنقل الجماعي سابتكو من  2006م
وحتى تاريخه.
•رئيس االتحاد العالمي للنقل والمواصالت العامة
في بروكسل )2021 (UITPم وحتى تاريخه.
•رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي للنقل بجامعة
الدول العربية )2021 (AULTم وحتى تاريخه.
•رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية
للمواصالت العامة )2014 (PTCم وحتى تاريخه.
•رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية اإلماراتية
للنقل المتكامل )2014 (SEITCOم وحتى تاريخه.
•نائب رئيس مجلس إدارة شركة حلول التنقل
الرقمي )2021 (DMSم وحتى تاريخه.
•عضو مجلس إدارة شركة مترو العاصمة
)2019 (CAMCOم وحتى تاريخه.
•عضو مجلس الشراكة االستراتيجية
اللوجستية )2021 (MOLTSم وحتى تاريخه.
•عضو اللجنة الوطنية اللوجستية باتحاد الغرف
السعودية )2020 (FSCم وحتى تاريخه.
•عضو مجلس األعمال السعودي الفرنسي
 2012م وحتى تاريخه.
•عضو مجلس األعمال السعودي اإلسباني
 2017م وحتى تاريخه.
•عضو مجلس األعمال السعودي الروسي
2018م وحتى تاريخه.
•عضو الجمعية السعودية لإلدارة 2002م
وحتى تاريخه.
•عضو الهيئة السعودية للمهندسين
2000م وحتى تاريخه.

الخبرات السابقة:
• رئيس االتحاد العالمي للمواصالت

بالشرق األوسط وشمال أفريقيا
)2021-2016 (UITP -MENAم.
•نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد
العربي للنقل بجامعة الدول العربية
)2021-2016 (AULTم.
•رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة
)2017-2008 (CSCم.
•نائب رئيس مجلس اللجان الوطنية بمجلس
الغرف السعودية )2017-2009 (CSCم.
•عضو مجلس إدارة هيئة النقل العام
2018-2015م.
•عضو المجلس االستشاري لمعالي وزير الحج
)2019-2016 (MHAJJم.
•عضو االتحاد الدولي للطرق
)2019-2016 (IRUم.
•عضو الرابطة الوطنية األمريكية لنقل الطالب
)2017-2014 (NAPTم.
•عضو اللجنة الوطنية للسياحة 2016-2009م.
•عضو مجلس األعمال السعودي الهندي
2018-2015م.
•عضو مجلس األعمال السعودي البحريني
2016-2014م.
•عضو مجلس إدارة الشركة السعودية البحرينية
2010-2008م.
•عضو مجلس إدارة شركة بحرين ليمو
2010-2008م.

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/12م.
** انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/13م.
*** نائب رئيس مجلس اإلدارة من تاريخ 2021/03/08م.
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ب) جدول يوضح أسماء أعضاء لجان مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 2021/12/31م:
ب )1 -لجنة المكافآت والترشيحات:
م

اسم العضو

1

الدكتور /سعود بن محمد النمر

2

األستاذ /عبدالله بن علي العقيل*

3

األستاذ /عبدالله بن إبراهيم الصالح**

4

األستاذ /رائد بن عبدالله التميمي

5

األستاذ /عبدالعزيز بن مساعد المساعد**

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

المؤهالت

م

اسم العضو

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات
•باحث وأخصائي شئون
الموظفين بوزارة المالية.

الخبرات

•مدير عام إدارة شؤون
الموظفين بوزارة المالية.
•مدير عام الشئون المالية
والجمركية بالمنطقة
الشرقية.

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

•مدير عام لفرع وزارة المالية
بالمنطقة الشرقية.

*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/12م.
**انضم إلى لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2021/03/08م.

•مدير عام لمصلحة أمالك
الدولة بوزارة المالية.

ب )2 -لجنة المراجعة:

•مستشار وعضو في اللجنة
التحضيرية لتوسعة المسجد
الحرام بمكة المكرمة.

م

اسم العضو

1

األستاذ/عبدالله بن علي العقيل*

2

األستاذ /تركي بن مساعد المبارك

3

األستاذ /عالء بن عبدالله
الفدى**

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

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

4

األستاذ /عبدالعزيز بن سعد
الغامدي**

أعمال خاصة .

مستشار بوزارة

ليسانس شريعة

المالية.

1397هـ.

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

وكيل الوزارة
للخدمات
المشتركة – وزارة
الصناعة والثروة
المعدنية.

وكيل الوزارة
المساعد ألداء
وتنفيذ الميزانية –
وزارة المالية.

•درجة الماجستير
في العلوم
المالية التطبيقية،
جامعة نيوكاسل
 -أستراليا 2009م .

•عضو مجلس إدارة مصلحة
المياه والصرف الصحي
بالمنطقة الشرقية.

•مدير عام الرقابة المالية
بالمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية من2010م إلى
2015م.

•رئيس اللجنة االبتدائية
لالعتراض الضريبي في
المنطقة الشرقية.
•عضو مجلس إدارة الشركة
السعودية للنقل الجماعي
وعضو لجنة المراجعة ولجنة
االستراتيجية واالستثمار.

•مدير عام الشؤون المالية
بهيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات من2015م إلى
2017م.

•عضو لجنة في الشركة
السعودية البحرينية للنقل
وشركة ليمو البحرينية.

•مستشار تنفيذي للتخطيط
المالي والميزانية بوزارة
المالية من 2017م إلى
2019م.
•وكيل الوزارة المساعد ألداء
وتنفيذ الميزانية بوزارة
المالية من يناير 2019م إلى
2020م.
•عضو مجلس إدارة في عدد
من الشركات والمؤسسات
الحكومية.

•عضو مجلس إدارة شركة جدة
للتنمية والتطوير العمراني
وعضو في لجنة المراجعة
ولجنة الممتلكات.
•عضو مجلس إدارة شركة
خزام العقارية.

•مدير إدارة المراجعة الداخلية
بمركز غرناطة لالستثمار من
2004م إلى 2006م.
•بكالوريوس في
العلوم اإلدارية
في المحاسبة،
جامعة الملك
سعود 2003م.

•مستشار ومشرف على
اللجان التنفيذية لمشروع
توسعة المسجد النبوي
الشريف بالمدينة المنورة.

5

األستاذ/محمود بن مصطفى
رشدي **

مستشار بالديوان

وكيل الوزارة للتجارة

الملكي – غير

الخارجية – وزارة

متفرغ.

التجارة .

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

•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 .

ً
رئيسا للجنة المراجعة (من خارج المجلس).
* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/12م واستمر
** عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.
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ج) جدول يوضح أسماء اإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم في 2021/12/31م

ب )3 -لجنة االستثمار واالستراتيجية:
م

اسم العضو

1

المهندس/خالد بن صالح المديفر

2

األستاذ /مساعد بن عبدالعزيز
الداود

3

اللواء /محمد بن عبد الله البسامي*

2

اللواء /زايد بن عبدالرحمن الطويان **

4

المهندس /خالد بن عبد الله الحقيل

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

م

اسم العضو

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

الخبرات

المؤهالت

الخبرات الحالية:

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

* غادر لجنة االستثمار واالستراتيجية بتاريخ 2021/02/12م.
** انضم إلى لجنة االستثمار واالستراتيجية بتاريخ 2021/03/08م.

العضو المنتدب

1

المهندس /خالد بن
عبدالله الحقيل

الرئيس التنفيذي

المدير العام

للشركة السعودية

للشركة السعودية

للنقل الجماعي.

للنقل الجماعي.

بكالوريوس هندسة
مدنية جامعة الملك
سعود.

•الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة
السعودية للنقل الجماعي سابتكو من 2006م
وحتى تاريخه.
•رئيس االتحاد العالمي للنقل والمواصالت العامة
في بروكسل )2021 (UITPم وحتى تاريخه.
•رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي للنقل بجامعة
الدول العربية )2021 (AULTم وحتى تاريخه.
•رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية
للمواصالت العامة )2014 (PTCم وحتى تاريخه.
•رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية اإلماراتية
للنقل المتكامل )2014 (SEITCOم وحتى تاريخه.
•نائب رئيس مجلس إدارة شركة حلول التنقل
الرقمي )2021 (DMSم وحتى تاريخه.
•عضو مجلس إدارة شركة مترو العاصمة
)2019 (CAMCOم وحتى تاريخه.
•عضو مجلس الشراكة االستراتيجية
اللوجستية )2021 (MOLTSم وحتى تاريخه.
•عضو اللجنة الوطنية اللوجستية باتحاد الغرف
السعودية )2020 (FSCم وحتى تاريخه.
•عضو مجلس األعمال السعودي الفرنسي
2012م وحتى تاريخه.
•عضو مجلس األعمال السعودي اإلسباني
 2017م وحتى تاريخه.
•عضو مجلس األعمال السعودي الروسي
2018م وحتى تاريخه.
•عضو الجمعية السعودية لإلدارة 2002م
وحتى تاريخه.
•عضو الهيئة السعودية للمهندسين
2000م وحتى تاريخه.

الخبرات السابقة:
•رئيس االتحاد العالمي للمواصالت

بالشرق األوسط وشمال أفريقيا
)2021-2016 (UITP -MENAم.
•نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد
العربي للنقل بجامعة الدول العربية
)2021-2016 (AULTم.
•رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة
)2017-2008 (CSCم.
•نائب رئيس مجلس اللجان الوطنية
بمجلس الغرف السعودية
)2017-2009 (CSCم.
•عضو مجلس إدارة هيئة النقل العام
2018-2015م.
•عضو المجلس االستشاري لمعالي وزير الحج
)2019-2016 (MHAJJم.
•عضو االتحاد الدولي للطرق
)2019-2016 (IRUم.
•عضو الرابطة الوطنية األمريكية لنقل الطالب
)2017-2014 (NAPTم.
•عضو اللجنة الوطنية للسياحة 2016-2009م.
•عضو مجلس األعمال السعودي الهندي
2018-2015م.
•عضو مجلس األعمال السعودي البحريني
2016-2014م.
•عضو مجلس إدارة الشركة السعودية البحرينية
2010-2008م.
•عضو مجلس إدارة شركة بحرين ليمو
2010-2008م.
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م

اسم العضو

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات
•مدير قطاع تقنية المعلومات الشركة
السعودية للنقل الجماعي 2008م –
2012م.

م

اسم العضو

•مدير عام
قطاع الخدمات
المتخصصة –
الشركة السعودية
للنقل الجماعي

•نائب الرئيس للمساندة الشركة السعودية
للنقل الجماعي 2012م – 2016م.
•نائب الرئيس التنفيذي الشركة السعودية
للنقل الجماعي 2016م – 2019م.

2

أحمد بن عايد
الجهني

3

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.

الوظائف الحالية الوظائف السابقة

4

غسان محمود
عبدالله عراقي

•نائب الرئيس التنفيذي لألعمال التجارية
الشركة السعودية للنقل الجماعي 2019م
وحتى تاريخه.
•الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة
حلول التنقل الرقمي لالستثمار 2021م
وحتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة
الشركة السعودية
اإلمارتية للنقل
المتكامل (سيتكو)
(مشروع مشترك
لسابتكو) وعضو
اللجنة التنفيذية
ولجنة المراجعة

مدير إقليمي
شركة تطوير لخدمات
النقل التعليمي

•عضو مجلس إدارة الشركة السعودية
اإلماراتية للنقل المتكامل (.)SEITCO

•رئيس اللجنة التنفيذية في الشركة
السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل
(.)SEITCO
•ماجستير إدارة أعمال
– جامعة ويلز بأنجور
المملكة المتحدة.
نائب الرئيس
للمالية
الشركة السعودية
للنقل الجماعي

الرئيس التنفيذي
– مركز الرياض
الدولي للمعارض
والمؤتمرات

•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.

•بكالوريوس إدارة
أعمال جامعة الملك
عبدالعزيز 1998م.
•ماجستير إدارة أعمال
األكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا
– 2003م

•مدير عام قطاع الخدمات المتخصصة
الشركة السعودية للنقل الجماعي
(سابتكو) (من  - 2013حتى تاريخه)
•المدير اإلقليمي لشركة تطوير لخدمات
النقل التعليمي ()2013 – 2012
•مدير الخدمات اللوجستية  -شركة إسماعيل
أبو داود ()2012-2000
•أمين سر مجلس اإلدارة – جمعية مكة
المكرمة للتنمية ()2000 – 1998
•مدير عام التعاون الدولي والشراكات بوزارة
النقل

•عضو مجلس إدارة الشركة السعودية
الفرنسية للمواصالت العامة (.)PTC

•عضو مجلس إدارة نادي قيادات التحول
الرقمي

المؤهالت

الخبرات

5

غسان فائز حسين
عبدالجواد

مدير عام قطاع
االستراتيجية
ومكتب تحقيق
األهداف – الشركة
السعودية للنقل
الجماعي

مدير عام
االستراتيجية ومكتب
إدارة المشاريع
بالهيئة العامة
لعقارات الدولة

•بكالوريوس
الهندسة الصناعية
•والحصول على عدة
شهادات متخصصة
في القيادة و إعداد
وإدارة االستراتيجية
والمشاريع والتحليل
المالي

•مدير مشروع االستراتيجية الوطنية للنقل
والخدمات اللوجستية.
•مدير عام التخطيط ومكتب إدارة المشاريع
بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية
(مدن).
•رئيس مكتب إدارة االستراتيجية بمؤسسة
النقد (البنك المركزي السعودي ساما).
•مدير إدارة التخطيط واالستراتيجية بوحدة
أعمال األلمنيوم بشركة معادن.
•المحلل المالي وأعمال وحدة البوليمرات
بشركة سابك.

•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.
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جــدول يوضــح أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوا فــي مجالــس إداراتهــا
الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا فــي 2021/12/31م
في مجالس إدارتها الحالية أو
من مديريها

أسماء الشركات التي يكون
ً
عضوا
عضو مجلس اإلدارة

داخل المملكة  /خارج المملكة

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

في مجالس إدارتها السابقة أو
من مديريها

أسماء الشركات التي يكون
ً
عضوا
عضو مجلس اإلدارة

داخل المملكة  /خارج المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

(تابعة
لسابتكو)

الشركة العربية السعودية
للسكك الحديدية (سار)

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

شركة حلول التنقل
الرقمي لالستثمار

ذات مسؤولية
محددة

مملوكة لصندوق
االستثمارات العامة

4

اللواء /محمد بن
عبدالله البسامي*

ال يوجد

-

-

ال يوجد

-

-

5

اللواء/زايد بن
عبدالرحمن الطويان**

ال يوجد

-

-

ال يوجد

-

-

6

األستاذ /تركي بن
11
مساعد المبارك

شركة أسمنت ينبع

داخل

المملكة

الشركة السعودية
الفرنسية
للمواصالت العامة
PTC -

المهندس /خالد بن
12
عبدالله الحقيل

شركة حلول التنقل
الرقمي لالستثمار
شركة مترو
العاصمة – كامكو
الشركة السعودية
اإلماراتية للنقل
المتكامل – سيتكو

مساهمة
مدرجة

-

الشركة الوطنية للرعاية
الطبية

مساهمة عامة
مدرجة

الشركة التعاونية للتأمين

مساهمة عامة
مدرجة

شركة نجم لخدمات التأمين
الشركة التعاونية لالستثمار
العقاري

ال يوجد

مساهمة مغلقة
مساهمة مغلقة
مساهمة مغلقة

-

-

ذات مسؤولية
محددة (تابعة
لسابتكو)
ذات مسؤولية
محددة (تابعة
لسابتكو)
ذات مسؤولية
محددة (زميلة
لسابتكو)

شركة النقل السعودية
البحرينية

ذات مسؤولية
محددة
(زميلة لسابتكو)

ذات مسؤولية
محددة (مشروع
مشترك
لسابتكو)

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/12م.

7

األستاذ /عبدالعزيز بن
مساعد المساعد**

ال يوجد

-

-

ال يوجد

-

-

8

الدكتور /سعود بن
محمد النمر

شركة مالية
مرخصة.

الشركة السعودية الموحدة
للكهرباء من 2009م إلى
2017م.

مساهمة
عامة مدرجة.

شركة سوليدرتي السعودية
للتكافل من 2011م إلى
2016م.

شركة بيت
االستشارات
الوطني.

مصرف اإلنماء

داخل المملكة

ال يوجد

-

-

ال يوجد

-

-

داخل المملكة

األستاذ محمد بن
عبدالمحسن آل
الشيخ*
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مساهمة
عامة مدرجة

-

-

شركة وصيل لنقل
المعلومات االلكترونية

داخل المملكة

3

األستاذ/مساعد بن
عبدالعزيز الداود

ال يوجد

-

-

ال يوجد

-

-

األستاذ /رائد بن
10
عبدالله التميمي

ذات مسؤولية
محددة (تابعة
لسابتكو)

خارج المملكة

2

األستاذ /عبدالله بن
علي العقيل*

ال يوجد

-

-

ال يوجد

-

-

مصرف الراجحي

شركة الغاز
والتصنيع األهلية
غازكو

جهة حكومية

مساهمة
عامة مدرجة
داخل المملكة

1

المهندس /خالد بن
صالح المديفر

شركة التعدين
العربية السعودية
(معادن)

مساهمة
عامة مدرجة

شركة أسمنت القصيم

مساهمة عامة
مدرجة

شركة حلول التنقل
الرقمي لالستثمار

ال يوجد

داخل المملكة

م

اسم العضو

9

األستاذ /عبدالله بن
إبراهيم الصالح **

مجلس التجارة
اإللكترونية

داخل المملكة

ثالثـ ًـا :أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوا فــي
مجالــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا:

مدينة الملك
عبدالله للطاقة
الذرية والمتجددة

جهة حكومية

-

مساهمة عامة
مدرجة.

** انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/13م

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.

