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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 201٩م

إيضاح
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

925‚268‚894750‚075‚027‚71ممتلكات ومعدات، بالصافي

664‚559583‚8457موجودات غير ملموسة، بالصافي

---683‚922‚1346موجودات حق اإلستخدام

589‚852‚136750‚456‚074‚1إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولـة

323‚957‚6806‚760‚96المخزون

 وأرصدة مدينة أخرى
َ
377‚781‚04930‚163‚1033مصاريف مدفوعة مقدما

186‚677‚06664‚385‚1190ذمم مدينة، بالصافي

918‚772‚6165‚824‚127اإليرادات المستحقة، بالصافي

214‚863100‚1437المستحق من أطراف ذات عالقة

516‚123‚10633‚970‚1558النقد وما في حكمه

534‚412‚380141‚141‚197إجمالي الموجودات المتداولة

123‚265‚516892‚597‚271‚1إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

حقوق المساهمين

000‚902‚000153‚902‚16153رأس المال

077‚338‚07755‚338‚55اإلحتياطي النظامي

288‚525‚738174‚133‚242األرباح المبقاه

365‚765‚815383‚373‚451إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة 

089‚320‚393129‚162‚17316قروض طويلة األجل

369‚182‚08720‚264‚1823مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

---209‚613‚1328التزامات عقود ايجار 

458‚502‚689149‚039‚368إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

760‚622‚161229‚849‚17288الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

781‚010‚99390‚184‚85ذمم وكاالت سيارات دائنة

562‚681‚8671‚533‚3ذمم دائنة

417‚767604‚241إيرادات غير مكتسبة

859‚311‚12923‚155‚1939مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

---724‚364‚15االتزامات عقود إيجار-الجزء المتداول 

921‚765‚37113‚854‚2019مخصص الزكاة 

300‚997‚012358‚184‚452إجمالي المطلوبات المتداولة

758‚499‚701508‚223‚820إجمالي المطلوبات

123‚265‚516892‚597‚271‚1إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

»تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

إيضاح
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

186‚598‚094532‚140‚21631إيرادات

)171‚983‚389()685‚445‚410(22تكلفة اإليرادات

015‚615‚409142‚694‚220إجمالي الربح

)113‚280‚27()745‚512‚33(23مصاريف بيعية وتسويقية

)688‚517‚23()076‚625‚30(24مصاريف عمومية وإدارية 

)053‚425‚8()569‚003‚8(11 ، 12الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

606‚108‚7192‚878‚2إيرادات أخرى

767‚500‚73885‚431‚151الدخل من العمليات الرئيسية

)376‚495‚16()249‚518‚24(25تكاليف تمويل

391‚005‚48969‚913‚126الدخل قبل الزكاة

)703‚022‚2()626‚113‚4(20الزكاة

)143‚888‚6()060‚014‚4(20فروقات زكاة لسنوات سابقة

545‚094‚80360‚785‚118صافي دخل السنة 

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي لن ُيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

124‚921)353‚177‚1(18)الخسائر( / األرباح اإلكتوارية عن التزامات منافع الموظفين

669‚015‚45061‚608‚117الدخل الشامل للسنة

»تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

اإلجمالياألرباح المبقاهاإلحتياطي النظاميرأس المال

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

696‚999‚619350‚759‚077141‚338‚00055‚902‚153الرصيد كما في 1 يناير 2018م 

545‚094‚54560‚094‚60------صافي دخل السنة

124‚124921‚921------الدخل الشامل اآلخر

669‚015‚66961‚015‚61------الدخل الشامل للسنة

)000‚250‚28()000‚250‚28(------توزيعات أرباح )إيضاح 30(

365‚765‚288383‚525‚077174‚338‚00055‚902‚153الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م 

803‚785‚803118‚785‚118------صافي دخل السنة

)353‚177‚1()353‚177‚1(------الدخل الشامل اآلخر

450‚608‚450117‚608‚117------الدخل الشامل للسنة

)000‚000‚50()000‚000‚50(------توزيعات أرباح )إيضاح 30(

815‚373‚738451‚133‚077242‚338‚00055‚902‚153الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م 

»تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مساهمة مقفلة

قائمة التدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

إيضاح
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

األنشطة التشغيلية: 

391‚005‚48969‚913‚126الدخل قبل الزكاة

تعديالت لـمطابقة الربح قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:

761‚104‚224140‚137‚7177إستهالك ممتلكات ومعدات

248‚935216‚8221إطفاء موجودات غير ملموسة

357‚895‚1315إستهالك موجودات حق اإلستخدام

376‚495‚24916‚518‚2524تكاليف تمويل

053‚425‚5698‚003‚118 ، 12الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

670‚477‚4843‚524‚183مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

956‚753‚0615‚6302 ، 9خسارة إنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات والمخزون

356‚516‚368243‚478‚455

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 وأرصدة مدينة أخرى
َ
801‚985‚1)956‚457‚6(10مصاريف مدفوعة مقدما

)930‚289‚14()555‚506‚33(11ذمم مدينة، بالصافي

)073‚335‚3()592‚256‚2(12اإليرادات المستحقة، بالصافي

)823‚15(351‚1462المستحق من أطراف ذات عالقة

127‚785‚126122‚749‚991المخزون

521‚793‚22)788‚825‚4(ذمم وكاالت سيارات دائنة

011‚834‚8593‚964‚1913مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

417‚604)650‚362(إيرادات غير مكتسبة

)013‚798‚1(305‚852‚1ذمم دائنة 

493‚042‚468376‚735‚416النقدية من االنشطة التشغيلية

)391‚354‚393()654‚928‚541(7إضافات سيارات

---)236‚039‚2(20الزكاة المدفوعة

)600‚843‚3()119‚620‚1(18مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

)498‚155‚21()541‚852‚128(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية:

)816‚734‚2()083‚853‚3(7إضافات ممتلكات ومعدات أخرى

---)830‚95(8إضافات موجودات غير ملموسة

)094‚864‚15()000‚17(7أعمال تحت التنفيذ

)910‚598‚18()913‚965‚3(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية:

)495‚585‚15()838‚639‚22(تكاليف تمويل مدفوعة

727‚355‚850319‚274‚547قروض ألجل مستلمة

)193‚144‚234()145‚206‚301(قروض ألجل مسددة

---)823‚763‚14(13سداد الجزء الرئي�سي من التزامات عقود اإليجار

)000‚250‚28()000‚000‚50(29توزيعات أرباح مدفوعة

039‚376‚04441‚665‚158صافي النقدية من األنشطة التمويلية 

631‚621‚5901‚846‚25صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة

885‚501‚51631‚123‚33النقد وما في حكمه في بداية السنة

516‚123‚10633‚970‚58النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معلومات غير النقدية اإلضافية:

188‚680‚939123‚782‚91تحويل سيارات من ممتلكات ومعدات إلى مخزون

---284‚076‚54-1مدفوعات محولة إلى موجودات حق اإلستخدام 

»تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية«
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

معلومات عامة   -1
شركة ذيب لتأجير السيارات )»الشركة«(، هي شركة مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010150661 بتاريخ 12 ربيع 
الثاني 1419هـ )الموافق 6 أغسطس 1998م(. يتمثل نشاط الشركة في تأجير السيارات وتجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع غيراها وتملك وتشغيل مراكز 

صيانة السيارات وخدمات الورش.

يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:

6709 الطريق الدائري الشرقي، الروضة

الرياض 2394 - 13211، المملكة العربية السعودية

تغطي هذه القوائم المالية نشاطات الشركة وفروعها المذكور أدناه:

تاريخ السجل التجاريرقم الترخيصرقم السجل التجاريالفرع

المنطقة الوسطى

1432/8/4هـ )الموافق 2011/6/5م(1010311975010102000212التعاون

1434/3/30هـ )الموافق 2003/5/31م(1010187020010102000202السويدي

1434/2/16هـ )الموافق 2012/12/29م(1010359247010102000213الشفا

1435/1/23هـ )الموافق 2013/11/26م(1010396199010102000215الياسمين

1434/7/27هـ )الموافق 2013/6/6م(1010378245010102000214معرض الرياض – الروضة

1427/10/22هـ )الموافق 2006/11/13م(1010224758010102000201الملز

1423/8/15هـ )الموافق 2002/10/21م(1010181670010102000207أم الحمام

1419/7/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661010102000206مطار الملك خالد

1423/3/23هـ )الموافق 2002/6/4م(---1010177560بيع السيارات

1434/11/12هـ )الموافق 2013/9/18م(---1010388439مركز الصيانة

1432/11/10هـ )الموافق 2011/10/8م(---1010317696سجالت العقارات

1435/5/12هـ )الموافق 2014/3/13م(1131051994040102000201بريدة

1435/5/12هـ )الموافق 2014/3/13م(1131051994040102000201مطار بريدة

1427/10/22هـ )الموافق 2006/11/13م(1010224758080102000201مطار حائل

1439/4/13هـ )الموافق 2017/12/31م(1010930285010102000217فرع العروبة

1439/9/15هـ )الموافق 2018/5/29م(1010451029030103000201فرع اليرموك

المنطقة الغربية

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000201شارع قريش البوادي – طريق المدينة )1(

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000205شارع األمير محمد – العزيزية )التحلية(

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000206البغدادية

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000207طريق المدينة – الروضة

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000209الفيحاء

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/15م(4030127038020202000210السامر