مساهمة عامة
مدرجة.
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جدول يوضح صفة العضوية ألعضاء مجلس اإلدارة في 2021/12/31م
م

اسم العضو

الصفة

1

معالي المهندس /خالد بن صالح المديفر

2

األستاذ /عبدالله بن علي العقيل*

3

اللواء /محمد بن عبدالله البسامي*

عضو مجلس اإلدارة

4

األستاذ /محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ*

عضو مجلس اإلدارة

5

األستاذ /عبدالله بن إبراهيم الصالح**

عضو مجلس اإلدارة

6

األستاذ/رائد بن عبدالله التميمي

عضو مجلس اإلدارة

7

األستاذ  /مساعد بن عبدالعزيز الداود***

8

اللواء /زايد بن عبدالرحمن الطويان**

عضو مجلس اإلدارة

9

األستاذ /عبدالعزيز بن مساعد المساعد**

عضو مجلس اإلدارة

10

الدكتور /سعود بن محمد النمر

عضو مجلس اإلدارة

11

األستاذ /تركي بن مساعد المبارك

عضو مجلس اإلدارة

12

المهندس /خالد بن عبدالله الحقيل

عضو مجلس اإلدارة

*** نائب رئيس مجلس اإلدارة من تاريخ 2021/03/08م.

المســاهمين عبــر عــدة وســائل منهــا- :

ً
سابقا
نائب رئيس مجلس اإلدارة -
غير تنفيذي

** انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/13م.

رئيس مجلس اإلدارة

قامــت الشــركة بتضميــن حقــوق المســاهمين والجمعيــة العامــة فــي دليــل حوكمــة الشــركة ويتــم تلقــي مقترحــات ومالحظــات
•الموقع اإللكتروني لحماية المستثمر (هيئة السوق المالية).
•الخطابات البريدية أو االتصاالت الهاتفية أو البرقية أو عبر البريد اإللكتروني.
•حضور المساهمين لمقر الشركة باإلدارة العامة أو الفروع.
•اجتماعات الجمعية العامة ومحاضر االجتماعات.
حيث يتم إحاطة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة بذلك.

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/12م.

تصنيف العضوية

خامسـ ًـا :اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه – وبخاصــة غيــر التنفيذييــن – علمـ ًـا
بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا:

تنفيذي

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 لجانــه مــن أعضــاء المجلــس أو مــن خارجــه ،حيــث يتــم تحديــد مهامهــا واختصاصاتهــا وفــق لوائــح عمــل
يضعهــا مجلــس اإلدارة وتقرهــا الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين ،وهــي كمــا يلــي:

 .1لجنة المكافآت والترشيحات
تش ـكَّل بقــرار مــن مجلــس اإلدارة مــن غيــر األعضــاء التنفيذييــن ،حيــث يتــم تحديــد ضوابــط عملهــا ومهامهــا وإجراءاتهــا وقواعــد
اختيــار أعضائهــا ،ومــدة عضويتهــم ،ومكافآتهــم وفــق الئحــة تُ قتــرح مــن مجلــس اإلدارة وتٌ قــر مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين.
وتختص لجنة المكافآت والترشيحات بما يلي:
1.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.
2.توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3.المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.
4.التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقـ ًـا للسياســة
المعتمــدة.

5.اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
6.التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقـ ًـا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة ،مــع مراعــاة عــدم ترشــيح
أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.

7.إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
8.تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
9.المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.
	10.مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
	11.التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين ،وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة
مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

	12.وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
	13.وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
	14.تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
15.النظــر فــي دفــع مكافــأة إضافيــة إلــى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مقابــل مجهــودات
إضافيــة أو خدمــات استشــارية أو فنيــة أخــرى يقــوم بهــا العضــو وعــرض توصيــة اللجنــة بهــذا الخصــوص علــى المجلــس
العتمادهــا.
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بنــاء علــى تحقيــق
	16.تحديــد وتطبيــق مقاييــس األداء المناســبة لعمليــة المكافــآت ،إلــى جانــب تحديــد ميزانيــات مكافــآت األداء
ً
أهــداف الشــركة االســتراتيجية وذلــك مــن أجــل صــرف المكافــآت ،والتوصيــة بصــرف مكافــآت األداء الســنوية لمنســوبي الشــركة.

	17.عند وضع اللجنة لسياسة التعويضات ،يجب أن تتبع اللجنة معايير األداء باإلضافة إلى:
•تقديم المكافآت التنافسية لجذب وتحفيز واستقطاب مدراء ذوي مهارات عالية.
•تطبيق مؤشرات قياس أداء طموحة بما فيها مقاييس األداء المالية والغير مالية.
•سياسات وإجراءات الموارد البشرية

(أ) التقارير المالية:

•برامج التطوير اإلداري وخطط اإلحالل الوظيفي للمدراء التنفيذيين.

•دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها لضمــان

•أهداف التقويم ومؤشرات األداء الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز.

نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.

بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خالل العام 202١م

1

الدكتور /سعود
بن محمد النمر

رئيس اللجنة

2

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

عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات ( )5اجتماعات
األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

2021/01/19م

2021/03/24م

2021/06/06م

2021/10/27م

2021/12/05م

اإلجمالي

م

اسم العضو

√

√

√

√

√

5

عضو

√

غادر

1

3

األستاذ /محمد
بن عبدالمحسن
آل الشيخ *

عضو

√

غادر

1

•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.

(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.

4

األستاذ/رائد بن
عبدالله التميمي

عضو

√

√

√

√

√

5

5

األستاذ /عبدالله
بن إبراهيم
الصالح**

عضو

لم ينضم

√

√

√

√

4

6

واســتراتيجيتها.

•دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

األستاذ/
عبدالله بن علي
العقيل*

األستاذ/
عبدالعزيز بن
مساعد المساعد
**

تُ شــكل بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة مــن المســاهمين أو مــن غيرهــم علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو مســتقل
علــى األقــل وأن ال تضــم أيـ ًـا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن ،وتحــدد ضوابــط عملهــا ومهامهــا وإجراءاتهــا وفــق الئحــة
تُ قتــرح مــن مجلــس اإلدارة وتٌ قــر مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين.
وتختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة
فيهــا ،وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة مــا يلــي:

	18.تقوم اللجنة بالمراجعة والتوصية على ما يلي:

طبيعة
العضوية

 .2لجنة المراجعة

•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
عضو

لم ينضم

* غادر لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2021/02/12م
**انضم إلى لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2021/03/08م.

√

√

√

√

4

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 االستثمار واالستراتيجية خالل العام 2021م- :

بيان بأسماء وحضور اجتماعات لجنة المراجعة خالل العام 2021م -:

2021/02/08م 2021/03/23م 2021/04/28م 2021/08/02م 2021/10/28م 2021/12/05م

اإلجمالي

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

1

األستاذ/
عبدالله بن علي
العقيل*

رئيس اللجنة

√

√

√

√

√

√

6

2

األستاذ/عالء بن
عبدالله الفدى**

عضو

√

√

√

√

√

√

6

3

األستاذ /تركي
بن مساعد
المبارك

عضو

4

5

√

√

√

√

√

√

6

األستاذ/
عبدالعزيز بن
سعد الغامدي
**

عضو

√

√

√

√

√

√

6

األستاذ /محمود
بن مصطفى
رشدي **

عضو

√

√

√

√

√

√

6

م

1

2

3

4

اسم العضو

المهندس /خالد بن صالح المديفر

اللواء/محمد بن عبدالله

البسامي*

اللواء /زياد بن عبدالرحمن
الطويان**

األستاذ  /مساعد بن عبدالعزيز

الداود

طبيعة العضوية

رئيس اللجنة

األول

الثاني

الثالث

2021/3/29م

2021/6/7م

2021/11/1م

√

عضو

عضو

عضو

√

√

غادر

√

√

√

√

اإلجمالي

م

اسم العضو

طبيعة
العضوية

عدد اجتماعات لجنة المراجعة (  )6اجتماعات

عدد اجتماعات لجنة االستثمار واالستراتيجية (  ) 3اجتماعات

3

0

√

√

3

3

ً
رئيسا للجنة المراجعة (من خارج المجلس).
*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/12م واستمر
**عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة.

5
.3لجنة االستثمار واالستراتيجية:
تُ شــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــن خــارج المجلــس ،حيــث يتــم تحديــد ضوابــط عملهــا
ومهامهــا وإجراءاتهــا وفــق لالئحــة يصدرهــا مجلــس اإلدارة.
تختص لجنة االستثمار واالستراتيجية بما 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 الستراتيجيات الشركة.
•التوصية لمجلس اإلدارة بالدخول في المشاريع االستثمارية الجديدة ومشاريع تنويع مصادر الدخل
•متابعة أداء المحافظ االستثمارية للشركة وإجراء دراسات تقييم وتقديم التوصيات الالزمة.
•متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة بمختلف أنواعها.

30

المهندس /خالد بن عبدالله
الحقيل

عضو

√

√

√

3

* غادر لجنة االستثمار واالستراتيجية بتاريخ 2021/02/12م.
**انضم إلى لجنة االستثمار واالستراتيجية بتاريخ 2021/03/08م.

ً
ســابعا :حيثمــا ينطبــق ،الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه
وأعضائــه ،والجهــة الخارجيــة التــي قامــت بالتقييــم وعالقتهــا بالشــركة ،إن وجــدت:
قــام المجلــس بتقييــم أدائــه خــال العــام المالــي  2021م 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
ً

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
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مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بقيمــة ( )200ألــف ريــال بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي الشــركة.

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (المبالغ بآالف الرياالت)
المكافآت الثابتة

مبلغ معين

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللحان

مزايا عينية

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية
واإلستشارية

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

تنقسم المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين إلى اآلتي :ـ

المجموع

 - 2سياسة مكافآت كبار التنفيذيين:

نسبة من األرباح

لم تمنح أي مكافآت عن أي أعمال فنية أو إدارية أو استشارية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة.

مكافآت دورية

* تؤكد الشركة أنه ال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

خطط تحفيزية قصيرة األجل

•تتوافــق المكافــآت الممنوحــة مــع سياســة المكافــآت المعتمــدة ،وقــد تــم مراعــاة األســس والمعاييــر المتعلقــة باحتســاب
واســتحقاق المكافــآت.

خطط تحفيزية طويلة األجل

•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

األسهم الممنوحة (يتم إدخال
القيمة )

•يتــم منــح عضــو المجلــس أو اللجــان بــدل إقامــة مبلــغ ( )1,000ريــال داخــل المملكــة لليــوم الواحــد و ( )1,500ريــال لليــوم الواحــد
خــارج المملكة.

المجموع

•يتم منح عضو المجلس أو اللجان بدل انتقال مبلغ ( )500ريال لليوم الواحد.

أوال األعضاء المستقلين
ً

مكافأة نهاية الخدمة

•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.

المجموع الكلي

•يتــم منــح مكافــأة بــدل حضــور لــكل عضــو عــن كل اجتمــاع مــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة أو اللجــان أو الجمعيــات العامــة مبلــغ
خمســة آالف ريــال.

بدل المصروفات

•بخصــوص المكافــأة الســنوية ألعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس حدهــا األقصــى ( )150ألــف ريــال للجنــة المراجعــة،
ولجنتــي المكافــآت والترشــيحات واالســتثمار واالســتراتيجية حدهــا األقصــى ( )130ألــف ريــال ،اســتحقاق المكافــأة كاملــة
مرتبــط بحضــور اجتماعــات اللجــان بنســبة  %70فأكثــر.

المكافآت المتغيرة

.1أ.مساعد بن
عبدالعزيز الداود

200

50

15

-

-

-

265

-

-

-

-

-

-

-

265

.2اللواء /زايد
بن عبدالرحمن
الطويان**

200

45

15

-

-

-

260

-

-

-

-

-

-

-

260

-

.3أ .عبدالعزيز بن
مساعد المساعد**

200

45

20

-

-

-

265

-

-

-

-

-

-

-

265

-

.4د.سعود محمد
عبدالعزيز النمر

200

50

25

-

-

-

275

-

-

-

-

-

-

-

275

-

 .5أ.تركي بن
مساعد المبارك

200

45

30

-

-

-

275

-

-

-

-

-

-

-

275

-

المجموع

1000

235

105

-

-

-

1340

-

-

-

-

-

-

-

1340

-

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

200

50

15

-

-

-

265

-

-

-

-

-

-

-

265

-

.2أ.عبدالله علي
محمد العقيل*

-

5

35

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

40

-

ً
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.

.3اللواء محمد بن
عبدالله البسامي*

-

5

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

5

-

•تتوافــق المكافــآت الممنوحــة مــع سياســة المكافــآت المعتمــدة ،وقــد تــم مراعــاة األســس والمعاييــر المتعلقــة باحتســاب
واســتحقاق المكافــآت.

.4أ.محمد بن
عبدالمحسن آل
الشيخ *

-

5

5

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

10

-

.5أ .عبدالله بن
إبراهيم الصالح**

200

45

20

-

-

-

265

-

-

-

-

-

-

-

265

-

.6أ.رائد بن
عبدالله التميمي

200

50

25

-

-

-

275

-

-

-

-

-

-

-

275

-

المجموع

600

160

100

-

-

-

860

-

-

-

-

-

-

-

860

-

ً
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.

* 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 2021م بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي- :

ً
ثالثا  :األعضاء التنفيذيين
.1م.خالد بن
عبدالله الحقيل

200

50

15

-

-

-

265

-

-

-

-

-

-

-

265

-

المجموع الكلي

1800

445

220

-

-

-

2465

-

-

-

-

-

-

-

2465

-

* غادر مجلس اإلداره بتاريخ 2021/02/12م.
** انضم إلى مجلس اإلداره بتاريخ 2021/02/13م.
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مكافآت أعضاء اللجان (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

150

30

180

.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

750

150

900

تعمــل الشــركة علــى االلتــزام باألنظمــة واللوائــح والتعليمــات التــي تخضــع لهــا ،وذلــك فــي ســبيل حمايــة مصالحهــا ومصالــح
مســاهميها ،ونظـ ً
ـرا لطبيعــة عملياتهــا التشــغيلية فــي جميــع أنحــاء المملكــة فقــد تــم فــرض غرامــات ماليــة بحوالــي  300ألــف ريــال
مــن قبــل هيئــة النقــل العــام مرتبطــة بالجوانــب التشــغيلية خــال العــام 2021م ،حيــث تعمــل إدارة الشــركة علــى دراســتها ووضــع
الخطــط والبرامــج التطويريــة لمعالجتهــا والحــد مــن آثارهــا بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة واألطــراف ذات العالقــة.

عاشـ ً
ـرا :نتائــج المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة ،إضافــة إلــى رأي لجنــة
المراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة:

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

130

25

155

 .2أ /عبدالله بن علي العقيل*

26

5

31

 3أ /محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ ***

26

5

31

 .4أ /عبدالله بن إبراهيم الصالح****

130

20

150

 .5أ /عبدالعزيز بن مساعد المساعد****

130

20

150

 .6أ /رائد عبدالله صالح التميمي

130

25

155

المجموع

572

100

672

قامــت لجنــة المراجعــة خــال عــام 2021م 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.

أعضاء لجنة االستثمار واالستراتيجية
1م.خالد بن صالح المديفر

130

15

145

-

-

-

.3أ.مساعد بن عبدالعزيز الداود

130

15

145

.4اللواء /زايد بن عبدالرحمن الطويان******

130

15

145

 .5م /خالد بن عبدالله الحقيل

130

15

145

المجموع

520

60

580

.2اللواء /محمد بن عبدالله البسامي*****

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

*غــادر مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2021/02/12م واســتمر رئيسـ ًـا للجنــة المراجعــة (عضــو مــن خــارج مجلــس اإلدارة) * غــادر لجنــة المكافــآت والترشــيحات بتاريــخ 2021/02/12م
**عضــو لجنــة المراجعــة مــن خــارج مجلــس اإلدارة*** .غــادر لجنــة المكافــآت والترشــيحات مــن تاريــخ 2021/02/12م**** .انضــم إلــى لجنــة المكافآت والترشــيحات من
تاريخ 2021/03/08م***** .غادر لجنة االســتثمار واالســتراتيجية بتاريخ 2021/02/12م ****** .انضم إلى لجنة االســتثمار واالســتراتيجية بتاريخ 2021/03/08م.

مكافآت كبار التنفيذيين
المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لـــ ( )5مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة للعــام المنتهــي فــي  31ديســمبر 2021م (المبالــغ 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

603

7,975

3,850

0

0

0

0

3,850

مجموع مكافآت
التنفيذيين عن المجلس
إن وجدت

( )5من كبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرة

المجموع الكلي

المكافآت الثابتة

2,152 5,220

0

0

11,825

أفصحــت ســابتكو عــن مكافــآت كبــار التنفيذييــن وفقـ ًـا لمــا ورد فــي المــادة ( )93مــن الئحــة حوكمــة الشــركات ،حيــث تســعي الشــركة إلــى اإلفصــاح عــن مكافــآت
التنفيذييــن بمــا يتوافــق مــع مســتوى اإلفصــاح العــام فــي الســوق الماليــة الســعودية ونضــج الممارســة ،والمحافظــة علــى رأس المــال البشــري ،حيــت تســعى
الشــركة لتوقــي المخاطــر ذات الصلــة باإلفصــاح التفصيلــي ،استرشـ ً
ـادا بالســلطة التقديريــة فــي المــادة ( )60مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامات المســتمرة.
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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:

(من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي).

البيان

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:

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 2021م بمواصلــة برامــج تدريــب الطــاب لديهــا
وفــق برنامــج التدريــب التعاونــي لعــام 2021م حيــث قامــت الشــركة بتدريــب عــدد (  )10طــاب خــال عــام 2021م  ،وتقــوم الشــركة
بالعديــد مــن المشــاركات فــي البرامــج واألنشــطة المجتمعيــة والمســاهمة فــي المناســبات الوطنيــة واالجتماعيــة لتقديــم خدمــات
النقــل بالحافــات للعديــد مــن الجمعيــات 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 2021م عقد اجتماعين للجمعية العامة لمساهمي الشركة تفاصيلهما كما يلي:

35

التقرير السنوي 2021

بيان بحضور الجمعيات العامة العادية المنعقدة خالل عام 2021م

نشــرت الهيئــة العامــة للنقــل فــي ســبتمبر 2021م وثيقــة طلــب متضمنــة رغبــة الهيئــة فــي تخطيــط وتنفيــذ تحريــر ســوق خدمــات
النقــل بالحافــات بيــن المــدن فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتقســيمه إلــى مناطــق امتيــاز ،حيــث نشــرت الحقـ ًـا فــي ينايــر
2022م كراســة الشــروط والمواصفــات لتأهيــل الشــركات الراغبــة فــي التقديــم علــى منافســة تشــغيل مناطــق االمتيــاز ،علــى أن
يبــدأ تشــغيلها فــي يوليــو 2023م .وال زالــت الشــركة مســتمرة فــي تقديــم خدمــة النقــل بالحافــات بيــن المــدن.

سجل الحضور
م

اسم العضو

1

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

2

أ/عبدالله بن علي العقيل *

3

أ /مساعد بن عبد العزيز الداود – نائب رئيس مجلس
اإلدارة ***

4

اللواء /محمد بن عبدالله البسامي *

5

اللواء /زايد بن عبدالرحمن الطويان **

6

أ/محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ *

اجتماع الجمعية
العامة العادية
الخامسة واألربعون
2021/04/26م

اجتماع الجمعية
العامة العادية
السادسة واألربعون
2021/12/20م

√

√
غادر
√

√
غادر

√

√
غادر

7

أ/عبدالعزيز بن مساعد المساعد **

√

√

8

د /سعود بن محمد النمر

√

√

9

أ /عبدالله بن إبراهيم الصالح**

√

√

 10أ/رائد بن عبدالله التميمي

√

√

 11أ/تركي بن مساعد المبارك

√

√

 12م /خالد بن عبدالله الحقيل

√

√

* غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/12م.
** انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/13م.
*** نائب رئيس مجلس اإلدارة من تاريخ 2021/03/08م.