1435/3/15هـ )الموافق 2014/1/16م(---4700017234فرع ينبع

1435/3/15هـ )الموافق 2014/1/16م(4700017234030202000201مطار ينبع

1432/3/4هـ )الموافق 2011/2/7م(4650050975030102000202مطار المدينة المنورة

1434/6/18هـ )الموافق 2013/4/28م(4032036164030102000201مطار الطائف

1437/8/30هـ )الموافق 2016/6/6م(---4030294835بيع السيارات - جدة

1432/3/04هـ )الموافق 2011/02/07م(4650050975030102000201المدينة المنورة شارع الملك عبد العزيز

1420/1/29هـ )الموافق 1999/5/14م(4030127038020202000212فرع االمل

1440/7/25 هـ )الموافق 2019/4/1م(403122525114/00000537فرع مكة المكرمة

1440/7/25 هـ )الموافق 2019/4/1م(403223508414/00000208فرع الطائف

1441/2/15 هـ )الموافق 2010/10/15م(465110227714/00000453فرع العال

المنطقة الشرقية

1420/2/4هـ )الموافق 1990/5/19م(2050034970050102000201الدمام

1420/2/4هـ )الموافق 1990/5/19م(2050034970050602000201الخبر
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

معلومات عامة )تتمة(   -1
تاريخ السجل التجاريرقم الترخيصرقم السجل التجاريالفرع

1420/2/4هـ )الموافق 1990/5/19م(2050034970050102000202مطار الدمام

1429/9/15هـ )الموافق 2008/9/15م(2055009774051302000201الجبيل

1431/11/22هـ )الموافق 2010/10/30م(2251040741050202000201اإلحساء – فرع الخالدية

1431/11/22هـ )الموافق 2010/10/30م(2251040741050202000201اإلحساء – فرع المبرز

1420/2/4هـ )الموافق 1999/5/19م(2050034970050602000201العزيزية - الخبر

المنطقة الجنوبية

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661060102000201طريق الخميس – فرع أبها

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661060102000203مطار أبها

1419/4/12هـ )الموافق 1998/8/5م(1010150661120502000201مطار الباحة

1434/3/23هـ )الموافق 2013/2/4م(5900020957100102000201مطار جازان

1437/5/2هـ )الموافق 2016/2/11م(5800020727120102000201فرع الباحة

1437/7/4هـ )الموافق 2016/4/11م(5950032463110102000202فرع نجران

1439/8/26هـ )الموافق 2017/5/11م(5855070943060102000203شارع المدينة العسكرية – خميس مشيط

المنطقة الشمالية

1435/2/14هـ )الموافق 2013/12/17م(3550032407070102000201فرع تبوك

1435/2/14هـ )الموافق 2013/12/17م(3550032407070102000201مطار تبوك

1435/2/14 هـ )الموافق 2013/12/17م(3550032407070102000201 مطار نيوم

أسس االعداد  -2

أسس القياس

 لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والذي تم تقديره من قبل خبير إكتواري مستقل كما هو 
ً
تم إعداد القوائم المالية وفقا

موضح في السياسات المحاسبية.

عملة العرض والنشاط 

إن البنود المدرجة في القوائم المالية يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة )»العملة الوظيفية«(. تم عرض القوائم المالية 
بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمؤسسة.

مستوى الدقة

تم تقريب المبالغ إلى أقرب ريال سعودي )ريال(، ما لم ينص على خالف ذلك.

بيان اإللتزام   -3
 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من قبل الهيئة 

ً
أعدت القوائم المالية للشركة وفقا

السعودية للمحاسبين القانونيين.
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4
 للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح 

ً
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا

عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة التقرير. يتم تقييم التقديرات 
واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم الشركة بعمل 
 لتعريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. إن التقديرات التي تحتوي على 

ً
 ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا

ً
تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. نادرا

 التالية يتم مناقشتها أدناه:
ً
مخاطر بالتسبب في تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل فترة االثني عشر شهرا

العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك للممتلكات والمعدات

تقدر إدارة الشركة العمر اإلنتاجي التقديري للممتلكات والمعدات. ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بالحسبان اإلستخدام المتوقع لألصل أو التلف والتقادم 
الطبيعي.

، حيث يتم تعديل اإلستهالك المستقبلي حينما تعتقد اإلدارة 
ً
تقوم اإلدارة بمراجعة العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك للممتلكات والمعدات سنويا

أن العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية أو طريقة اإلستهالك تختلف عن تلك التي تم إستخدامها في الفترات السابقة.

إطفاء الموجودات غير الملموسة

 من أجل 
ً
، ويتم التحقق من الموجودات غير الملموسة ذات العمر غير المحدود سنويا

ً
تقدر إدارة الشركة العمر اإلنتاجي التقديري للموجودات غير الملموسة سنويا

 ويتم التعديل حينما تعتقد اإلدارة أن التقديرات المستقبلية سوف تختلف عن تلك التي تم استخدامها في الفترات السابقة.
ً
اإلنخفاض. ويتم مراجعة اإلطفاء سنويا

مخصص الزكاة

عند عمل تقدير لقيمة الزكاة الواجبة الدفع من قبل الشركة، تأخذ اإلدارة باإلعتبار القوانين المطبقة والقرارات واألحكام السابقة للهيئة العامة للزكاة والدخل.

إنخفاض الموجودات غير المالية

 القيمة الدفترية للموجودات غير المالية لتحدد إذا ما كان هناك أي مؤشر على أن تلك الموجودات تحملت أي خسائر إنخفاض. وفي حالة 
ً
تراجع إدارة الشركة دوريا

 تقدير المبلغ القابل لإلسترداد ألصل منفرد 
ً
وجود أي مؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لإلسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة اإلنخفاض. وعندما ال يكون ممكنا

تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد للوحدة التي ينتمي إليها األصل. 

وإذا تم تقدير مبلغ األصل القابل لإلسترداد بحيث يكون أقل من قيمته الدفترية يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته القابلة لإلسترداد، ويتم اإلعتراف 
باإلنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة. 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم تحديد المطلوبات المتعلقة بمنافع الموظفين المحددة بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة مع التقييمات اإلكتوارية التي تم إجراءها في نهاية فترة التقرير 
 لطبيعة هذه المنافع طويلة األجل فإن تلك 

ً
السنوي. وتشمل الطريقة عمل إفتراضات حول معدالت الخصم وزيادات الرواتب المستقبلية ومعدل الوفيات، ونظرا

التقديرات تخضع لبعض حاالت عدم التأكد. قامت اإلدارة بتطبيق بعض االفتراضات االكتوارية لتقييم القيمة الحالية إللتزامات منافع الموظفين بناء على النصيحة 
االكتوارية. 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية

 على معدالت التعثر التاريخية التي 
ً
تستخدم الشركة مصفوفة مخصص لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تعتمد هذه المصفوفة بداية

. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم 
ً
رصدتها الشركة. تقوم الشركة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخسارة االئتمان على ضوء المعلومات المتوقعة مستقبال

تحديث معدالت التعثر التاريخية الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
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مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية ) تتمة(

إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. إن مبلغ خسائر االئتمان 
المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في األحوال والظروف االقتصادية المتوقعة. إن تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية للشركة والظروف االقتصادية المتوقعة 
قد ال تمثل التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول خسائر االئتمان المتوقعة حول الذمم المدينة التجارية للشركة في اإليضاح رقم 

.1-11

مخصص خسائر المخزون

تدرج الشركة مخصص لخسائر المخزون نتيجة عوامل مثل التقادم أو الخطأ الفني أو الضرر وغير ذلك. يتضمن تقدير تلك الخسائر االخذ باالعتبار العوامل، على 
سبيل المثال ال الحصر، تقديم نماذج عمل أو تقنية جديدة من صانع محدد ومبيعات سابقة وظروف السوق الحالية والمتوقعة.

تحديد مدة اإليجار للعقود مع خيارات التجديد واالنهاء - الشركة كمستأجر

تحدد الشركة مدة سريان عقد اإليجار على أنها غير قابلة لإللغاء في أي فترات مغطاة بخيار تمديد عقد اإليجارفيما إذا كانت الشركة متأكدة من معقولية ممارسة هذا 
الخيار أو أي فترات مغطاة بخيار انهاء عقد اإليجار فيما إذا كانت الشركة متأكدة من معقولية ممارسة هذا الخيار. لدى الشركة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن 
خيارات التمديد واالنهاء. تقرر الشركة من خالل تقييمها لعقد اإليجار فيما إذا كان من المعقول ممارسة خيار تجديد أو انهاء عقد اإليجار. وهذا يعني أن الشركة تأخذ 
 اقتصاديا لممارسة خيار تجديد أو انهاء عقد اإليجار. بعد تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم الشركة بإعادة تقييم 

ً
في اعتبارها جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا

مدة عقد اإليجار إذا ما كان هناك حدث أو تغير في الظروف الواقعة ضمن سيطرة الشركة وتؤثر على قدرة الشركة في ممارسة خيار التجديد أو االنهاء.