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:
•ســابتكو :يبلــغ رأســمالها ( )1,250,000,000ريــال تأسســت بموجــب المرســوم الملكــي الكريم رقم م 11/بتاريــخ 1399/3/7هـ،
لغــرض نقــل الــركاب بالحافــات علــى شــبكة الطــرق العامــة بالمملكــة داخــل المــدن ،وفيمــا بينهــا ،وخــارج المملكــة ،ونقــل
الطــرود ونقــل و ترحيــل البضائــع والمهمــات ،والنقــل المدرســي ،ونقــل المعلمــات ،وتأجيــر وتشــغيل الســيارات واألجــرة
الخاصــة والشــاحنات و تشــغيل وصيانــة المتــرو و القطــارات ونقــل الرمــل والبحــص و تنظيــم الرحــات الســياحية داخــل
المملكــة وخدمــات الحــج و العمــرة مــن داخــل وخــارج المملكــة ،وتقديــم الخدمــات المســاندة واللوجســتية والتدريــب الفنــي
فــي مجــال النقــل واســتيراد قطــع الغيــار والمنظفــات الكيميائيــة للمركبــات.
صــدرت موافقــة مجلــس الــوزراء بتاريــخ  10شــعبان 1442هـــ الموافــق  23مــارس 2021م بتمديــد عقــد االمتيــاز لمــدة عــام حتــى
تاريــخ  30جمــادي الثانــي 1443هـــ الموافــق  02فبرايــر 2022م.
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وتتحقق إيرادات الشركة من األنشطة الرئيسية التالية:
1.قطــاع نقــل الــركاب :ويشــمل خدمــات النقــل المجدولــة والمتمثلــة فــي خدمــات نقــل الــركاب بيــن المــدن وداخــل المــدن
والنقــل الدولــي ،تبلــغ إيراداتــه  490.98مليــون ريــال ويســاهم هــذا النشــاط بمعــدل  % 49.50فــي إيــرادات الشــركة.
2.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  155مليــون ريــال ويســاهم
هــذا النشــاط بمعــدل  %15.63فــي إيــرادات الشــركة.
3.اإلدارة العامــة :وتشــمل الوحــدات المســاندة والمشــاريع االســتراتيجية ،تبلــغ إيراداتهــا  11.77مليــون ريــال وتســاهم بمعــدل
 %1.19فــي إيــرادات الشــركة.
•الشركات التابعة:
1.شــركة المواصــات العامــة  :PTCشــركة تابعــة نشــاطها الرئيســي توريــد وتشــغيل وصيانــة الحافــات فــي مدينــة الريــاض
بموجــب ترخيــص الهيئــة العامــة لالســتثمار رقــم  10608351147347لتنفيــذ مشــروع الملــك عبــد العزيــز للنقــل العــام بمدينــة
الريــاض بتاريــخ 1435/11/8هـــ ،تبلــغ إيراداتهــا  332.37مليــون ريــال وتســاهم بمعــدل  %33.50فــي إيــرادات الشــركة.
2.شــركة حلــول التنقــل الرقمــي لالســتثمار  :DMSشــركة تابعــة تمــارس األنشــطة المهنيــة والعلميــة والتقنيــة واإلداريــة والخدمــات
اإلداريـــة والمعـلـومـــات واالتصــاالت ،يتكــون رأس مـــال شـركـــة حلــول التنقــل الرقمــــي لالستـثمـــار مـــن ( )5,000,000ريــال مملوكــة
بنســبة  %100للشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي ،تأسســت حديثـ ًـا فــي تاريــخ 2021/08/05م وتبــدأ الســنة الماليــة للشــركة مــن
تاريــخ التأســيس وحتــى تاريــخ 2022/12/31م .بلغــت إيراداتهــا  1.83مليــون ريــال وتســاهم بنســبة  %0.18فــي 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 كان قطــاع النقــل بكافــة أنماطــه واحـ ً
ـدا مــن أكثــر القطاعــات العالميــة تأثــرا بجائحــة كورونــا ،وال ســيما بــأن شــركة ســابتكو مــا
زالــت تواجــه العديــد مــن التحديــات جــراء اإلجــراءات التــي تــم فرضهــا الحتــواء تلــك الجائحــة ،ممــا تطلــب األمــر ضــرورة التفاعــل
مــع تلــك التحديــات بشــكل ســريع والعمــل علــى اســتيعابها والتعامــل معهــا بالشــكل المطلــوب لضمــان اســتمرارية الشــركة
والمحافظة على حصتها في سوق النقل.
وألهميــة تحديــد توجهــات الشــركة واســتراتيجيتها وأهدافهــا المســتقبلية لكافــة أنشــطتها ،فقــد أتخــذ مجلــس اإلدارة عــدد مــن
القــرارات أبرزهــا الموافقــة علــى الخطــة االســتراتيجية للشــركة للمرحلــة المقبلــة (2025-2022م) ،والموافقــة علــى إطــاق خطــة
التحــول للشــركة ،بجانــب الموافقــة علــى النمــوذج التشــغيلي االســتراتيجي وإدارة التغييــر الالزمــة لتحقيــق التحــول واألهــداف
المرجــوة.
كمــا شــهد العــام 2021م تأســيس شــركة حلــول التنقــل الرقمــي لالســتثمار فــي أغســطس وإطــاق لخدمــة ِركاب ،ودراســة العديــد
مــن مشــاريع التحــول الرقمــي.
ربحــا
وتتمحــور اســتراتيجية ســابتكو علــى تحقيــق عوائــد رائــدة فــي قطــاع النقــل مــن خــال التركيــز علــى القطاعــات التجاريــة األكثــر ً
ونمـ ً
ـوا مثــل قطــاع النقــل العــام (داخــل المــدن وبيــن المــدن) ،وخدمــات النقــل المتخصصــة (الحــج والعمــرة ،العقــود ،والســياحة)
والعمــل مــن خــال اســتراتيجية خاصــة لــكل وحــدة مــن وحــدات األعمــال تهــدف إلــى تحقيــق الربحيــة الممكنــة بالكامــل.
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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:
قامــت الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي (ســابتكو) بتطويــر منهجيــة إلدارة المخاطــر تماشـ ً
ـيا مــع معاييــر األيــزو ، 2018:31000
والحصــول علــى شــهادة األيــزو مــن خــال التزامهــا بتطبيــق منهجيــة إدارة المخاطــر وتحقيــق متطلبــات معاييــر األيــزو .وقــد أعــدت
الشــركة علــى نحــوه سياســة إلدارة المخاطــر توضــح إطــار العمــل ودرجــة تقبــل المخاطــر والمعاييــر الالزمــة لتحديــد وتقييــم المخاطــر،
وقــد تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
وفــي ســبيل تطبيــق منهجيــة إدارة المخاطــر شــكلت الشــركة لجنــة داخليــة للمخاطــر تعمــل علــى تحديــد المخاطــر التــي تواجههــا
الشــركة ووضــع خطــط العمــل التصحيحيــة لتخفيفهــا والحــد مــن آثارهــا ،بمــا يكفــل تحقيــق التــوازن األمثــل بيــن المخاطــر والعائــد
علــى الشــركة ويســهم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة ،وترفــع اللجنــة بنتائــج أعمالهــا بصــورة دوريــة إلدارة الشــركة
ولجنــة المراجعــة للعــرض علــى مجلــس اإلدارة.

المخاطر في الشركة
تنشــأ العديــد مــن المخاطــر المتنوعــة نظـ ً
ـرا لطبيعــة عمليــات الشــركة التشــغيلية المرتبطــة بمجــال النقــل ،وتعمــل الشــركة علــى وضــع
اإلجــراءات والضوابــط الرقابيــة ومراجعتهــا بصــورة دوريــة بمــا يضمــن فعاليتهــا فــي تخفيــف المخاطــر ،ومــن أبــرز تلــك المخاطــر:
 -1المخاطر االستراتيجية:
المخاطــر االســتراتيجية هــي تلــك المخاطــر التــي تنشــأ بســبب التغيــرات فــي العوامــل الخارجيــة والتــي تؤثــر علــى تنفيــذ الشــركة
لخططهــا االســتراتيجية ،ومــن أبرزهــا.
• انتهاء عقد االمتياز الممنوح للشركة:
تعمــل الشــركة علــى مراجعــة وتحديــث الخطــط االســتراتيجية بصــورة مســتمرة ،كمــا تعمــل علــى تنويــع اســتثماراتها فــي مجــاالت
النقــل ،وقــد تمــت الموافقــة علــى اســتمرار األعمــال فــي المواقــع المملوكــة للدولــة بعــد انتهــاء عقــد االمتيــاز لمــدة خمــس ســنوات.
• التغيرات المستمرة في التشريعات وأنظمة وقوانين سوق العمل واحتمالية زيادة التكاليف.
يتم مراجعة التشريعات واألنظمة من قبل المختصين بصورة مستمرة وتضمين أي تغيرات ضمن العقود اإليرادية للشركة.
 -2المخاطر التشغيلية:
تواجه الشركة العديد من المخاطر التي تؤثر على مسار عملياتها والتشغيلية والتجارية ،ومن أبرزها:
• استمرار آثار جائحة كورونا:
تــم وضــع خطــط للتعامــل مــع كافــة االحتمــاالت لضمــان اســتمرارية أعمــال الشــركة وتقليــل آثارهــا ،مــع االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة
الصــادرة عــن الجهــات المختصــة ،باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن الدعــم المقــدم مــن الدولــة.
• الحوادث المرورية للحافالت والمركبات:
نظـ ّ
ـرا لطبيعــة التشــغيل المســتمر للشــركة تزيــد احتماليــة حــدوث حــوادث مروريــة للحافــات والمركبــات ،ومــن أجــل المحافظــة علــى
األرواح والممتلــكات قامــت الشــركة بالتأميــن علــى الحافــات والمركبــات ،كمــا وضعــت الشــركة معاييــر للســامة للعمليــات لتقليــل
احتماليــة حــدوث الحــوادث.
 -3المخاطر المالية:
تخضع الشركة للعديد من المخاطر المالية ،التي تؤثر على المركز المالي للشركة وإمكانية وفاء الشركة بالتزاماتها ،ومن أبرزها:

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 )

202١

2020

2019

2018

2017

البيان
الموجودات المتداولة

2,721,602

1,171,876

851,507

819,450

964,195

الموجودات غير المتداولة

2,059,455

3,525,834

3,242,692

2,287,962

1,944,467

إجمالي الموجودات

4,781,057

4,697,710

4,094,199

3,107,412

2,908,662

المطلوبات المتداولة

1,114,404

859,921

1,006,953

764,115

505,010

تمويل المرابحة – الجزء غير المتداول

1,317,872

943,763

336,663

164,749

171,575

دفعة مقدمة من عميل – الجزء غير
المتداول

1,105,574

1,437,950

959,078

420,609

449,421

التزام المنافع المحددة للموظفين

156,750

145,612

137,516

157,488

152,417

مطلوبات عقود (إيرادات مؤجلة)

-

4,675

5,313

7,682

5,024

التزامات عقود اإليجار – الجزء غير المتداول

36,947

31,041

8,529

-

-

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

2,617,143

2,563,041

1,447,099

750,528

778,437

إجمالي المطلوبات

3,731,547

3,422,962

2,454,052

1,514,643

1,283,447

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

احتياطي اتفاقي

-

42,730

42,730

42,730

42,730

خسائر متراكمة (األرباح المبقاة)

)(200,350

)(22,067

163,801

130,562

176,048

احتياطي إعادة تقويم االستثمارات

-

-

)(6,495

)(18,502

)(26,982

حقوق الملكية غير المسيطرة

)(140

4,085

6,640

8,040

5,522

إجمالي حقوق الملكية

1,049,510

1,274,748

1,640,147

1,592,769

1,625,215

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

4,781,057

4,697,710

4,094,199

3,107,412

2,908,662

مالحظة :البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) وشركاتها التابعة.

• تأخر انطالق المشاريع الكبرى ،وتعثر السداد لمستحقات الشركة:
تعمــل الشــركة بشــكل مســتمر علــى التنســيق مــع الجهــات المعنيــة لمتابعــة مــا يســتجد فــي تلــك المشــاريع للتأكيــد علــى تغطيــة
جميــع التزامــات الشــركة الناشــئة عــن تلــك المشــاريع وعمــل شــراكة مــع البنــوك المحليــة لضمــان وجــود تفقــدات نقديــة مســتمرة.
• تعثر سداد مستحقات الشركة طرف العمالء والمدينين:
ً
وفقــا
فــي إطــار مواجهــة الشــركة لمخاطــر تعثــر ســداد مســتحقاتها طــرف العمــاء والمدينيــن تــم عمــل حــدود ائتمانيــة للعمــاء
للتصنيــف االئتمانــي والمــاءة الماليــة للعمــاء ،كمــا تعمــل الشــركة علــى توثيــق جميــع التعامــات مــع العمــاء وعمــل المصادقــات
بصــورة مســتمرة ،باإلضافــة لزيــادة فعاليــة التحصيــل مــن خــال المتابعــة المســتمرة للعمــاء والمدينيــن.
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بيان مقارن (ملخص) لقائمة الدخل للخمس سنوات األخيرة ( المبالغ بآالف الرياالت )

202١

2020

2019

2018

2017

البيان

960,573

1,169,662

1,711,891

1,455,453

1,127,530

()1,185,708

()1,543,485

()1,677,761

()1,482,570

()1,108,327

24,511

12,683

16,693

68,622

71,880

517

244

1,728

()8,295

-

حصة حقوق األقلية في صافي خسارة شركة تابعة

()4,278

()2,555

()1,400

2,518

2,827

الزكاة الشرعية

()16,081

()14,264

()17,227

()12,795

()12,173

صافي ربح ( /خسارة) العام

()220,466

()377,715

33,924

22,933

81,737

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

مالحظة :البيانات متضمنة نتائج الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) وشركاتها التابعة.

تاسع عشر :تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:
إجمالي إيرادات إجمالي إيرادات إجمالي إيرادات
المنطقة
المنطقة
المنطقة
الغربية
الشرقية
الوسطى

البيان

إجمالي
اإليرادات

242,035

81,070

277,188

57,452

إجمالي شركة إجمالي شركة
المواصالت حلول التنقل
الرقمي
العامة PTC
332,367

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 شــركتان تابعتــان (شــركة المواصــات العامــة المحــدودة) و(شــركة حلــول التنقل الرقمي لالســتثمار) وشــركتان زميلتان (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

جدول يوضح التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة (بآالف الرياالت) في 202١/12/31م.
إجمالي إيرادات
المنطقة
الجنوبية

واحد وعشرون :إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين:

1,831

إجمالي
إيرادات
الشركة

رأسمالها

( )10,000,000ريال

نسبة ملكية
المصدر فيها

 %80من رأس المال

991,943
توريد وتشغيل

*متضمنة إيرادات التمويل.

وصيانة الحافالت

عشــرون :إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشــغيلية عن نتائج الســنة الســابقة أو أي توقعات
أعلنتها الشركة:
بخصــوص مقارنــة النتائــج التشــغيلية للعــام المالــي 2021م مــع العــام الســابق فقــد انخفضــت اإليــرادات التشــغيلية للشــركة خــال
عــام 2021م مقارنــة بالعــام الســابق بمبلــغ ( )209مليــون ريــال وبمعــدل ( )% 17.88بينمــا انخفضــت مجمــل الخســارة مــن التشــغيل
خــال عــام 2021م مقارنــة بالعــام الســابق بمقــدار  143.62مليــون ريــال أي بمعــدل  ،% 47.66كمــا أن مصروفــات التشــغيل فــي
عــام 2021م انخفضــت بمبلــغ ( )331.58مليــون ريــال مقارنــة مــع العــام الســابق أي بنســبة ( )% 25.71فيمــا بلغــت (الخســارة)
الصافيــة التــي حققتهــا الشــركة خــال عــام 2021م ( )220.47مليــون ريــال ،مقابــل خســائر صافيــة ( )377.72مليــون ريــال للعــام
المالــي الســابق بانخفــاض قــدره  157.3مليــون ريــال وبنســبة ( )% 41.63عــن صافــي (خســارة) العــام الســابق.

نشاطها
الرئيسي

في مدينة الرياض
بموجب ترخيص الهيئة
العامة لالستثمار رقم
10608351147347
وتاريخ 1435/11/8هـ

الدولة المحل
الرئيس
لعملياتها

( )5,000,000ريال
 %100من رأس المال

( )18,000,000ريال

( )100,000ريال

 %20من رأس المال

 %50من رأس المال
نشاط الشركة

األنشطة المهنية
والعلمية والتقنية

أعمال إنشاء الطرق

واإلدارية والخدمات

وصيانة الطرق بموجب

اإلدارية وخدمات الدعم ،ترخيص الهيئة العامة
واألنشطة المالية

لالستثمار رقم

والتأمين ،والمعلومات

10206381177142

واالتصاالت ونشاط

وتاريخ 1438/11/03هـ

النقل والتخزين

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

( )10,000,000ريال
 %40من رأس المال
نقل الركاب بالحافالت
بين المملكة العربية
السعودية ومملكة
البحرين عبر جسر الملك
فهد (السعودية-
البحرين) ونقل األمتعة
والطرود وممارسة
جميع األنشطة ذات
الصلة بالنقل العام.
(تحت التصفية) *

المملكة العربية

المملكة العربية

المملكة العربية

المملكة العربية

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

المملكة العربية

المملكة العربية

المملكة العربية

المملكة العربية

السعودية (تحت

السعودية (تحت

السعودية (تحت

السعودية (تحت

السعودية (تحت

السجل التجاري رقم

السجل التجاري رقم

السجل التجاري رقم

السجل التجاري رقم

السجل التجاري رقم

 )2050016546ومملكة

)1010429250

)1010732875

)1010611311

)1010403688

البحرين تحت السجل

مملكة البحرين
المملكة العربية

جدول يوضح النتائج التشغيلية لعام 2021م مقارنة مع العام السابق 2020م( :المبالغ بآالف الرياالت )

البيان

عام 2021م

عام 2020م

التغيرات  +أو ()-

نسبة التغير %

اإليرادات التشغيلية

960,573

1,169,662

)(209,089

%17.88-

المصروفات التشغيلية

958,225

1,289,806

)(331,581

%25.71-

إجمالي الربح من التشغيل

2,348

)(120,144

122,492

%101.95-

مصروفات األعمال الرئيسية

160,089

181,216

)(21,127

%11.66-

الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية

)(157,741

)(301,360

)(143,619

%47.66-

اإليرادات/المصروفات األخرى

)(46,644

)(62,091

15,447

%24.88-

يخصم  :الزكاة أو الضريبة

16,081

14,264

1,817

%12.74

صافي الربح (الخسارة)

)(220,466

)(377,715

157,249

%41.63
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شركة المواصالت
العامة المحدودة

شركة حلول التنقل
الرقمي لالستثمار
شركة شخص واحد

شركة مترو العاصمة
المحدودة  -كامكو

الشركة السعودية
اإلماراتية للنقل
المتكامل المحدودة –
سيتكو

شركة النقل
السعودية البحرينية
المحدودة

الدولة محل
تأسيسها

التجاري ()17777

*قررت الجمعية العامة غير العادية للشركاء بتاريخ 2015/12/31م تصفية الشركة واستكمال إجراءاتها القانونية ولم تكتمل التصفية حتى تاريخه.
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ثالثة وعشرون :تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
 - 1شركة المواصالت العامة المحدودة (: )PTC
يتكــون رأس مــال شــركة المواصــات العامــة المحــدودة مــن ( )1,000,000حصــة نقديــة قيمــة كل حصــة نقديــة عشــرة ريــاالت
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.
 - 2شركة حلول التنقل الرقمي لالستثمار شركة شخص واحد (:)DMS
يتكــون رأس مــال شــركة حلــول التنقــل الرقمــي لالســتثمار مــن ( )500,000حصــة نقديــة قيمــة كل حصــة نقديــة ( )10ريــال
ســعودي ،وتمتلــك الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي ( )500,000حصــة نقديــة بمبلــغ ( )5,000,000ريــال أي بنســبة ()%100
مــن رأس مــال شــركة حلــول التنقــل الرقمــي لالســتثمار.
 - 3شركة 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.
 - 4الشركة 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.
 - 5الشركة 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 ( )4مليــون 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

أربعة وعشرون :وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:
ـاء علــى مــا نصــت عليــه المــادة ( )49مــن النظــام األســاس للشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي (ســابتكو) ،تــوزع أربــاح الشــركة
بنـ ً
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.
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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.يــوزع الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة فــي األربــاح أو االحتفــاظ بــه فــي حســاب األربــاح المبقــاة.
وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021م.

خمسة وعشرون :وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص
(عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقرباءهــم) أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجب
المــادة الســابعة والســتين مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة ،وأي تغييــر فــي
تلــك الحقــوق خــال 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 أن 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 وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أســهم أو أدوات دين الشــركة أو أي من شــركاتها التابعة ،وأي
تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلك 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

أ  /مساعد بن عبدالعزيز الداود

-

-

-

-

-

%0

4

اللواء /محمد بن عبدالله البسامي*

-

-

-

-

-

%0

5

اللواء /زايد بن عبدالرحمن الطويان**

-

-

-

-

-

%0

6

أ /محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ *

-

-

-

-

-

%0

7

أ /عبدالعزيز بن مساعد المساعد**

-

-

-

-

-

%0

8

د /سعود بن محمد النمر

-

-

-

-

-

%0

9

أ /عبدالله بن إبراهيم الصالح**

-

-

-

-

-

%0

-

-

-

-

-

%0

 11أ /تركي بن مساعد المبارك

100

-

100

-

-

%0

 12م /خالد بن عبدالله الحقيل

1000

-

1000

-

-

%0

 10أ/رائد بن عبدالله التميمي

*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/12م.
**انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/13م.
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ربــع ســنوية (قابلــة للتجديــد أو ســداد مبلــغ القــرض بالكامــل) وذلــك لمقابلــة أثــر جائحــة كورونا على التشــغيل وتفاصيل

(ب) وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأقرباءهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

القروض التشغيلية كما يلي:

جدول يوضح مصلحة كبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة
نهاية العام

بداية العام

صافي
التغير

نسبة
التغير
%0
%100

م

اسم من تعود له المصلحة

عدد
األسهم

أدوات
الدين

عدد
األسهم

أدوات
الدين

1

م /خالد بن عبدالله الحقيل

1000

-

1000

-

-

2

غسان فائز عبدالجواد

-

-

5000

-

5000



اسم البنك
مصرف الراجحي

تاريخ االقتراض

قيمة القرض في 2021/12/31م

2021/02/10

120,291

اإلجمالي

ســبعة وعشــرون :المعلومــات المتعلقــة بــأي قــروض علــى الشــركة (ســواء أكانــت واجبــة الســداد عنــد
الطلــب أم غيــر ذلــك) وكشــف بالمديونيــة اإلجماليــة للشــركة والشــركات التابعــة 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 خمــس ســنوات ،وضمانــات ســداد القــرض تتمثــل فــي توقيــع الشــركة لســندات ألمــر ســلمت للبنــك .فقــد
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تمويــل بالمرابحــة اإلســامية مــع مصــرف الراجحــي ومجموعــة ســامبا الماليــة لشــراء حافــات ،وذلــك
علــى النحــو التالــي- :
•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.

(بآالف الرياالت)

120,291

(ج) جدول يوضح موقف (القروض) القائمة للشركة التابعة (شركة المواصالت العامة) في 2021/12/31م

(بآالف الرياالت)

القيمة في
2020م

قرض جديد مضاف
خالل عام 2021م

ما تم سداده خالل
عام 2021م

المتبقي حتى
2021/12/31م

البنك العربي الوطني

809,074

582,926

130,000

1,262,000

إجمالي القروض

809,074

582,926

130,000

1,262,000

اسم البنك

ملحوظة :هذا العرض ال يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض.

(بآالف الرياالت)



اإلجمالي العام للقروض للشركة األم وشركتها التابعة

1,556,705

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:

•تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســامية مــع مصــرف الراجحــي بتاريــخ 2018/05/10م لشــراء عــدد ( )350حافلــة كينــج لونــج موديــل 2019م،

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.

•تــم توقيــع اتفاقيــة مرابحــة إســامية مــع مجموعــة ســامبا الماليــة بتاريــخ 2019/06/17م لشــراء عــدد ( )200حافلــة كينــج لونــج

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:

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.
( )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 إســامية مــع مصــرف الراجحــي بتاريــخ 2020/08/26م لشــراء عــدد ( )448حافلــة كينــج لونــج موديــل 2021م،
وأصــل مبلــغ القــرض ( )101مليــون ريــال ويســدد القــرض علــى مــدى خمــس ســنوات مــن تاريــخ اســتالم الحافــات حيــث تــم ســداد أول
قســط بتاريــخ 2020/09/27م وسيســدد آخــر قســط بتاريــخ 2025/08/26م.

(أ) جدول يوضح موقف (القروض) القائمة للشركة األم في 2021/12/31م 

(بآالف الرياالت)

القيمة في
2020م

قرض جديد مضاف
خالل عام 2021م

ما تم سداده
خالل عام 2021م

المتبقي حتى
2021/12/31م

مصرف الراجحي

191,621

-

60,155

131,466

مجموعة سامبا المالية

59,582

-

16,634

42,948

إجمالي القروض للشركة األم

251,203

-

76,789

174,414

اسم البنك

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 2021م ،وذلك حسب الحضور التالي- :

ملحوظة :هذا العرض ال يتضمن تكلفة التمويل الخاصة بالقرض.

(ب) قروض تشغيلية للشركة األم مع البنوك:
قامــت الشــركة خــال العــام 2021م وفــق عقــود تسهـــيالت أبرمتهــا مــع البنــوك المحليــة باســتالم قـــروض تشــغيلية
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سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2021م.

اثنان وثالثون  :عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

االجتماع األول رقم 355
2021/02/08

االجتماع الثاني رقم 356
2021/03/08

االجتماع الثالث رقم 357
2021/04/05

االجتماع الرابع رقم 358
2021/07/01

االجتماع الخامس رقم 359
2021/07/01

االجتماع السادس رقم 360
2021/09/10

االجتماع السابع رقم 361
2021/12/06

االجتماع الثامن رقم 362
2021/12/20

اإلجمالي

تم طلب سجل المساهمين خالل العام المالي 2021م ( )7مرات بيانات الطلبات كما يلي- :

√

√

√

√

√

√

√

√

8

م

اسم العضو

1

م /خالد بن صالح المديفر

2

أ /عبدالله بن علي العقيل*

√

3

أ  /مساعد بن عبدالعزيز الداود

√

4

اللواء /محمد بن عبدالله البسامي*

√

5

اللواء /زايد بن عبدالرحمن الطويان**

لم ينضم

6

أ /محمد بن عبدالمحسن آل الشيخ*

√

7

أ /عبدالعزيز بن مساعد المساعد**

8

د /سعود بن محمد النمر

9

أ /عبدالله بن إبراهيم الصالح**

غادر

√

√

√

√

1

√

√

√

غادر

√

√

√

√

8

1

√

√

√

غادر

7

لم ينضم

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

8

لم ينضم

√

√

√

√

√

√

√

7

 10أ/رائد بن عبدالله التميمي

√

√

√

√

√

√

√

√

8

 11أ /تركي بن مساعد المبارك

√

×

√

√

√

√

√

√

7

 12م /خالد بن عبدالله الحقيل

√

√

√

√

√

√

√

√

8

**انضم إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/13م.

1

2021-02-01م

إجراءات الشركة

2

2021-03-31م

إجراءات الشركة

3

2021-04-19م

الجمعية العامة

4

2021-08-16م

إجراءات الشركة

5

2021-10-17م

إجراءات الشركة

6

2021-11-24م

الجمعية العامة

7

2021-12-16م

الجمعية العامة

1

7

*غادر مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/02/12م.

م

تاريخ الطلب

سبب الطلب

ثالثة وثالثون :وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة:
خــال العــام المالــي 2021م تمــت بعــض األعمــال بيــن الشــركة الســعودية للنقــل الجماعــي –ســابتكو وشــركاتها التابعــة (شــركة
المواصــات العامــة) (شــركة حلــول التنقــل الرقمــي لالســتثمار) و (الشــركة الســعودية اإلماراتيــة للنقــل المتكامــل المحــدودة – ســيتكو
(مشــروع مشــترك) ،تمثلــت فــي تقديــم خدمــات فنيــة وخدمــات أخــرى بمبالــغ غيــر جوهريــة وفــي نطــاق األعمــال االعتياديــة ودون أي
شــروط تفضيليــة.

أربعــة وثالثــون :معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفـ ًـا فيهــا ،وفيهــا أو كانت فيها
مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنفيذيين فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقة بأي منهم،
بحيث تشــمل أســماء المعنيين باألعمال أو العقود ،وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشــروطها ومدتها
ومبلغهــا ،وإذا لــم توجــد أعمــال أو عقــود مــن هــذا القبيــل ،فعلى الشــركة تقديم إقــرار بذلك:
ال يوجــد أي أعمــال أو عقــود بصفقــات جوهريــة كانــت 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.
وقــد أوضحــت الشــركة عضويــات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركات التابعــة والزميلــة والمشــروع المشــترك
ـكال مــن:
فــي الفقــرة ثانيـ ًـا لـ ً
 معالي المهندس /خالد بن صالح المديفر  -رئيس مجلس اإلدارة. سعادة المهندس  /خالد بن عبدالله الحقيل – العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي. سعادة األستاذ  /عبدالله بن إبراهيم الصالح – عضو مجلس اإلدارة. سعادة األستاذ /أحمد بن عايد الجهني – نائب الرئيس التنفيذي لألعمال التجارية. -سعادة األستاذ /غسان محمود عراقي – مدير عام قطاع الخدمات المتخصصة.
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خمســة وثالثــون :بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحد كبار
التنفيذيين عــن أي مكافآت:

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

تم بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
لم تتم أي ترتيبات أو اتفاق تنازل ّ

تسعة وثالثون :إقرارات بما يلي:
ســتة وثالثــون :بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق
في األرباح:
تم بموجبها تنازل أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
لم يتم عمل أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل ّ

جدول يوضح المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للجهات المختلفة بالدولة كما في 2021/12/31م (بآالف الرياالت )

البيان

المسدد

2021م

2020م

2021م

2020م

الزكاة والضريبة

48,487

36,746

59,151

30,567

التأمينات االجتماعية

1,953

1,310

19,831

16,002

تكاليف تأشيرات وجوازات

-

-

5,045

3,477

رسوم مكتب العمل

-

-

35.535

42,276

50,440

38,056

119,562

92,322

اإلجمالي

•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.

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:

المستحق حتى نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد

يقر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي باآلتي -:

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 هــذه األســهم:
ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

تمثل المبالغ الموضحة بالجدول ما يلي:
 التأمينات االجتماعية:رسوم التأمينات االجتماعية المسددة عن العام 2021م ،ومستحق عن شهر ديسمبر 2021م ،وتم سداده في شهر يناير 2022م.
 تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل:رسوم تجديد التأشيرات ورخص العمل لموظفي الشركة المسددة خالل عام 2021م.
 الزكاة والضريبةتــم احتســاب الــزكاة علــى أســاس الوعــاء الزكــوي للشــركة والشــركة التابعــة لهــا كل علــى حــدة .قامــت الشــركة بتقديــم اإلقــرارات
الزكويــة لألعــوام مــن 2005م حتــى 2020م وحصلــت علــى الشــهادات الزكويــة الالزمــة حتــى عــام 2022م .أصــدرت هيئــة الــزكاة
والضريبــة والجمــارك (الهيئــة) ربوطهــا الزكويــة للشــركة حتــى عــام 2018م وقامــت المجموعــة بســداد الــزكاة المســتحقة عليهــا
بموجــب الربــوط المعدلــة وأنهــت الشــركة وضعهــا الزكــوي عــن كافــة الســنوات حتــى 2018م .اســتلمت الشــركة مــن الهيئــة خــال
نوفمبــر 2021م ربــط أولــي عــن األعــوام 2019م 2020م بفروقــات زكويــة بمبلــغ  27مليــون ريــال ســعودي وقــد قدمــت الشــركة
اعتــراض علــى ربــط الهيئــة المذكــور .ولــدى الشــركة المخصصــات الكافيــة لمواجهــة الفروقــات الزكويــة.
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أعمال وأنشطة سابتكو

50

51

التقرير السنوي 2021

أﻋﻤﺎل وأﻧﺸﻄﺔ ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ

أوﻻ :ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻼت
ً

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

1434/07/24ﻩ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻻﻟﺘﺰام

1429/05/21ﻫـ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻻﻟﺘﺰام

3

أﻋﻮام

5

أﻋﻮام

 - 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+ﻣﻠﻴﻮن راﻛﺐ

1442/07/0١ﻩ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻻﻟﺘﺰام

1437/07/01ﻩ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ اﻻﻟﺘﺰام

ﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب

1

 +ﻣﻦ  16ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻢ

ﻋﺎم

ﻋﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ

وﻟﻐــﺮض ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﻤــﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ،ﺣــﺪد اﻟﻨﻈــﺎم اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ رأﺳــﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑـــ ) (1,000,000,000أﻟــﻒ ﻣﻠﻴــﻮن
رﻳــﺎل ﺳــﻌﻮدي ﺗــﻢ زﻳﺎدﺗــﻪ إﻟــﻰ ) (1,250,000,000أﻟــﻒ وﻣﺌﺘﻴــﻦ وﺧﻤﺴــﻴﻦ ﻣﻠﻴــﻮن رﻳــﺎل ﺳــﻌﻮدي ﺧــﻼل ﻋــﺎم 2007م ،ﻛﻤــﺎ
ﺣﺪد ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻼت ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺪن وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.

7,000

ﻳﺘﻜـﻮن أﺳـﻄـﻮل ﺳـﺎﺑﺘـﻜـﻮ واﻟﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻣـﻦ

8,829

8,332

29,229

25,751

21,963

16,958

13,660

27,500

03

52

22,837

ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ أﺳﻄﻮل ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ  3,247ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻷﺣﺠﺎم واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت وﻣﺰودة ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وأﻧﻈﻤﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت.

11,468

ﻣﺮﻛﺒﺔ

2021

2020

2019

2018

2017

2021

2020

2019

2018

2017

ﻋــﺪد رﻛﺎب ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘــﻞ داﺧــﻞ اﻟﻤــﺪن ﻣﻨــﺬ
ﻋـــﺎم 2017م وﺣﺘـــﻰ ﻋــــﺎم 2021م  /ﺑﺎﻵﻻف

ﻋــــﺪد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــــﺮات ﺧﺪﻣــــﺎت اﻟﻨﻘـــﻞ داﺧﻞ اﻟﻤـــﺪن
ﻣﻨــﺬ ﻋــﺎم 2017م وﺣﺘــﻰ ﻋــﺎم 2021م  /ﺑــﺎﻵﻻف

53

التقرير السنوي 2021

 - 2ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن

 - 3ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻲ

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.

ً
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(.
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ً

13

345

140

500

ﻣﺤﻄﺔ

90

ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻗﺮﻳﺔ

ﺧﻂ

16

ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ
رﺣﻠﺔ

دول

ﺧﻂ

ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ
رﺣﻠﺔ

وﻛﻴﻼ
ً

ﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب

ﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب

ﻋﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ

ﻋﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ

3,083

2,361

4,458

4,805

5,238

124,871

91,270

142,647

115,283

165,925

20

33

192

253

344

1,375

1,806

7,061

11,867

ﻋــــﺪد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــــﺮات ﺧﺪﻣــــﺎت اﻟﻨﻘـــﻞ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤــﺪن
ﻣﻨــﺬ ﻋــﺎم 2017م وﺣﺘــﻰ ﻋــﺎم 2021م /ﺑــﺎﻵﻻف

ﻋــــﺪد رﻛــــﺎب ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﻋـــﺎم
2017م وﺣﺘـــﻰ ﻋـــــﺎم 2021م /ﺑﺎﻵﻻف

2021

2020

16,078

2021

2020

2019

2018

2017

2021

2020

2019

2018

2017

2021

2020

2019

2018

2017

ﻋــﺪد رﻛﺎب ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘــﻞ ﻣــﺎ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤــﺪن ﻣﻨــﺬ
ﻋـــــﺎم 2017م وﺣﺘـــــﻰ ﻋــــــﺎم 2021م /ﺑﺎﻵﻻف

 1 +ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻢ

 20+أﻟﻒ راﻛﺐ

 125 +ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻢ

 +ﻣﻦ  3ﻣﻠﻴﻮن راﻛﺐ
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ﻋــــﺪد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــــﺮات ﺧﺪﻣــــﺎت اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺪوﻟــﻲ
ﻣﻨــﺬ ﻋــﺎم 2017م وﺣﺘــﻰ ﻋــﺎم 2021م /ﺑــﺎﻵﻻف
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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.