عقود اإليجار - تقدير معدل االقتراض المتزايد

ال تستطيع الشركة على الفور تحديد سعر الفائدة المضمن في عقود اإليجار، وبالتالي تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في قياس التزامات عقود اإليجار. 
إن معدل االقتراض المتزايد هو سعر الفائدة الذي يجب على الشركة دفعه من أجل االقتراض لفترة مماثلة بضمان مماثل ومبالغ الزمة للحصول على أصل بقيمة 
 عند عدم 

ً
مماثلة لألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، يعكس معدل االقتراض المتزايد »المبلغ الذي على الشركة دفعه” والذي يتطلب تقديرا

توافر أسعار ملحوظة أو عند الحاجة للتعديل بما يتناسب مع شروط وأحكام عقد اإليجار وعلى سبيل المثال عن دما ال تكون عقود االيجار بالعملة الوظيفية للشركة 
تقوم الشركة بتقدير معدل االقتراض المتزايد باستخدام البيانات الملحوظة )مثل: أسعار الفائدة في السوق( والمتوافرة وعمل بعض التقديرات الخاصة بالشركة 

عند الضرورة.

التغيرات في السياسات المحاسبية للشركة  -5

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

5-1 المعيار الدولي للتقرير المالي )1٦( »عقود اإليجار«

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي )16( محل معيار المحاسبة الدولي)17( - »عقود اإليجار«، والتفسير)4( من لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي »فيما إذا كان 
الترتيب يتضمن عقد إيجار«، والتفسير )15( من اللجنة الدائمة لتفسير المعايير الدولية)15( »عقود اإليجار التشغيلي- الحوافز« ، والتفسير –)27( من اللجنة الدائمة 
لتفسير المعايير الدولية »تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار«. يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي )16( مبادئ االعتراف والقياس 

والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين ادراج معظم عقود اإليجار في قائمة المركز المالي.

تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16( كما هي دون تغيير ُيذكر عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي )17(. يستمر المؤجرون في 
تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي باستخدام نفس مبادئ التصنيف كما في معيار المحاسبة الدولي )17( وبالتالي، فليس للمعيار الدولي للتقرير 

المالي )16( تأثير على عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة كمؤجر.
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5-1 المعيار الدولي للتقرير المالي )1٦( "عقود اإليجار" )تتمة( 

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( باستخدام طريقة األثر الرجعي الُمعدل في تاريخ التطبيق األولي للمعاير في 1 يناير 2019م. وبموجب هذه 
 إلى التأثير التراكمي المثبت في تاريخ التطبيق األولي للمعيار، إن وجد. وبالتالي، يم يتم تعديل معلومات المقارنة للسنة 

ً
الطريقة، تم تطبيق المعيار بأثر رجعي استنادا

 أو أقل وال تحتوي على هيار 
ً
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. اختارت الشركة استخدام إعفاءات االعتراف لعقود اإليجار في تاريخ بداية العقود التي تصل مدتها 12 شهرا

شراء )عقود قصيرة األجل( وعقود اإليجار التي تشتمل على )موجودات متدنية القيمة(.

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي)1٦( 

فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16( كما في 1 يناير 2019م:

1 يناير 2019م

ريال سعودي

الموجودات

56‚038‚394 موجودات حق اإلستخدام 

)4‚076‚284( مصاريف مدفوعة مقدما

51‚962‚110 مجموع الموجودات

المطلوبات

51‚962‚110 التزامات إيجار

--- مجموع التعديالت على حقوق الملكية

لدى الشركة عقود إيجار للمكاتب والمواقع المختلفة. قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قامت الشركة بتصنيف كل عقد من عقود اإليجار لديها (على أن 
الشركة هي المستأجر) في بداية عقد اإليجارالتشغيلي. في عقود اإليجار التشغيلي، تم تسجيل دفعات اإليجار كمصروف إيجار في الربح أو الخسارة على أساس القسط 
الثابت طوال مدة سريان العقد. وتم تسجيل أي مبالغ مدفوعة مسبقا وإيجارات مستحقة تحت بند »مبالغ مدفوعة مقدما وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى«، 

على التوالي.

وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )16(، قامت الشركة بتسجيل الموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار عن تلك العقود التي تم تصنيفها سابقا كعقود 
إيجار تشغيلي، باستثناء العقود القصيرة األجل وعقود األصول المتدنية القيمة. وتم تسجيل الموجودات حق االستخدام بناًء على مبلغ مساٍو اللتزامات اإليجار، 
 إلى القيمة الحالية لدفعات اإليجار 

ً
، كما تم تسجيل التزامات اإليجار استنادا

ً
معدل مقابل أي مبالغ ذات صلة مسبوقة الدفع أودفعات إيجار مستحقة مسجلة سابقا

المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق األولي. بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزايد على التزامات اإليجار المطبق في 1 
يناير 2019م نسبة %4.5.