ً
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.

اﻟﺨﺒﺮ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
اﻟﺮﻳﺎض
ﻳﻨﺒﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺟﺪة
ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

اﻟـﺘـﺄﺟـــﻴﺮ ﺑﻨﻈـــــﺎم
اﻟﺴﺎﻋﺔ أو اﻟﻴـﻮم

اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﻠﺠﻮﻻت
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ورﺣﻼت
اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺤﺎﻓﻼت
ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن

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

ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﯾﻦ
وزوار ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﺮوز اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﺎت واﻷﻧﺪﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﯿﺎت ﻛﺄس آﺳﯿﺎ.

ﻣﻤﻴﺰات اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻷﺧﻀﺮ.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻀﯿﻮف ﺣﻔﻞ إﻃﻼق اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ )أوﻛﺴﺎﺟﻮن( اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ.

VIP

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

WWW

وﺟﺒﺔ
ﺧﻔﻴﻔﺔ

ﻣﺸﺮوﺑﺎت
ﺳﺎﺧﻨﺔ

89,877

ﻋﺪد اﻟﺮﻛﺎب

56

ﺷﺎﺷﺎت
ﻋﺮض

ﻣﻘﺎﻋﺪ
ﻓﺎﺧﺮة

رﺣﻼت
ﻣﺒﺎﺷﺮة

إﻧﺘﺮﻧﺖ

ﻣﻨﺎﻓﺬ
ﺷﺤﻦ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻟﺰوار ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺮﯾﺎض ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف ﮬﯿﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ.

3,075,219

ﻋﺪد اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ
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 - 2ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﻠﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة

 - 3ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻲ

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.
اﻟﺮﺣــــــــﻼت
اﻟﺨـــــــﺎﺻــﺔ
واﻟﺴﻴــﺎﺣﻴﺔ

اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺧـــﻼل أﻳﺎم
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ واﻟﻨﺴﻚ

اﻟــﻌــﻤــــــــﺮة
واﻟــــﻤﺰارات
اﻟــــﺪوﻟــــــﻴﺔ

ﻧـــﻘــــــــــﻞ
اﻟﺤﺠــــــــﺎج

اﻟــﻨــﻘـﻞ ﻣﻦ
داﺧﻞ اﻟﺪول
اﻟﻤﺠــــــــﺎورة

ﻧﻘـــﻞ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻘﺎدﻣﻴـــﻦ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر
ﺟـــﺪة واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ

 ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦﻫــﻲ 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 ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟـﻨـﻘــﻞ
اﻟﺘﺮددي

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﺪة رﺣﻼت ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ.

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺳـــﺎﻫﻤﺖ ﺳـــﺎﺑﺘﻜﻮ ﺑﻨﻘـــﻞ اﻟﺤﺠﺎج ﺧﻼل ﻣﻮﺳـــﻢ ﺣﺞ 1442ﻩ اﻻﺳـــﺘﺜﻨﺎﺋﻲ وذﻟـــﻚ ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﻮﺳﻢ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺤﺞ.

ﺣﺼـــﻮل اﻟﺸـــﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋـــﺰة اﻓﻀﻞ ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻠﺤﺠﺎج و اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﯾـــﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤـــﺮة و اﻟﺤﺞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ اﻵﻣﻦ.

ﺷﺎرﻛﺖ ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﻠﻮات ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻌﻤﺮة وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات.
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 - 4اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة

 - 5ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻠﻴﻤﻮزﻳﻦ

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ.

ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﻠﻴﻤﻮزﻳــﻦ اﻟﻔﺎﺧــﺮ ﺑﺴــﺎﺋﻖ ﺑﺄﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮاﺣــﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴــﺔ واﻷﻣــﺎن ﺑﺄﺳــﻄﻮل ﻣﺘﻨــﻮع ﻣــﻦ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻔﺎﺧﺮة واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﺟﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﻻﻋﻤﺎل.

ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ واﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ

ﻋﻤﻼؤﻧﺎ

ﻧﻴﻮم

اﻟﺮﻳﺎض
ﺟﺪة

اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮﯾﺔ
ﺛﺎﺑﺘﺔ

ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ:

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات
واﻟﻤﻌﺎرض

اﻟﺤﺠﺎج
اﻟﻔﺮادى

ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺳﻴﺎرة
ﺑﺴﺎﺋﻖ

114
ﻋﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

ﺳﻴﺎرة

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
اﻟﻔﻮز ﺑﻌﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ ﻟﻤﺪة 3ﺳﻨﻮات.

اﻟﻔﻮز ﺑﻌﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﻧﻴﻮم ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﺎﻓﻼت واﻟﻠﻴﻤﻮزﻳﻦ.

اﻟﻔﻮز ﺑﻌﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺸﺔ ﻟﻤﺪة  3ﺳﻨﻮات.

اﻟﻔﻮز ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﻠﺪراﺳﺎت

اﻟﻔﻮز ﺑﻌﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﻮك ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ.
اﻟﻔﻮز ﺑﻌﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺪرﻋﻴﺔ.

60

واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.

اﻟﻔﻮز ﺑﻌﻘﺪ ﻧﻘﻞ زوار اﻟﻌﻼ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻼ.
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 - 6اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
اﻟﻔﻮز ﺑﻌﻘﺪ ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﺸﻐﻴﻞ  6ﻣﺮﻛﺒﺎت ذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﻧﻴﻮم ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ أول ﻣﺸﻐﻞ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت ذاﺗﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

اﻧﺸﻄﺔ 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  2021ﺑﻌــﺪة ﻣﺸــﺎرﻳﻊ
وﻣﺒﺎدرات ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺈﺑﺮاز اﻋﻤﺎل ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ وﺟﻬﻮدﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺗﻨﺎ وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ:

 .1ﺷﺎرﻛﺖ ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻋﺪة ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وﻣﻨﺎﺳﺒﺎت:

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﺮاﻋﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻛﺮاﻋــﻲ ﻧﺎﻗــﻞ ﻓــﻲ راﻟــﻲ اﻟﺘﺤــﺪي "ﻣﺴــﻴﺮة
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ"

 .2ﻗﺎﻣﺖ ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻻﻧﺠﺎزات:

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺪن ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ رﻛﺎب

ﻓﻮز م.اﻟﺤﻘﻴﻞ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ

 .3اﻗﺎﻣﺖ ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ ﻋﺪة ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ:
ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ:

ﻣﺒﺎدرة ﺑﺮد ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ

62

اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ 91
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 .7ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 .4ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ:

94,000
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻊ

145,452

ﻣﺘﺎﺑﻊ

11,688

ﻣﺘﺎﺑﻊ

10,000

ﻣﺘﺎﺑﻊ

 .5اﻃﻠﻘﺖ ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ ﻋﺪة ﺣﻤﻼت ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ:

17,744,200

ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة

وﺟﻬﺎت اﻟﺼﻴﻒ

 .6اﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ واﻻﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ:

64

121,708

ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﺑﺘﻜﻮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

3,281,553

ﻋﺪد اﻟﺰوار ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

65

التقرير السنوي 2021

ﺷـﺮﻛﺔ ﺣﻠـﻮل اﻟﺘﻨﻘـﻞ اﻟﺮﻗﻤـﻲ
ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎر

 -2إي ﺟﯿﺮﻧﻲ:
ﮬــﻲ اﻟﻤﻨﺼــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ ﺗﻮﻓــﺮ ﺧﺪﻣــﺎت ﺣﺠــﺰ اﻟﻤﺮﻛﺒــﺎت ﻟﺘﻠﺒﯿــﺔ إﺣﺘﯿﺎﺟــﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﯾــﻦ وﻷﻏــﺮاض اﻟﺴــﯿﺎﺣﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎح اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻹﺛﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺘﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﺴﮭﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ.

ﻫــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑــﺮأس ﻣــﺎل ﺟــﺮيء ﺗﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﻟﻄﻠــﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳــﺪ ﺑﻤــﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ اﺳــﻠﻮب اﻟﺤﻴــﺎة اﻟﺤﺪﻳﺜــﺔ ﻋﺒــﺮ
اﻧﺸــﺎء ﻣﻨﺼــﺎت ﻟﺘﻤﻜﻴــﻦ وﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺧﺪﻣــﺎت ذات ﺣﻠــﻮل رﻗﻤﻴــﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣــﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻷﻋﻤــﺎل واﻻﻓــﺮاد ﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻨﻘــﻞ
واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ وﻣﻮاﻛﺒﺔ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  2030ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة.
ً
وذﻛﻴﺎ.
وﺳﻠﺴﺎ
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ
اﻟـﺮؤﻳــﺔ :أن ﻧﺼﺒﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﺠﻌﻠﻪ
ً
ً
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ :ﻧﺒﺘﻜﺮ وﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺮاﺋﺪ.

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

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
اﻟﺮﻳﺎض
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ,

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:

 -3ﻓﺎﺳﺖ ﻣﺎﻳﻞ:
ﯾﻮﻣﯿــﺎ ﻟﻐــﺮض
ﮬــﻲ ﺧﺪﻣــﺔ ﻧﻘــﻞ اﻟﻄــﺮود ﻋﺒــﺮ ﺣﺎﻓــﻼت ﺳــﺎﺑﺘﻜﻮ اﻟﻤﻨﺘﺸــﺮة ﺑﯿــﻦ ﻣــﺪن اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ ﺑﻌــﺪد رﺣــﻼت ﯾﺘﺠــﺎوز  500رﺣﻠــﺔ
ً
ﻧﻘــﻞ اﻟﻄــﺮود ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻠﺸــﺤﻦ وﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠــﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿــﺔ وإﺳــﺘﮭﺪاف اﻟﻤــﺪن اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺼــﻞ إﻟﯿﮭــﺎ ﺧﺪﻣــﺎت
ﺷﺤﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ ِرﻛﺎب ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم واﻟﺨﺒﺮ واﻟﻈﻬﺮان.

اﻻﻃﻼق اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ِرﻛﺎب داﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.
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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

ﻣﺸﺮوع ﺣﺎﻓﻼت اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ ﻧﻘﺎط:

داﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض

842

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻓﻼت

2

4

ﻣـــﺮﻛـــﺰان ﻟﻠﻤﺒﻴــﺖ
واﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ وإﺳــﻜﺎن
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

ﻣﺴﺎرات ﻧﻘﻞ
ﺳﺮﻳﻊ BRT

4،000

120

ﻣــﻮﻇــﻒ

ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﻣﻠﻴﻮن راﻛﺐ

100

ﺧــــﻂ

اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟــــــﺬوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﺪد  180ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﺸـــﻐﻴﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺸـــﺮﻗﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺒﻴﺖ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  % 100ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺮاﻓﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻹداري وﺳـــﺎﺣﺎت اﻟﺘﻮﻗﻒ وورش
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻤﻐﺎﺳﻞ اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ )ﺳﻴﺘﻜﻮ(
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

2,953

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

ﺣـﻘـــﻞ
ﺗــﺒـﻮك
ﺗــﻴـﻤـﺎء

اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
اﻟـﺮﻳــﺎض

اﻟﺰﻟﻔﻲ
اﻟﻐــــﺎط

ﺧﻴﺒﺮ

ﺷـﻘـــــﺮاء
اﻟﺪوادﻣﻲ
اﻟﻘﻮﻳﻌﻴﺔ

ﻋﻔﻴﻒ

ﺿﺒﺎء

اﻟﻌــــﻼ
اﻟﻮﺟﻪ

أﻣﻠﺞ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة
ﺑــﺪر

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ً
ﯾﻮﻣﯿﺎ.
ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ
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ﺗﺸــﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧــﺔ ﻣﺸــﺮوع ﻣﺘــﺮو اﻟﺮﻳــﺎض ﻟﻠﻤﺴــﺎرﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻤﺴــﺎرات اﻟﺴــﺘﺔ ﻟﻤﺸــﺮوع ﻗﻄــﺎر اﻟﺮﻳــﺎض اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴــﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺮﻳــﺎض ﺑﺸــﺮاﻛﺔ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛﺔ  RATP devاﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  80%وﺷــﺮﻛﺔ ﺳــﺎﺑﺘﻜﻮ ﻟﻠﻨﻘــﻞ اﻟﻌــﺎم ﺑﻨﺴــﺒﺔ .20%

ﻣﺸﺮوع ﻗﻄﺎر اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ ﻧﻘﺎط
ﻣﺪة اﻟﻤﺸﺮوع

12

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎرات
ً
ﻋﺎﻣﺎ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

2,500

ﻣﻮﻇﻒ

2
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺒﻴﺖ
z z

2
 1ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻷول

اﻟﻤﺤﻄﺎت

40

ﻣﺤﻄﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎر 2+1

ﻋﺪد اﻟﻌﺮﺑﺎت

41
 26ﻋﺮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر 2
ﻋﺮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎر 1

أﺑـﺮز اﻹﻧـﺠـــﺎزات:
ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺒﯿﺖ اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﺮو اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻻﺣﻤﺮ.
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تقرير مراقبة الحسابات
والقوائم المالية لعام 2021م
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة و تقريرمراجع الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل

الفهرس
تقرير مراجع الحسابات المستقل

-

قائمة المركز المالي الموحدة

1

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

2

قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة

3

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

4

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

5

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

.1

.1

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

معلومات عن المجموعة (يتبع)
قامت الشركة األم باالستثمار في الشركات التابعة التالية والمدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:

الشركات التابعة
شركة المواصالت
العامة
شركة حلول التنقل
الرقمي لالستثمار

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

٪80

2021م

٪100

٪80
-

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

بلد التأسيس
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

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

النشاط األساسي

بلد التأسيس

أنشطة النقل

المملكة العربية السعودية

أعمال إنشاء وصيانة
الطرق

المملكة العربية السعودية

خدمات النقل المدرسي

المملكة العربية السعودية

* إن شركة النقل السعودية البحرينية في مرحلة التصفية منذ  31ديسمبر 2015م.

نشرت الهيئة العامة للنقل في سبتمبر 2021م وثيقة طلب متضمنة رغبة الهيئة في تخطيط وتنفيذ تحرير سوق خدمات النقل
بالحافالت بين المدن في المملكة العربية السعودية وتقسيمه إلى مناطق امتياز ،حيث نشرت الحقا ً في يناير 2022م كراسة الشروط
والمواصفات لتأهيل الشركات الراغبة في التقديم على منافسة تشغيل مناطق االمتياز ،على أن يبدأ تشغيلها في يوليو 2023م .وال
زالت الشركة مستمرة في تقديم خدمة النقل بالحافالت بين المدن.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
استخدام التقديرات واألحكام (يتبع)

-4

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

-3

أسس االعداد
أ) بيان االلتزام

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

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

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

ج)

4

العملة الوظيفية وعملة العرض

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

األحكام

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

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

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

استخدام التقديرات واألحكام (يتبع)

 -5السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 2-5االستثمار في شركات زميلة ومشروع مشترك

المتطلبات الجديدة التي سيتم تطبيقها الحقا:
السارية للفترات السنوية التي تبدأ
في أو بعد
 1يناير 2022م

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

 1يناير 2022م

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

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

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

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

تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كـ "غير متداولة" .
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التقرير السنوي 2021

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 -5السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

 -5السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

 4-5اإليرادات من العقود مع العمالء
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  15باستخدام نموذج الخمس خطوات أدناه:
الخطوة  :1تحديد العقد مع العميل.

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

الخطوة  :2تحديد مطلوبات األداء

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

الخطوة  :3تحديد سعر المعاملة

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

الخطوة  :4توزيع سعر المعاملة

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

الخطوة  :5إثبات اإليرادات

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

تحديد العقد مع العميل
تقوم المجموعة بتقييم دقيق لشروط وأحكام العقود مع عمالئها ألن اإليرادات يتم إثباتها فقط عندما يتم الوفاء بمطلوبات األداء في العقود
ً
تعديال للعقد وتحدد المجموعة ما إذا كان هذا التغيير سيعتبر عقدًا
مع العمالء .يعتبر التغيير في نطاق أو سعر العقد (أو كالهما) بمثابة
جديدًا أو سيتم احتسابه كجزء من العقد الحالي.
تحديد مطلوبات األداء
بمجرد أن تقوم المجموعة بتحديد العقد مع العميل ،تقوم بتقييم الشروط التعاقدية والممارسات التجارية المعتادة لتحديد كافة الخدمات المتفق
عليها ضمن العقد وتحديد أي من تلك الخدمات المتفق عليها (أو مجموعة من الخدمات المتفق عليها) سيتم التعامل معها كمطلوبات أداء
منفصلة.
تحديد سعر المعاملة
تحدد المجموعة سعر المعاملة كمبلغ تتوقع الحصول عليه .تتضمن تقديرا ً ألي مقابل متغير وتأثير عنصر تمويلي جوهري (أي القيمة
الزمنية للنقود) والقيمة العادلة ألي مقابل غير نقدي وتأثير أي مقابل مدفوع أو مستحق ألحد العمالء (إن وجد) .يقتصر المقابل المتغير
على المبلغ الذي بموجبه يكون هناك احتمال كبير بعدم حدوث انعكاس هام في مبلغ اإليراد المتراكم المثبت عندما يتم الحقا ً اتضاح حاالت
عدم التأكد المرتبط بالعوض المتغير.
توزيع سعر المعاملة
عند تحديد مطلوبات األداء وسعر المعاملة ،يتم توزيع سعر المعاملة على مطلوبات األداء والذي يتم عادة ً بما يتناسب مع أسعار البيع
المستقلة الخاصة بها (أي على أساس سعر البيع المستقل النسبي) .عند تحديد أسعار البيع المستقلة ،يتعين على المجموعة استخدام معلومات
قابلة للمالحظة ،إن وجدت .وإذا كانت أسعار البيع المستقلة غير قابلة للمالحظة بشكل مباشر ،تقوم المجموعة باستخدام التقديرات على
أساس المعلومات المتاحة بشكل معقول.
تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى زمني ،إذا ما تم الوفاء بأحد الضوابط التالية:
ال ينشئ أداء المجموعة أصالً له استخدام بديل للمجموعة ،وأن للمجموعة حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه.
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض ،بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المتعاقد عليها ،وبعد استبعاد
الضرائب والرسوم .تقوم المجموعة بمراجعة ترتيبات اإليرادات وفق معايير محددة للتأكد فيما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل.

 4-5اثبات االيرادات (يتبع)
بعض تذاكر السفر ال يتم استخدامها للسفر ،كما ال يمكن إستردادها .ويشار إلى ذلك عادة ً بـ "عدم ممارسة الحق" .وفي الحاالت التي
يتوقع أن تستحق فيها المجموعة ممارسة الحق ،يتم إثبات المبلغ المقدر كإيرادات وذلك بالقدر الذي يتوقع فيه بأن ال يكون عكس اإليرادات
جوهرياً .وفي حالة عدم إمكانية المجموعة تقدير عدم ممارسة الحق ،بكل دقة ،فأن عكس اإليرادات لن يكون جوهرياً ،عندئذ يتم إثبات
اإليرادات المعنية فقط عند احتمال ممارسة العميل للحقوق المتبقية يكون مستبعد.
يتم إثبات اإليرادات عند تقديم الخدمات للعمالء .يتم إثبات دخل التأج ير بطريقة القسط الثابت على مدى فترات االتفاقيات المعنية ،بينما
يتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.
كما تقوم المجموعة بتقديم عدد من الخدمات الثانوية كجزء من التذاكر أو الرسوم اإلضافية مثل الوزن الزائد ،وخدمات االنترنت وتقديم
األطعمة ،إلخ .تقوم المجموعة بالتأكد بأن هذه الخدمات الثانوية ال تتميز بذاتها عن خدمات النقل وتقوم بالمحاسبة عن خدمات النقل
كالتزام أداء واحد.
كما تقوم المجموعة ببيع تذاكر سفر نيابةً عن شركات أخرى من خالل محطاتها .وقد تبين للمجموعة بأنها تعمل كوكيل بشأن هذه
المبيعات ،وبالتالي يتم إثبات اإليرادات فقط بقدر عمولة المجموعة على هذه المبيعات.
تتحقق إيرادات المجموعة من المجاالت التالية:
ا) نقل الركاب
 ب) إيرادات الخدمات المتخصصة ج) إيرادات من الجهات الحكوميةد) ترتيبات امتياز الخدمة العامة مع جهات أخرى
لكل التزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني ،يتم إثبات اإليرادات على مدى زمني وذلك بقياس التقدم نحو الوفاء بالتزام األداء .يتم قياس
العوض غير النقدي بالقيمة العادلة .وفي حالة عدم إمكانية تقدير القيمة العادلة للعوض غير النقدي بشكل معقول ،فإنه يتم قياس العوض
بالرجوع إلى أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات األخرى المتعهد بها للعميل مقابل العوض.
يوجد تعديل للعقد عندما يتفق أطراف العقد على تعديل ينشئ إما حقوقا ً والتزامات جديدة واجبة النفاذ أو يعدل حقوقا ً والتزامات واجبة النفاذ
ألطراف العقد .يجب االستمرار في إثبات اإليرادات على العقد القائم إلى حين االتفاق على تعديل العقد.

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

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

يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق عنه المنافع االقتصادية للمجموعة ،وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف ،إذ ينطبق
ذلك ،بشكل موثوق به.
تقوم المجموعة بتقديم خدمات النقل داخل وخارج المملكة العربية السعودية ،وكذلك الخدمات المتعلقة بها .وفي حالة تقديم الخدمات وفق
ترتيب واحد خالل فترات مالية مختلفة ،عندئ ٍذ يتم توزيعها بناءا ً على أساس قيمة البيع بين مختلف الخدمات.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

 4-5اثبات االيرادات (يتبع)

جـ) إيرادات من خالل الجهات الحكومية

أبرمت الشركة التابعة ("شركة المواصالت العامة " أو "المشغل") عقدا مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض (هيئة الرياض أو المانح) في
 20نوفمبر 2014م لتنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض .مدة العقد األصلي هي  12شهرا .بموجب الترتيب ،تقوم
الشركة بشراء الحافالت وإنشاء المستودعات وإدارة العمليات (بمعنى ،تشغيل الحافالت  -النقل العام في مختلف خطوط النقل) وإدارة
خطوط النقل لصالح هيئة الرياض .وينقسم العقد إلى مرحلتين وهما مرحلة اإلعداد ومرحلة التشغيل .في نهاية فترة االمتياز ،لدى المانح
خيار شراء البنية التحتية (الحافالت والمستودعات) إلى جانب الموجودات األخرى أو نقل الحق القانوني إلى الشركة .تشمل البنود التي
تعطي المانح الحق في إنهاء االتفاقية سوء أداء الشركة ووقوع انتهاك جوهري لبنود االتفاقية.

ويتم إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن.

د) ترتيبات امتياز الخدمة العامة
إثبات إيرادات ترتيبات امتياز الخدمة العامة

بناء على الترتيب مع هيئة الرياض ،تملك الشركة حقا غير مشروط في استالم النقد خالل فترة اإلعداد والتشغيل وليس لها الحق في
استخدام البنية التحتية السترداد النقد من الجهور العام .تثبت الشركة الموجودات المالية الناتجة عن ترتيب االمتياز عندما يكون لها حق
تعاقدي غير مشروط باستالم النقد من المانح مقابل خدمات اإلنشاء او الترقية المقدمة.

تفي الشركة بالتزام األداء وتثبت اإليرادات على مدى زمني ،إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:

-

 4-5اثبات االيرادات (يتبع)

ترتيب منح امتياز الخدمة:

تتمثل في إيرادات الدعم الحكومي المقدم لمشروعات النقل العام وذلك في العقود المبرمة مع هيئة النقل العام بمدينة الرياض ومدينة جدة.

-

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

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

يلخص الجدول التالي نوع المشاريع وإثبات إيراداتها.
نوع المشروع

بالنسبة اللتزامات األداء ،في حالة عدم الوفاء بأحد الشروط المذكورة أعاله ،يتم تحقق اإليرادات عند نقطة من الزمن التي يتم فيها الوفاء
ً
أصال مبني على العقد على مبلغ
بالتزام األداء .عندما تستوفي الشركة التزا ًما باألداء من خالل تقديم الخدمات التي وعد بها فإنها تنشئ
المقابل الذي تم الحصول عليها من األداء .عندما يتجاوز مبلغ المقابل المستلم من العميل مبلغ اإليرادات المحققة ينتج عن ذلك التزام عقد.

مشروع الملك
عبدالعزيز للنقل
العام في مدينة
الرياض

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق باألخذ باالعتبار شروط السداد المحددة تعاقديا ً وباستثناء الضرائب والرسوم.
تقوم الشركة بتقييم ترتيبات إيراداتها وفقا ً لضوابط محددة من أجل تحديد ما إذا كانت تتصرف كأصيل أو وكيل.
تثبت اإليرادات بالقدر الذي يوجد فيه احتمال بتدفق منافع اقتصادية للشركة وإمكانية قياس اإليرادات والتكاليف بشكل موثوق حيثما كان
ذلك مناسبا ً.

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

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

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

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

ز)

14
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اإليرادات التمويلية

يتم إثبات اإليرادات التمويلية باستخدام معدل العمولة الفعلية والذي يمثل المعدل الذي يتم بموجبه خصم المقبوضات النقدية المستقبلية
المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية او فترة أقل ،أ يهما أنسب ،لصافي القيمة الدفترية لألصل المالي .يدرج دخل العموالت في
االيرادات التمويلية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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ح) توزيعات األرباح

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

 5-5األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9متطلبات العرض والقياس لألصول المالية وااللتزامات المالية ،االنخفاض في القيمة ومحاسبة
التحوط .يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9قياس كافة األصول المالية على أساس التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة في فترات
مالية الحقة بعد اإلثبات األولي.
اإلثبات
يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة عندما تصبح المجموعة طرفا في األداة المالية.
التصنيف
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية ضمن فئات القياس التالية )1 :تلك التي يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة إما
من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة ،و )2تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.
يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الخاص بإدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية .يتم تصنيف
المطلوبات المالية على أنها تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ،ما لم يتم تخصيصها كمطلوبات يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة .بالنسبة للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة ،يتم تسجيل األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو في
الدخل الشامل اآلخر.
تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الموجودات المالية عندما وفقط عندما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك الموجودات .ال يتم إعادة تصنيف
المطلوبات المالية.
قامت المجموعة بتنفيذ التصنيفات التالية:
بند القوائم المالية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات في ودائع مرابحة
مدينون تجاريون وذمم مدينة غير مفوترة ومدينون آخرون
النقد وما في حكمه
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
تمويل مرابحة
دائنون تجاريون وآخرون
مبالغ مستحقة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة لشركة تابعة

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

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

الموجودات المالية

االعتراف االولي والقياس

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

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

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

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

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

إلغاء االعتراف

 5-5األدوات المالية (يتبع)
أ)

الموجودات المالية (يتبع)
االنخفاض في القيمة (يتبع)

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية .يتم قياس الخسائر االئتمانية بأنها القيمة الحالية لكافة حاالت
النقص في النقد (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها) .يتم خصم
الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
تجري المجموعة تقيي ًما في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية مدرجة بالتكلفة المطفأة .وتعد الموجودات
المالية منخفضة القيمة االئتمانية عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية.
إن الدليل على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التي يمكن مالحظتها كما يلي:
– الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المقترض أو ال ُمصدر؛
– اإلخالل بالعقد مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة تزيد عن  360يوماً؛
 أن يكون من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسببالصعوبات المالية.

يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي (أو حيثما يقتضي الحال جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية
متماثلة) (أي استبعادها من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند:
• انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
• قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل دون تأخير جوهري
إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير" ،أو (أ) قيام المجموعة فعليا ً بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو (ب) عدم قيام المجموعة
بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.

المطلوبات المالية

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستال م التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير ،فإنها تقوم بتقييم إذا ما ،وإلى
أي مدى ،احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة
باألصل ولم تحول سيطرتها على األصل ،فإنه عند ذلك يتم االعتراف باألصل إلى المدى الذي تستمر عالقة المجموعة به .وفي تلك الحالة
تستمر المجموعة باالعتراف أيضا بالمطلوبات المرتبطة باألصل .وتقاس المطلوبات المرتبطة باألصل المحول على أساس يعكس الحقوق
والمطلوبات التي احتفظت بها المجموعة.

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

االنخفاض في القيمة

تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على:
• الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة؛ و
• موجودات العقود (المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي .)15

يتم قياس األرصدة المدينة التي من خاللها لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها وفقا ً للخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى  12شهرا ً (مثل مخاطر التعثر في السداد التي وقعت على مدى العمر المتوقع لألداة المالية).
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة فإن
المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر.
ويشمل ذلك كال من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي استنادا ً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المستنير ،بما في ذلك
معلومات النظرة المستقبلية.
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدار العمر
المتوقع لألداة المالية.
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا ً تمثل جزءا ً من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في السداد والتي
شهرا) .وفي جميع الحاالت،
من المحتمل حدوثها خالل  12شهرا ً بعد تاريخ التقرير (أو خالل فترة أقصر إذا كان عمر األداة أقل من 12
ً
فإن أقصى فترة تؤخذ في الحسبان عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية تتعرض خاللها المجموعة لمخاطر
االئتمان.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم خصم مخصصات الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.

االعتراف االولي

القياس الالحق

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

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

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

 5-5األدوات المالية (يتبع)
أ) المطلوبات المالية (يتبع)

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة (مطلوبات اإليجار والقروض)

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

إلغاء االعتراف

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

عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود مطلوبات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،ومن المحتمل أن تدفق
خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف يكون ضروري لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام .عندما
تتوقع المجموعة أن بعض أو كل المخصصات سيتم استردادها ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل
منفصل ولكن فقط عندما تكون هذه المبالغ المستردة مؤكدة تقريبا .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة.

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

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 14-5االستثمارات العقارية
تصنف االستثمارات المقتناة لتحقيق دخل إيجار أو إلنماء رأس المال كاستثمارات عقارية .يتم ،في األصل ،قياس االستثمارات العقارية
بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة ،إن وجدت.

فئات الموجودات

األعمار التقديرية

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

المباني وتحسينات المباني
الحافالت والشاحنات والمقطورات
اآلالت والمعدات
األثاث والتركيبات
السيارات

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

يتم التوقف عن إثبات االستثمارات العقارية عند استبعادها أو سحبها بصورة دائمة من االستخدام ،وعند عدم توقع أية فوائد اقتصادية
مستقبلية منها .يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة التي يتم
فيها التوقف عن اإلثبات.

ال يتم احتساب استهالك على األراضي.
يتم التوقف عن اثبات أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند
االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد .تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات أي
أصل (التي يتم احتسابها كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة التي
يتم التوقف عن االثبات فيها.
يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية ،وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات في نهاية كل سنة
مالية ويتم إجراء التعديالت مستقبالً ،إذا كان ذلك مالئماً.
تظهر المشاريع تحت اإلنشاء بالتكلفة المتكبدة لحين إعداد األصل للغرض الذي أنشئ من أجله .وبعد ذلك يتم رسملة هذه التكلفة على
الموجودات المعنية .تشتمل التكلفة على تكلفة المقاولين والمواد والخدمات والدفعات المقدمة الرأسمالية.
 13-5عقود االيجار
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار .يعتبر العقد عقد ايجار أو يحتوي على عقد إيجار إذا ما
أعطى الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض ما.
 1-13-5المجموعة كمستأجر
تطبق المجموعة نموذج منفرد لالعتراف ولقياس جميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات
المنخفضة القيمة .تعترف المجموعة بالتزام االيجار لدفع دفعات االيجار ويمثل حق استخدام األصل الحق في استخدام موجودات حق
االستخدام.
أ) موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (تاريخ توافر األصل حق استعمال الموجودات) .يتم قياس
الموجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصا ً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وتُعدل بحسب أي إعادة قياس مطلوبات عقود
اإليجار .تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام قيمة مطلوبات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية ودفعات اإليجارات
المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي محفزات إيجار مستلمة .يتم استهالك أصل الموجودات حق االستعمال على أساس القسط
الثابت طوال مدة العقد.
ب) مطلوبات االيجار
في بداية عقد االيجار ،تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات اإليجار الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار .تتضمن دفعات
اإليجار دفعات ثابتة (تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية) ناقصا ً أي محفزات إيجار مستحقة االستالم ،ودفعات إيجار متغيرة القيمة
بناًء على المؤشر أو المعدل ،والمبالغ المتوقع دفعها مقابل ضمانات المبالغ المتبقية .تتضمن دفعات اإليجار أيضا ً سعر الممارسة لخيار
الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي المجموعة
الحق في انهاء عقد اإليجار .ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم إدراجها كمصروف (إال إذا تم تكبدها
إلنتاج بضائع) في الفترة التي يحصل فيها الحدث أو الظرف للدفع.

يتم التحويل إلى (أو من) االستثمارات العقارية فقط عند وجود تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من االستثمارات العقارية إلى العقارات
المشغولة من قبل المالك ،تعتبر التكلفة المفترضة بخصوص المحاسبة عن الفترة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاريخ تغير االستخدام.
وعندما يصبح العقار المشغول من المالك استثمارات عقارية ،تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار طبقا ً للسياسة المذكورة في
الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ تغير االستخدام.
 15-5الموجودات غير الملموسة
تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة .تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة
المستحوذ عليها في عملية تجميع منشآت القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة ،إن وجدت .ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً ،فيما عدا
تكاليف التطوير المرسملة ،وتحمل المصروفات على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة التي تكبدت فيها.
تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كـ "محددة" أو "غير محددة" المدة.
تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها ،ويتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في
قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض .يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر
محدد على األقل في نهاية فترة إعداد كل قوائم مالية .يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية
المستقبلية التي تضمنها األصل – محاسبيا ً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات
المحاسبية .تدرج مصروفات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كمصروف وبما
يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم اختبارها سنويا ً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وذلك
لوحدها أو على مستوى وحدة توليد النقد .يتم مراجعة تقويم العمر اإلنتاجي غير المحدد سنويا ً وذلك للتأكد فيما إذا كان التقييم الذي تم
إجراؤه للعمر اإلنتاجي غير المحدد ال يزال هناك ما يؤيده ،وإال يتم التغيير من "عمر غير محدد" إلى "عمر محدد" على أساس مستقبلي.
تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية
لألصل ،ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل.

برامج الحاسب اآللي

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

 2-13-5المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يتم من خاللها تحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري إلى المجموعة كعقود تأجير تشغيلي.
تحتسب إيرادات التأجير الناشئة على أساس القسط الثابت على مدى آجال عقود اإليجار وادراجها في اإليرادات ضمن قائمة الربح او
الخسارة الموحدة نظرا ً لطبيعتها التشغيلية .يتم تحميل التكاليف األولية المباشرة الناتجة عن التفاوض والترتيب لعقد التأجير التشغيلي على
القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم إدراجها على مدى مدة عقد التأجير على نفس األساس ـ مثل إيرادات اإليجار .تدرج إيرادات التأجير
المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم اكتسابها.
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 -5السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
16-5

 19-5الزكاة وضريبة الدخل

العمالت األجنبية

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

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

•

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

يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وتخفض بالقدر الذي ال يحتمل أن تتوفر فيه أرباحا ً
كافية خاضعة للضريبة تسمح بإستخدام كامل موجودات الضريبة المؤجلة أو جزء منها .يعاد تقويم موجودات الضريبة المؤجلة التي لم
يتم اثباتها بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،ويتم اثباتها بالقدر الذي يحتمل أن تنتج عنه أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة تسمح باسترداد
موجودات الضريبة المؤجلة.
تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية التي يتوقع تطبيقها خالل الفترة التي تتحقق فيها الموجودات أو
تسدد فيها المطلوبات وذلك على أساس الشرائح الضريبية (واألنظمة الضريبية) الصادرة والسارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية.
تدرج الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج قائمة الدخل الموحدة .يتم اثبات بنود الضريبة المؤجلة والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما
في االيرادات الشاملة األخرى أو ضمن حقوق الملكية مباشرة.
تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عند وجود حق نظام ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية مع مطلوبات الضريبة
الحالية ،وأن الضرائب المؤجلة تتعلق بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة وبنفس السلطة الضريبي.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .6القطاعات التشغيلية

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

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

 19-5الزكاة وضريبة الدخل (يتبع)
ضريبة القيمة المضافة
تُثبت اإليرادات والمصروفات والموجودات بصافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء الحاالت التالية:
إذا استحقت ضريبة القيمة المضافة على شراء موجودات أو خدمات ال يتم استردادها من الجهة المختصة بالضرائب ،وفي هذه
الحالة تسجل ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء الموجودات أو جزء من بند المصروفات بحسب الحالة.
تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من أو المستحقة إلى الهيئة الضريبية كجزء من الذمم المدينة أو الذمم
الدائنة في قائمة المركز المالي.
الضريبة المؤجلة
يعتمد تقييم موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة على حكم اإلدارة .يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فقط إذا كان من الممكن
استخدامها .يعتمد ما إذا كان يمكن استخدامها أم ال حول ما إذا كان يمكن تعويض الخسائر الضريبية ال ُمرحلة مقابل األرباح المستقبلية
الخاضعة للضريبة .من أجل تقييم االحتمال الستخدامها في المستقبل  ،يتم إجراء التقديرات لعوامل مختلفة مثل نتائج التشغيل المستقبلية
وما إلى ذلك إذا كانت فعلية تختلف القيم عن التقديرات  ،يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير في تقييم قابلية استرداد المؤجل من الموجودات
الضريبية.
ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية إن وجدت ،والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الهيئة العامة للزكاة والضريبة
والجمارك في السنة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.