5-2  تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )٩( مزايا الدفع المسبق في التعويض العكسي

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )9(، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بشرط أن تكون التدفقات 
النقدية التعاقدية هي »مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم فقط« )»ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ«(، وان يتم 
االحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج أعمال مناسب للتصنيف. توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )9( أن األصل المالي يجتاز »ضوابط مدفوعات 
أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم« بغض النظر عن األحداث أو الظروف التي تسبب اإلنهاء المبكر للعقد، وبغض النظر عن الطرف الذي يدفع او يستلم 

التعويض المعقول من أجل اإلنهاء المبكر للعقد.

ليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية للشركة.
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5-3  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1٩( تعديل البرامج أو تخفيضه أو تصفيته

تعالج التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )19( المحاسبة عند تعديل البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته خالل فترة التقرير المالي. توضح التعديالت أنه عند حدوث 
تعديل على البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته خالل فترة التقريرالمالي السنوية، يجب على المنشأة تحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج 
أو تخفيضه أو تصفيته باستخدام االفتراضات االكتوارية المستخدمة في إعادة قياس صافي التزام )أصل( المنافع المحددة التي تعكس المنافع المقدمة بموجب 
البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث. كما يجب على المنشأة تحديد صافي الفائدة للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو تخفيضه أو تصفيته باستخدام 
صافي التزام )أصل( المنافع المحددة التي تعكس المنافع المقدمة بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم المستخدم غي إعادة قياس 

صافي التزام )أصل( المنافع المحددة.

ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية للشركة لكونها لم تعمل أي تعديالت على البرنامج أو تخفيضات لمدة البرنامج أو تصفيات للبرنامج خالل السنة.

5-4 التفسير )23( من لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي »عدم التيقن حول معالجة ضريبة الدخل«

يعالج التفسير المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن معالجة الضريبة عدم تيقن يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة الدولي )12( »ضرائب الدخل«، وال ينطبق 
 المتطلبات التي تتعلق بالفائدة والغرامات التي ترتبط بالمعالجة 

ً
على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي )12( كما أنه ال يتضمن تحديدا

غيرالمؤكدة للضريبة. يتناول التفسير بشكل محدد ما يلي:

فيما إذا كانت المنشأة تعتبر معالجات الضريبة المشكوك فيها بشكل منفصل. 	

االفتراض بأن المنشأة تقوم بفحص معالجات الضريبة بواسطة الهيئات الضريبية. 	

كيف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الخاضع للضريبة( واألوعية الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة والقيود الدائنة الضريبية  	
غير المستخدمة ومعدالت الضريبة.

كيف تنظر المنشأة إلى التغيرات في الحقائق والظروف. 	

ليس للتفسير تأثير على القوائم المالية للشركة.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -٦
فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل االشركة:

ممتلكات ومعدات

 اإلستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة. األرا�سي المملوكة ال تستهلك. تستهلك التكلفة ناقصة القيمة التقديرية 
ً
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا

المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدة االعمال اإلنتاجية المتوقعة للموجودات. يتم تحميل اإلستهالك على قائمة الربح أو الخسارة على 
مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:

السنوات

40المباني

2-5السيارات

العمر اإلنتاجي أو فترة اإليجار، أيهما أقلتحسينات المباني المستأجرة

3-5أصول ثابتة أخرى

یتم تحمیل الصیانة واإلصالحات التي ال تمد بصورة جوھریة العمر اإلنتاجي المقدر ألصل ما إلی قائمة الربح أو الخسارة، عندما یتم تکبدھا. يتم رسملة التجديدات 
والتحسينات الرئيسية، ويتم استبعاد األصول التي تم استبدالها.

 في نهاية كل فترة تقريرسنوية. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور 
ً
تتم مراجعة القيم واألعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسبا

إلى المبلغ القابل لالسترداد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد. تحمل القيمة الدفترية الزائدة على القيمة القابلة 
لإلسترداد على قائمة الربح أو الخسارة.
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الموجودات غير الملموسة

 أي 
ً
تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا

إطفاء متراكم وأي خسائر لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة باستخدام طريقة القسط الثابت 
على مدى أعمارها اإلنتاجية وهي خمسة سنوات.

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات، وتقيد في قائمة الربح 
أو الخسارة عند استبعاد تلك الموجودات.

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة والودائع تحت الطلب لدى البنوك، إلى جانب االستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي 
تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.

المخزون

يمثل المخزون السيارات المتاحة للبيع وقطع الغيار ومستلزمات أخرى. يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابل للتحقق أيهما أقل. إن صافي القيمة القابلة 
للتحقق عبارة عن سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية مخصوما منه التكاليف التقديرية والالزمة إلنفاذ البيع. يتم إدراج القيمة الدفترية للمخزون 

كتكلفة إيرادات عند بيع المخزون. تقوم الشركة بتكوين مخصص مقابل خسائر المخزون نتيجة لعوامل مثل التقادم والخلل الفني أو التلف الطبيعي وخالفه.