يتم تحديد هذه القطاعات التشغيلية بناء على التقارير الداخلية التي تقوم المنشأة بمراجعتها بصورة منتظمة لتخصيص الموارد على القطاعات
وتقييم األداء الخاص بها "طريقة اإلدارة" .وتعتمد طريقة اإلدارة على الطريقة التي تقوم بها اإلدارة بتقسيم القطاعات داخل المنشأة التخاذ
القرارات التشغيلية وتقييم األداء .وتقوم إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي في نهاية كل فترة مالية بمراجعة القطاعات أعاله لتحديد
الحدود الكمية باإلضافة إلى معايير عرض اإليرادات و المصروفات لكل قطاع.
يتم مزاولة أنشطة الشركة والشركات التابعة لها بصورة رئيسية في المملكة العربية السعودية.
يتم حذف اإليرادات المتداخلة بين القطاعات وبين وحدات األعمال عند توحيد القوائم المالية ويتم إظهارها في عمود "التسويات والحذوفات".

ضريبة االستقطاع
تقوم المجموعة باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمة في المملكة العربية السعودية وفقا ً لنظام ضريبة الدخل
بالمملكة العربية السعودية.

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج عمليات قطاعات األعمال بصورة مستقلة لغرض إتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم
أداء القطاع بنا ًء على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويتم قياسه بصورة مماثلة مع قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في القوائم المالية
الموحدة .

 20-5ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة:
• الربح العائد لمساهمي المجموعة؛
• المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المالية.

ليس لدى المجموعة عميل مهم يساهم بنسبة  ٪10أو أكثر في إيرادات المجموعة في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م و2021م على
التوالي ،فيما عدا جهات حكومية في مجملها أكثر من  ٪10من إيرادات المجموعة.

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

تتأثر إيرادات المجموعة بمواسم ترتفع فيها معدالت التشغيل .وتتمثل هذه المواسم في فترة الحج واإلجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك
واإلجازات العامة .فيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات
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═══════

372,471
───────

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

═══════

───────

247,658

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية

)(16,838
═══════

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

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

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م

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

تكلفة اإليرادات

إجمالي اإليرادات (إيضاح )30

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2021م

نقل الركاب
بآالف الرياالت
السعودية

معلومات عن القطاعات التي يتم التقرير عنها (يتبع)

 .6القطاعات التشغيلية (يتبع)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

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

استثمارات في شركات زميلة ومشروع
مشترك

افصاحات أخرى:
ممتلكات وآالت ومعدات وحافالت وشاحنات

إجمالي المطلوبات

إجمالي الموجودات

كما في  31ديسمبر 2020م

استثمارات في شركات زميلة ومشروع
مشترك

ممتلكات وآالت ومعدات وحافالت وشاحنات

افصاحات أخرى:

إجمالي المطلوبات

إجمالي الموجودات

كما في  31ديسمبر2021م

66,993
═══════

───────

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

الخدمات المتخصصة
بآالف الرياالت
السعودية

═══════

670,626
───────

)(217,024
═══════

───────
108,949
)(268,046
───────
)(159,097
)(63,797
═══════

───────
───────
-

الخدمات المتخصصة اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية

)(67,092
═══════

───────
_
_
───────
-

اإلدارة العامة
بآالف الرياالت
السعودية

94,311
═══════

90,264
───────

═══════

───────

═══════

───────
───────
-

حلول التنقل الرقمي
بآالف الرياالت
السعودية

)(16,486
═══════

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

94,311
═══════

1,136,656
───────

)(12,160
═══════

)(373,669
═══════

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

)(22,334
═══════

)(238,996
═══════

)(204,385
═══════

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

10,218
═══════

───────
26,304
───────
26,304
)(363,451
═══════

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

التسويات والحذوفات اإلجمالي
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية

34,611
═══════

───────
)(127
17,747
───────
17,620
-

التسويات والحذوفات
بآالف الرياالت
السعودية

94,311
═══════

اإلجمالي
بآالف الرياالت
السعودية

═══════

───────

التسويات والحذوفات اإلجمالي
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
───────
───────
4,697,710
)(31,835
───────
───────
3,422,962
)(45,064
───────
───────
1,136,656
───────

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

66,993
═══════

═══════

66,993
═══════

───────

───────

───────

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

═══════

3,295
───────

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

───────

1,438

7,363

940,359

-

التسويات والحذوفات اإلجمالي
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
───────
───────
4,781,057
)(23,401
───────
───────
3,731,547
)(66,001
───────
───────
940,359

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

حلول التنقل الرقمي
بآالف الرياالت
السعودية

29

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

═══════

───────

593,636

90,264

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

)(116,246
═══════

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

معلومات عن القطاعات التي يتم التقرير عنها (يتبع)

القطاعات التشغيلية (يتبع)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)
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كما في  31ديسمبر 2020م

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2021م

الرصيد كما في  31ديسمبر 2021م

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
االستهالك خالل السنة
استبعادات خالل السنة
تحويل موجودات محتفظ بها للبيع (إيضاح )34
مخصص االنخفاض في القيمة

االستهالك المتراكم واألنخفاض في القيمة
الرصيد كما في  1يناير 2020م
االستهالك خالل السنة
استبعادات خالل السنة
تحويل موجودات محتفظ بها للبيع

الرصيد كما في  31ديسمبر 2021م

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
تحويل موجودات محتفظ بها للبيع (إيضاح )34
إستبعادات خالل السنة

التكلفة
الرصيد كما في  1يناير 2020م
إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
تحويل موجودات محتفظ بها للبيع
استبعادات خالل السنة

 .7الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

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

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

الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات
مشروعات تحت اإلنشاء

()3-7

 31ديسمبر2021م
بأالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بأالف الرياالت
السعودية

923,731
16,628
940,359

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

90,264
════════
90,264
════════

────────
────────
════════

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

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

 1-7اختبار االنخفاض في قيمة الحافالت والشاحنات

133,836
════════
153,931
════════

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

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

المباني
بآالف الرياالت
السعودية
────────

تجري اإلدارة في نهاية كل سنة مالية اختبار للحافالت والشاحنات واألصول المرتبطة بها للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها .خالل
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،أجرت اإلدارة اختبارالحافالت والشاحنات واألصول المرتبطة بها للتأكد من وجود أو عدم وجود
انخفاض في قيمتها .وقد تبين لإلدارة أن القيمة الدفترية لبعض الحافالت والشاحنات واألصول المرتبطة بها كانت أعلى من قيمتها القابلة
لالسترداد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م بمبلغ  43مليون لاير سعودي (2020م :ال شيء لاير سعودي) .تم تحديد القيمة القابلة
لالسترداد على أساس احتساب القيمة قيد االستخدام ،وهي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من وحدة توليد النقد
المخصومة لهذه الحافالت والشاحنات واألصول المرتبطة بها .حيث استندت اإلدارة على خبراتها السابقة مع األخذ باالعتبار مؤشرات السوق
وقامت باستخدام معدل خصم تم تقديره على أساس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
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647,529
════════
813,450
════════

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

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

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

5,654
════════
6,454
════════

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

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

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

تعمل الشركة من خالل قطاعين رئيسين وهما قطاع الركاب  ،والذي يشمل خدمات النقل بين المدن وخدمات النقل داخل المدن ،وقطاع
الخدمات المتخصصة .وبناء عليه حددت الشركة ثالث وحدات لتوليد النقد وهي كما يلي:
 خدمات النقل بين المدن واألصول المرتبطة بها ،وتتمثل في خدمات نقل الركاب علي شبكة الطرق التي تربط ما بين مدن المملكةوقُراها المختلفة،
 خدمات النقل داخل المدن واألصول المرتبطة بها ،وتتمثل في خدمة النقل العام عبر شبكة خطوط تغطي المدن الرئيسية في المملكة(الرياض – جدة – المدينة المنورة)،
 الخدمات المتخصصة واألصول المرتبطة بها  ،هي عبارة عن خدمات متنوعة تقدمها سابتكو حسب رغبة عمالئها الذين يحرصونعلى التعامل كمستفيدين مباشرين او منظمين لبرامج خاصة وذلك في إطار سعي الشركة إلى استقراء حاجة المستفيدين من العمالء
وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة بما يتالءم مع تطلعاتهم وتلبية وتحقيق رغباتهم.
تم استخدام قيمة االستخدام للوصول الى القيمة القابلة لالستراد وكما يلي:

17,034
════════
15,651
════════

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

()63
────────
76,405
8,676
868
()12,493
────────
73,456
════════

72,553
3,616
299

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

وحدة توليد النقد واألصول المرتبطة بها

المبلغ الدفتري
مليون لاير سعودي

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

573.1
172.8
62,7
808,6

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

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

29,415
════════
32,641
════════

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

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

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

923,731
════════
1,112,391
════════

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

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

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

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .7الممتلكات واآلالت والمعدات والحافالت والشاحنات ،بالصافي (يتبع)

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

التغير في قيمة االستهالك

قبل إعادة التقدير
الف لاير سعودي
133,350

بعد إعادة التقدير
الف لاير سعودي
125,789

األثر على الربح أو
الخسارة
الف لاير سعودي
7,561

 3-7المشروعات والحافالت تحت االنشاء/التجهيز
والحافالت.

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

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

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

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

 .8عقارات استثمارية
تتكون االستثمارات العقارية للمجموعة من أراضي في المملكة العربية السعودية تبلغ قيمتها  307مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر
2021م و 31ديسمبر 2020م .تنوي المجموعة االحتفاظ بهذه األراضي ألغراض االنتفاع من زيادة القيمة .تدرج هذه األراضي بالتكلفة
ناقصا ً االنخفاض في القيمة ،إن وجد.
تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل مقيمين عقارات مستقلين خارجيين .تم تقييم األراضي من قبل – "شركة أوالت للتقييم
العقاري" – ترخيص رقم ( )1210000397لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ،ولديهم المؤهالت المهنية المناسبة المعترف بها والخبرة
الحديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه .يقوم المقيمون المستقلون بتحديد القيمة العادلة لمحفظة االستثمارات العقارية للمجموعة على
أساس سنوي أو عند الطلب من قبل اإلدارة .تم إجراء آخر تقييم للقيمة العادلة کما في  31ديسمبر 2021م ،وقد حددت القيمة العادلة بمبلغ
 437مليون لاير سعودي ( 412,8 : 2020مليون لاير سعودي).
تقاس االستثمارات العقارية المذكورة سابقا َ بالقيمة العادلة بأستخدام طريقة السوق حيث أن طريقة هذا التقييم تستخدم أسعار ومعلومات
أخرى هامة مستوحاة من السوق لهذه العمليات والتي تحتوي على أصول مماثلة أو مشابهة وكما يتم تعديلها لتعكس االختالفات في األحجام
والمواقع واجهة/الرؤية ،وعرض واالستفادة ويتم تصنيفها ضمن المستوى الثاني باستخدام المدخالت األخري التي يمكن رصدها.

 .9موجودات غير ملموسة ،بالصافي

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
36,139
615,648
651,787

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

أ) البرامج والتراخيص

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

بآالف الرياالت
السعودية

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

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

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

36,139
35,804

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

صافي القيمة الدفترية

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

 .10حق استخدام موجودات ،بالصافي

لدى المجموعة عقود إيجار مباني (ورش عمل ومواقع) .تتراوح مدد عقود االيجار ما بين سنتان الى  10سنوات ،تقوم المجموعة باستهالك
تلك العقود على مدة العقد وبطريقة القسط الثابت.لدى المجموعة أيضا ً بعض عقود اإليجار لمباني سكنية مدتها  12شهرا ً أو أقل وعقود
ذات قيمة منخفضة .تقوم المجموعة بتطبيق االعفاء من االعتراف بهذه العقود القصيرة األجل والعقود لموجودات متدنية القيمة .قامت
المجموعة باالعتراف بمصروفات ايجار عن تلك العقود بقيمة  6,4مليون لاير سعودي عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م (31
ديسمبر 2020م 5 :مليون لاير سعودي).

ال يوجد على المجموعة أي قيود بشأن بيع استثماراتها العقارية وال يوجد لديها التزامات تعاقدية بشأن شراء أو إنشاء أو تطوير استثمارات
عقارية أو مطلوبات إلجراء عمليات إصالح وصيانة وتحسينات.
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التقرير السنوي 2021

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .11االستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك (يتبع)

 .10حق استخدام موجودات ،بالصافي (يتبع)

(أ) إن رصيد االستثمار في المشروع المشترك على النحو التالي:
مباني
بآالف الرياالت السعودية

التكلفة
كما في  1يناير 2020م
إضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
إضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2021م
االستهالك المتراكم
كما في  1يناير 2020م
المحمل للسنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م
المحمل للسنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2021م

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

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

43,854
35,888

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

صافي القيمة الدفترية

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

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

حصة في المشروع المشترك (سيتكو) (أ)

66,993

حصة في شركة زميلة (كامكو) (ب)

()2,207

94,311
()2,724

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

-

-

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

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

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

قائمة المركز المالي
الموجودات
الموجودات المتداولة
الموجودات الغير متداولة
اجمالي الموجودات

 31ديسمبر
2021م
بآالف الريـــاالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الريـــاالت
السعودية

50,188
255,640

98,472
285,457

305,828

383,929

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات الغير متداولة
اجمالي المطلوبات

72,287
99,555
171,842

110,912
78,427
189,339

تكملة جدول البيانات المالية لشركة سيتكو:

قائمة الدخل

 31ديسمبر
2021م
بآالف الريـــاالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الريـــاالت
السعودية

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

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

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

لم يتم توزيع أرباح من قبل سيتكو خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2021م و 31ديسمبر 2020م.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .11االستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك (يتبع)

 .11االستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك (يتبع)

(ج) إن رصيد االستثمار في شركة زميلة على النحو التالي:

(ب) إن رصيد االستثمار في الشركة الزميلة على النحو التالي:

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
()2,724
517
()2,207

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

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

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

 31ديسمبر 2021م
بآالف الريـــاالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بآالف الريـــاالت
السعودية

251,389
18,891
270,280

301,083
18,387
319,470

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات الغير متداولة
اجمالي المطلوبات

202,079
77,050
279,129

256,247
75,121
331,368

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

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

25,517

24,648

المصروفات العمومية واإلدارية

)(10,879

)(10,620

صافي الدخل قبل الزكاة

2,773

3,329

قائمة الدخل
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
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 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية
7,459
()7,459
-

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

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

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

 .12ذمم مدينة غير مفوترة

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

الجزء المتداول المدرج ضمن الموجودات المتداولة
الجزء غير المتداول المدرج ضمن الموجودات غير المتداولة

 31ديسمبر
2020م
بأالف الرياالت
السعودية

2,062,976

482,390

2,062,976

1,329,587
1,811,977

تعديل عقد مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض
تجري إدارة الشركة مناقشات مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض (المانح) بخصوص تعديالت على بعض البنود (أوامر التغيير الواردة من
الهيئة) علي عقد مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض  ،مما سينتج عنه تغيير في التزامات األداء والهامش المقدر لكل التزام
أداء.
وتتوقع إدارة الشركة انهاء التعديالت في المستقبل القريب وتحصيل المبالغ المستحقة خالل عام 2022م ونتيجة لذلك تم تصنيف رصيد
الذمم المدينة غير المفوترة ضمن األرصدة المتداولة.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .13المخزون ،بالصافي

مخزون قطع غيار
ناقصا ً :مخصص مخزون بطيء الحركة
وفيما يلي تحليل لحركة المخزون بطيء الحركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

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

 .14ذمم مدينة تجارية ،بالصافي

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

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
62,519
()46,076
16,443

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

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

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

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية

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

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

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

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
()46,939
()2,071
()49,010

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

حركة االنخفاض في القيمة:
 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية
()3,509
()1,762
()5,271

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

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

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

نقد في الصندوق
نقد لدى البنك
ودائع قصيرة األجل

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

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

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

 .19احتياطي اتفاقي

 .15المدفوعات مقدما والموجودات المتداولة األخرى

 31ديسمبر2021م
بآالف الرياالت
السعودية
33,586
2,508
1,247
25,789
63,130
()5,271
57,859

ضريبة القيمة المضافة
دفعات مقدمة للموردين
إيجار مدفوع مقدما ً
مدينون آخرون
ناقصا ً :االنخفاض في القيمة
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 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
43,957
20,646
()17,664
()46,939

.15

المدفوعات مقدما والموجودات المتداولة األخرى(يتبع)

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
39,568
3,460
3,355
14,571
60,954
()3,509
57,445

وفقا ً للنظام األساسي للشركة يجوز للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة  ٪5من األرباح الصافية للمجموعة
لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .بتاريخ  14رمضان 1442هـ (الموافق 26 :إبريل 2021م) ،وافقت
الجمعية العمومية العادية للشركة على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للمجموعة وذلك بتحويل مبلغ االحتياطي االتفاقي البالغ 42,7
مليون لاير إلى الخسائر المتراكمة.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .20تمويل مرابحة

أبرمت المجموعة اتفاقيات مرابحات مع بنوك للحصول على تسهيالت مرابحة .وقد تم الحصول على هذه القروض خالل األعوام من
2017م حتى 2021م مع فترة استحقاق تتراوح بين ثالث إلى خمس سنوات من تاريخ اتفاقية تمويل المرابحة وهي مضمونة بسندات ألمر
وتحمل عموالت باألسعار السائدة والتي تتروح ما بين  ٪2-٪1زائدا ً سايبور .حصلت المجموعة على المرابحات لتمويل شراء حافالت.

خالل عام 2020م  ،أبرمت الشركة التابعة اتفاقية مع أحد البنوك المحلية على إعادة هيكلة تمويل مرابحة قصير األجل بقيمة  499مليون
لاير سعودي ،على أن يصبح تمويل مرابحة طويل األجل وزيادة التسهيالت البنكية إلى  800مليون لاير سعودي تستحق على دفعات ربع
سنوية ولمدة  7سنوات وهى مضمونة بسندات ألمر وتحمل عموالت سنوية  ٪1,50زائدا ً سايبور.
خالل عام 2021م ،أبرمت شركة المواصالت العامة اتفاقية تمديد مع أحد البنوك المحلية فيما يتعلق بتسهيالت المرابحة طويلة األجل
المذكورة أعاله من ( 800مليون لاير سعودي زائدا ً  150مليون لاير سعودي) وسحبت مبلغًا إضافيًا قدره  200مليون لاير سعودي خالل
السنة.
تمويل مرابحة قصير األجل
خالل السنة الحالية ،حصلت الشركة على تسهيالت مصرفية قصيرة األجل من بنوك محلية بقيمة  120مليون لاير سعودي على شكل
مرابحة لتمويل العمليات التشغيلية.
وقد بلغ الرصيد المستخدم من تمويل المرابحات  1,557مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ( 31ديسمبر 2020م1,210 :
مليون لاير سعودي).
فيما يلي المرابحات والتمويل طويل األجل:
عملة القرض
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

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

تاريخ
االستحقاق

الحد االئتماني

2028
2022
2027
2023
2023
2024
2025

1,282,000
150,000
800,000
61,500
136,598
83,000
101,000

 31ديسمبر 2021م  31ديسمبر 2020م
بأالف الرياالت
بأالف الرياالت
السعودية
السعودية
1,262,000
14,320
41,511
42,825
75,221
1,435,877
()118,817
812
1,317,872

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

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

1,282,000

فيما يلي ملخص بحركة المرابحات:

الرصيد في بداية السنة
المتحصالت خالل السنة
المدفوعات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
وقد تم عرض رصيد المرابحات كما يلي في قائمة المركز المالي الموحدة:

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

 31ديسمبر2020م
بأالف الرياالت
السعودية

40,000

40,000

13,239

12,730

29,123

27,932

16,600

16,600

19,855

19,372

120,291

150,295

239,108
()276
238,832

266,929
()120
266,809

 31ديسمبر2021م
بأالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بأالف الرياالت
السعودية

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

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

 31ديسمبر2021م
بأالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بأالف الرياالت
السعودية

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

266,809
943,763
1,210,572

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .22مطلوبات منافع الموظفين (يتبع)

 .22مطلوبات المنافع المحددة للموظفين

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

مطلوبات المنافع المحددة للموظفين

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

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

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

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

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

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

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

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

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

9,181
()10,734

5,943

()1,553

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

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

إن االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد مطلوبات منافع نهاية الخدمة مبينة أدناه:
االفتراضات االكتوارية الرئيسية
االفتراضات المالية:
 معدل الخصم – للقيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة معدل الخصم – للمصروفات ضمن قائمة الدخل الموحدة الزيادة المستقبلية في الرواتب معدل االنسحاباالفتراضات الديموغرافية:
 سن التقاعد معدالت ترك الخدمة:أ) الخدمة لغاية  6سنوات
ب) الخدمة من  7إلى  25سنة
ج) الخدمة أكثر من  25سنة

 31ديسمبر 2021م

 31ديسمبر 2020م

%2.5
%1.5
%2
معتدل

%1,50
%2.55
%1,50
معتدل

 60سنة

 60سنة

%12
%9
%4

%10.3
%9
%2

معدل الوفيات الذي تم استخدامه هو معدل وفيات إعادة التأمين لدى المجموعة .حيث أن المعدل المتوسط للسنة المقبلة هو .%0.36
فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على منافع الموظفين:

معدل الخصم
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1
الزيادة المستقبلية في الرواتب
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1
معدل االنسحاب
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1
معدل الوفيات
ارتفاع ٪1
انخفاض ٪1

 31ديسمبر
2021م
التأثير على برنامج
المنافع المحددة
4,294
()4,211

 .23مطلوبات عقود االيجار

الرصيد كما في بداية السنة
اإلضافات خالل السنة
المدفوع خالل السنة
تكلفة الفائدة السنوية
الرصيد كما في نهاية السنة

 31ديسمبر
2020م
التأثير على برنامج
المنافع المحددة
10,309
()11,872

17,333
()14,810

12,492
()11,041

805
()782

281
()281

()6,011
6,021

()5
5

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2020م
بآالف الرياالت
السعودية

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

10,308
30,197
()10,019
2,005
32,491
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.23

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

مطلوبات عقود االيجار (يتبع)

 31ديسمبر 2021م
7,629
36,947
44,576

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

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

الفائدة
1,827
4,954
789
7,570

 .26األطراف ذات عالقة
 31ديسمبر 2020م
1,450
31,041
32,491
القيمة الحالية للحداالدنى
لدفعات االيجار
7,630
26,985
9,961
44,576

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

طبيعة العالقة

الطرف ذو العالقة
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إيراد تمويل
الحصة في خسائر المشروع ()33,581

الشركة السعودية اإلماراتية للنقل
المتكامل (سيتكو)

 .24مطلوبات العقود

إيرادات إركاب مقبوضة مقدما ً
إيرادات رأسمالية مؤجلة
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

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

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

9,949
9,949

19,756
4,675
24,431

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

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

شركة مترو العاصمة (كامكو)
ار ايه تي بي ديفلوبمنت (شركة
فرنسية)
ار ايه تي بي ديف السعودية (ال سي
سي )

طبيعة المعامالت

مشروع مشترك

خدمات مقدمة

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

دائنون تجاريون
ضمانات أداء موردين محتجزة
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6,845
خدمات مقدمة
خدمات مقدمة

46,539

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

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

مدرج ضمن

 .25ذمم ومحتجزات دائنة تجارية

 31ديسمبر
2021م
(بأالف الرياالت
السعودية)

 31ديسمبر
2020م
(بأالف الرياالت
السعودية)

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

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

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

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

المشروع المشترك
* قامت الشركة خالل عام 2014م ،بتمويل العمليات التشغيلية للشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل المحدودة (سيتكو) بمبلغ  30مليون
لاير سعودي .إن هذا المبلغ غير خاضع ألي فوائد ،وقد تم سداد مبلغ  20مليون لاير سعودي من قيمة القرض حتى  30سبتمبر 2021م وتتوقع
اإلدارة سداد المبلغ المتبقي خالل عامي 2024م و2025م وتم أثبات القرض بالقيمة الحالية.
باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة خالل العام 2016م ،بتقديم تمويلين إضافيين بمبلغ إجمالي قدره  40مليون لاير سعودي وذلك لتمويل عمليات
التشغيل لتنفيذ عقود النقل المدرسي الحكومي على أن يتم استرداد المبلغ فور استالم مستحقات الشركة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل
المحدودة (سيتكو) .وتم أثبات القرض بالقيمة الحالية .تتوقع اإلدارة سداد المبلغ المتبقي خالل عامي 2024م و2025م.
خالل العام 2019م ،قامت الشركة ببيع  350حافلة الي الشركة السعودية االمارتية للنقل المتكامل المحدودة (سيتكو) على أن يتم سداد المبلغ
على أقساط سنوية.
قد تم تبويب هذا الرصيد ضمن الموجودات المتداولة حيث تتوقع الشركة تحصيل المبلغ خالل عام 2022م وقد بلغ الرصيد في عامي 2021م
و 2020م قدره مبلغ  32مليون لاير سعودي.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .26األطراف ذات عالقة ( يتبع )

 .28الزكاة وضريبة الدخل (يتبع)

فيما يلي المعامالت الهامة بين المجموعة وموظفي اإلدارة الرئيسيين:

أ)

المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة:

 31ديسمبر
2021م
(بأالف الرياالت السعودية)
4,806
12,515

مصروفات وبدالت مجلس اإلدارة
تعويضات كبار موظفي اإلدارة (*)
(*) تعويضات كبار موظفي اإلدارة:

 31ديسمبر
2021م
(بأالف الرياالت السعودية)
11,825
690
12,515

منافع موظفين قصيرة األجل
منافع طويلة األجل

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

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

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

 .27مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية
127,015
54,096
77,208
258,319

مصروفات مستحقة الدفع
مستحقات موظفين
دائنون آخرون

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

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

المحملة للسنة

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

حركة مخصص ضريبة الدخل

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

حركة مخصص الزكاة

كانت حركة مخصص الزكاة كما يلي:

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

 31ديسمبر
2021م
بآالف الرياالت
السعودية
36,715
10,995

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

()4,575
48,409

()6,823
36,715

5,274

7,208

تم احتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي للشركة والشركات التابعة لها كل على حدة .قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لألعوام
من 2005م حتى 2020م وحصلت على الشهادات الزكوية الالزمة حتى عام 2022م .أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة)
ربوطها الزكوية للشركة حتى عام 2018م وقامت المجموعة بسداد الزكاة المستحقة عليها بموجب الربوط المعدلة وأنهت الشركة وضعها
الزكوي عن كافة السنوات حتى 2018م .استلمت الشركة من الهيئة خالل نوفمبر 2021م ربط أولي عن األعوام 2019م 2020م
بفروقات زكوية بمبلغ  27مليون لاير سعودي وقد قدمت الشركة اعتراض على ربط الهيئة المذكور .ولدى الشركة المخصصات الكافية
لمواجهة الفروقات الزكوية.
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937,884
66,993
62,648
38,288
867,760
198,766
5,274

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

ب) ضريبة الدخل

كانت حركة مخصص ضريبة الدخل كما يلي:

 .28الزكاة وضريبة الدخل

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

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

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

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية

5
229
()156
78

147
()142
5

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

الزكاة المحملة خالل العام
ضريبة الدخل
ضريبة مؤجلة دائنة بالشركة التابعة
فروقات زكوية

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية
14,091
147
26
14,264
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .32مصروفات البيع والتوزيع

 .29المطلوبات المحتملة
كما في  31ديسمبر 2021م ،أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابةً عنها خالل دورة األعمال العادية ،ضمانات وقبوالت
واعتمادات مستندية يبلغ حدها األقصى  2,130مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 2,072 :مليون لاير سعودي).

 .30االيرادات

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

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

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

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

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

 .31تكلفة االيرادات

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

 31ديسمبر
2020م

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

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

عموالت وكالء محليين
دعاية وترويج
عموالت وكالء دوليين
إعالنات

 .33مصروفات عمومية وادارية

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

2021م
بآالف الرياالت
السعودية

2020م
بآالف الرياالت
السعودية

13,105
149
510
1,098
14,862

10,886
4,258
576
386
16,106

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

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

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

ذمم دائنة تجارية

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

المطلوبات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة
تمويل مرابحة

الموجودات المالية الغير مقاسة بالقيمة العادلة
ذمم مدينة تجارية
مستحق من أطراف ذات عالقة
النقد و ما في حكمه
ذمم مدينة غير مفوترة

-

-

-

-

-

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

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

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

 .36خسارة السهم
258,319
1,953,615

127,016

11,576

1,556,704

51
258,319
1,953,615

127,016

11,576

1,556,704

-

-

-

-

-

 .37األدوات المالية

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

خسارة السهم األساسي والمعدل

2021م
لاير سعودي
()1.73

2020م
لاير سعودي
()3.00

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

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لخسارة السهم األساسي

2021م
125,000,000

2020م
125,000,000

يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية والغير مدرجة بالقيمة العادلة حيث تمثل قيمتها الدفترية تقدير معقول
للقيمة العادلة.

1,627,535

257,160

153,320

1,210,572
6,483

-

1,627,535

257,160

153,320

1,210,572
6,483

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

 31ديسمبر 2020م بأالف الرياالت السعودية
مطلوبات مالية
الموجودات المالية
اإلجمالي
بالتكلفة المستنفذة
بالتكلفة المستنفذة

الخسارة المتعلقة بحاملي األسهم العادية في الشركة األم من الخسارة األساسية

()216,188

()375,160

-

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

 31ديسمبر2021م بأالف الرياالت السعودية
مطلوبات مالية
الموجودات المالية
اإلجمالي
بالتكلفة المستنفذة
بالتكلفة المستنفذة

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

 31ديسمبر 2021م
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2020م
بآالف الرياالت
السعودية

األدوات المالية (يتبع)

 .35ايرادات أخرى

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

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

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)
 .39أهداف و سياسات ادارة المخاطر

 .38الحصص الغير مسيطرة في الشركة التابعة
فيما يلي بيان ملخص بالمعلومات المالية للشركة التابعة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة والموضحة في إيضاح (:)1
 31ديسمبر 2020م
 31ديسمبر 2021م
بآالف الريـــاالت
بآالف الريـــاالت
السعودية
السعودية
٪20

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

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

المطلوبات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات الغير متداولة
اجمالي المطلوبات

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

٪20
668,893
1,888,553
2,557,446

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

اإليرادات

332,367

710,542

الخسارة
اجمالي الخسارة الشاملة

()22,403
()22,139

()12,773
()12,773

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

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

حصة الحقوق الغير مسيطرة من صافي الموجودات

()140

4,085

حصة الحقوق الغير مسيطرة من صافي الخسارة

()4,278

()2,555

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة ،من ضمنها مخاطر السيولة ،مخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي تشتمل على
مخاطر العمالت ،مخاطر القيمة العادلة ومخاطر االئتمان .تتركز إدارة المخاطر للمجموعة علـى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق
المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة.

مخاطر السيولة

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

مطلوبات مالية

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

مطلوبات مالية

دائنون تجاريون وآخرون

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

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

تمويل المرابحة
تمويل مرابحة قصير األجل
مطلوبات عقود اإليجار

مخاطر السوق

 31ديسمبر 2021م
من سنة إلى
سنتين
أقل من سنة

أكثر من سنتين

االجمالي

على الطلب
110,807

11,860

4,349

-

127,016

-

258,319

-

-

258,319

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

161,126

1,156,470

12,086
177,561

24,861
1,181,331

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

110,807
على الطلب

أقل من سنة

137,070
137,070

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

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

أكثر من سنتين

االجمالي

607,363
34,300
641,663

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

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

مخاطر أسعار األسهم

إن استثمارات المجموعة في األسهم المدرجة وغير المدرجة عرضة لمخاطر أسعار السوق عن عدم اليقين بشأن القيم المستقبلية لألوراق
المالية االستثمارية .تدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع حدود ألدوات حقوق الملكية الفردية والشاملة .يتم
تقديم تقارير حول محفظة األسهم إلى إدارة المجموعة على أساس منتظم .تقوم لجنة االستثمار في المجموعة بمراجعة واعتماد جميع
قرارات االستثمار في األسهم.
تخضع استثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لمخاطر األسعار بسبب التغيرات في
القيمة السوقية لألدوات الناشئة إما من العوامل الخاصة باألدوات الفردية أو جهات اإلصدار الخاصة بها أو العوامل التي تؤثر على جميع
األدوات المالية المتداولة في السوق .تتطلب سياسة مخاطر السوق للمجموعة من إدارة مثل هذه المخاطر من خالل تحديد ومراقبة األهداف
والقيود على االستثمارات وخطة التنويع وحدود االستثمار في كل صناعة أو قطاع.
لم يتم عرض تعديالت الحساسية الخاصة بمخاطر أسعار األسهم حيث قامت المجموعة ببيع استثماراتها خالل السنة.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .39أهداف و سياسات ادارة المخاطر (يتبع)

 .39أهداف وسياسات ادارة المخاطر (يتبع)

مخاطر العمالت األجنبية

مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .الشركة عرضة لتقلبات أسعار
صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادية .تستخدم المجموعة العمالت األجنبية ،وبشكل أساسي الدوالر األمريكي واليورو .ال
تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت الهامة فيما يتعلق بالدوالر األمريكي حيث أن الريال السعودي مربوط بالدوالر األمريكي ،وال تعتبر
المعامالت المقومة بعمالت أخرى تمثل مخاطر عمالت كبيرة .ومع ذلك ،فإن اليورو عرضة لتقلبات سعر الصرف أعلى من الدوالر
األمريكي.
ال يتم عرض مخاطر العمالت األجنبية الخاصة بالحساسية بسبب تأثيرها البسيط علﯽ القوائم المالية الموحدة.

مخاطر االئتمان

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

173,146

79,086

19,393

15,701

58,966

49,010

1,725

3,546

7,246

36,493

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

242,226

12,561

99,796

96,582

33,287

46,939

3,576

2,569

10,891

29,903

54

136

مخاطر االئتمان – يتبع

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

ادارة رأس المال

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

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

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

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

نسبة الدين

٪59

٪50

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

مخاطر أسعار الفائدة

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة بالتعرض الى مخاطر متعددة من المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في اسعار الفائدة السائدة على المركز
المالي للمجموعة والتدفقات النقدية .المجموعة تقوم بإدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طريق المراقبة المنتظمة لمستويات أسعار الفائدة
ألدواتها المالية التي تدفع عليها فائدة ,ال تتعرض الشركة لمخاطر هامة في حساسية الفائدة.
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الشركة السعودية للنقل الجماعي والشركات التابعة لها
(شركة مساهمة سعودية)

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م
(بآالف الريـــاالت السعودية)

 .40توزيعات األرباح

 -42األرقام المقارنة (يتبع)

أوصى مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ  24شعبان 1443هـ (الموافق  27مارس 2022م) بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المالية
2021م .كما أوصى مجلس اإلدارة بدفع مكافاَة بمبلغ  1,8مليون لاير سعودي ألعضاء مجلس اإلدارة وفقأ للسياسات المعتمدة.

 .41األحداث الالحقة

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

التغير في قيمة االستهالك

2022م

2023م

2024م

2025م

2026م

15,710

15,710

15,710

11,471

3,504

مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة -الجزء المتداول
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة -الجزء غير
المتداول

قائمة المركز المالي الموحدة:

ذمم ومحتجزات دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

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

األرصدة المدرجة سابقا
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

إعادة التصنيف

الرصيد المعاد تصنيفه للسنة
المنتهية في  31ديسمبر
2020م

287,320
123,160

)(134,000
134,000

153,320
257,160

األرصدة المدرجة سابقا
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

إعادة التصنيف

الرصيد المعاد تصنيفه للسنة
المنتهية في  31ديسمبر
2020م

683,056
52,066

)(487,769
482,390
5,379

195,287
482,390
57,445
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إعادة التصنيف

48,262
45,449

11,824
)(11,824

60,086
33,625

األرصدة المدرجة سابقا
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

 .42األرقام المقارنة

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

األرصدة المدرجة سابقا
للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

الرصيد المعاد تصنيفه للسنة
المنتهية في  31ديسمبر
2020م

عقارات ،أالت ومعدات وحافالت وشاحنات
موجودات حق االستخدام

1,172,544
-

إعادة التصنيف
()35,888

35,888

الرصيد المعاد تصنيفه للسنة
المنتهية في  31ديسمبر
2020م

1,136,656
35,888

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