السيارات المتاحة للبيع

يتم تحويل السيارات المتاحة للبيع والتي تم االحتفاظ بها مسبقا كجزء من الممتلكات والمعدات ألغراض التأجير إلى مخزون بقيمتها الدفترية عند التوقف عن 
االحتفاظ بها لغرض البيع ضمن دورة األعمال العادية للشركة. يتم إدراج التكاليف األخرى ضمن تكاليف مخزون السيارات فقط في الحدود التي يتم تكبدها لجلبها 

إلى موقعها الحالي وحالتها الراهنة إلتمام البيع.

قطع الغيار والمستلزمات

تستند تكاليف قطع الغيار والمستلزمات على مبدأ المتوسط المرجح. يتم إدراج التكاليف األخرى ضمن تكاليف قطع الغيار والمستلزمات بمقدار تكبدها في سياق 
جلبها إلى موقعها الحالي وحالتها الراهنة.

األدوات المالية

اإلثبات والغاء اإلثبات

 في األحكام التعاقدية لألداة المالية. يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عندما تنق�سي 
ً
يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفا

الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي، أو عندما يتم تحويل األصل المالي وجميع المخاطر والمنافع بشكل جوهري. ويلغى االعتراف باإللتزام المالي 
عدما يتم إطفاءه أو إستبعاده أو إلغاءه أو انقضاءه. 

التصنيف والقياس األولي للموجودات المالية

 بالقيمة العادلة بتكاليف العملية )إن وجد(.
ً
يتم قياس جميع الموجودات المالية أوليا

يتم تصنيف الموجودات المالية - عدا عن تلك المخصصة والفعالة كأدوات تحوط - إلى الفئات التالية:

التكلفة المطفأة  	

القيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر 	

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 	

يتم تحديد فئة التصنيف عن طريق كل من:

نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية 	

خصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات المالية. 	
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األدوات المالية )تتمة(

جميع اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالموجودات المالية المعترف بها في الربح أو الخسارة يتم عرضها ضمن تكاليف التمويل أو إيرادات التمويل أو البنود المالية 
األخرى.

القياس الالحق للموجودات المالية

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت الموجودات تلبي الشروط التالية )وليست مخصصة كقيمة عادلة من خالل األرباح أوالخسائر(:

يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات المالية وتحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية. 	

أن ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة على مبلغ أصل الدين القائم.  	

تشمل هذه الفئة الموجودات المالية غير المشتقة مثل التسهيالت والذمم المدينة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط. وبعد اإلعتراف المبدئي 
يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال. ويتم حذف الخصم عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

هي الموجودات المالية التي ُيحتفظ بها ضمن نموذج أعمال مختلف عدا عن »اإلحتفاظ للتحصيل« أو »اإلحتفاظ للتحصيل ثم البيع« والموجودات المالية التي 
تدفقاتها النقدية التعاقدية ال تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة، ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر.

يتم قياس الموجودات في هذه الفئة بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية في هذه 
الفئة بالرجوع إلى تعامالت سوق نشط أو بإستخدام تقنية تقييم عندما ال يكون هناك سوق نشط.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تقوم الشركة بإحتساب الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت الموجودات تستوفي الشروط التالية:

يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى الحفظ من أجل تحصيل التدفقات النقدية المرتبطة بها والبيع و 	

أن ينتج عن الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية تقتصر على دفعات أصل الدين والفائدة المستحقة على مبلغ أصل الدين غير القائم. 	

األرباح أو الخسائر التي يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تدويرها عند إلغاء إثبات األصل. وتشمل هذه الفئة األوراق المالية والسندات المدرجة، التي كانت 
مصنفة في السابق على أنها »متاحة للبيع«.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية

 من المعلومات المستقبلية إلثبات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة - نموذج الخسارة 
ً
تستخدم متطلبات إنخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( مزيدا

اإلئتمانية المتوقعة.

 من ذلك تأخذ الشركة بالحسبان نطاق أوسع من المعلومات 
ً
لم يعد إثبات الخسائر اإلئتمانية يعتمد على قيام الشركة مبدئيا بتحديد حدث لخسارة اإلئتمان. وبدال

عند تقييم مخاطر اإلئتمان وقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة، بما في ذلك األحداث الماضية والظروف الحالية والتنبؤات المعقولة والداعمة التي تؤثر على إمكانية 
التحصيل المتوقع للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة.
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األدوات المالية )تتمة(

إنخفاض قيمة الموجودات المالية )تتمة(

عند تطبيق هذا النهج المستقبلي يتم التمييز بين:

األدوات المالية التي لم تنخفض جودتها اإلئتمانية بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي أو التي تحتوي على مخاطر إئتمانية منخفضة )المرحلة األولى( و 	

األدوات المالية التي تنخفض جودتها اإلئتمانية بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئي ولم تكن مخاطرها اإلئتمانية منخفضة )المرحلة الثانية(. 	

تغطي »المرحلة الثالثة« الموجودات المالية التي لديها دليل موضوعي على اإلنخفاض في القيمة بتاريخ التقرير. ومع ذلك ال يقع أي من موجودات الشركة في هذه الفئة.

 من الخسائر اإلئتمانية المتوقعة« للفئة األولى بينما يتم إثبات »خسائر إئتمانية متوقعة مدى العمر« للفئة الثانية. 
ً
يتم إثبات »12 شهرا

يتم تحديد مقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من خالل تقدير اإلحتمال المرجح للخسائر اإلئتمانية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

تستخدم الشركة المدخل المبسط في المحاسبة عن الذمم التجارية والمدينين اآلخرين وتسجل كخسائر ائتمانية متوقعة. تستخدم الشركة خبرتها التاريخية 
ومؤشراتها الخارجية ومعلوماتها المستقبلية الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة باستخدام مصفوفة المخصص.

تقوم الشركة بتقییم انخفاض مجموعة من الذمم المدينة التجارية التي لها نفس خصائص مخاطر االئتمان وأنماط الخسارة، تم تقدير معدالت الخسارة المتوقعة 
بناًء على األيام المتأخرة.

تصنيف وقياس المطلوبات المالية

 بالقيمة العادلة ويتم تعديلها بتكاليف العملية ما لم تحدد الشركة مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
ً
يتم قياس المطلوبات المالية أوليا

يتم في وقت الحق قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال، بإستثناء المشتقات والمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة 
 بالقيمة العادلة مع إثبات األرباح والخسائر في قائمة األرباح أوالخسائر.

ً
العادلة من خالل األرباح والخسائر والتي يتم تسجيلها الحقا

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني حالي أو متوقع نتيجة ألحداث سابقة ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تكبد موارد لتسوية االلتزام 
ويكون باإلمكان تقدير قيمة االلتزام بشكٍل موثوق فيه.

مخصص الزكاة 

يتم تكوين واثبات مخصص الزكاة الشرعية في نهاية كل سنة مالية وفقا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة العربية السعودية. ويتم تسوية الفروقات الناتجة 
عن الربط النهائي في السنة التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي ضمن قائمة الربح أو الخسارة.
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مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

لدى الشركة نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين محدد متفق مع أنظمة العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية بناًء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة.

ال يتم تمويل خطط منافع نهاية الخدمة. وبالتالي، فإن تقييمات االلتزامات بموجب الخطط يتم تنفيذها من قبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة ائتمان الوحدة 
المتوقعة. التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساوي في كل سنة من سنوات الخدمة والفائدة 

على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.

يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد الخدمة على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس االلتزام بمعدالت الخصم 
المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس في قائمة الدخل الشامل اآلخر.

يتم إثبات إعادة قياس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. 
ويتم تحويلها إلى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.

يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فورا في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. تعتمد 
مدفوعات نهاية الخدمة بشكل أسا�سي على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في المملكة العربية 

السعودية.

عقود اإليجار

تقوم الشركة 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.

الشركة كمستأجر

تطبق الشركة نموذج منفرد لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المنخفضة القيمة. تعترف 
الشركة بالتزام االيجار لدفع دفعات اإليجار ويمثل حق استخدام األصل الحق في استخدام موجودات حق اإلستخدام.

موجودات حق اإلستخدام

تقوم الشركة بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (تاريخ توافر األصل حق استعمال الموجودات) يتم قياس الموجودات حق االستعمال 
عدل بحسب أي إعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام 

ُ
بالتكلفة ناقصا أي إستهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وت

قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية ودفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي محفزات إيجار مستلمة. يتم 
إستهالك األصل الموجودات حق االستعمال على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أيهما أقصر.

إذا كانت ملكيه األصل المستأجر تنتقل إلى الشركة في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء، فيحتسب اإلستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي 
المقدر لألصل. 
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  -٦

عقود اإليجار )تتمة(

التزامات اإليجار

في بداية عقد اإليجار، تقوم الشركة بإدراج التزامات 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 الشركة الحق في انهاء عقد اإليجار. ودفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم 

إدراجها كمصروف )إال إذا تم تكبدها إلنتاج بضائع( في الفترة التي يحصل فيها الحدث أو الظرف للدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان معدل الفائدة الضمني في العقد ال يمكن 
تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس ازدياد تكلفة التمويل وانخفاض المبلغ عند دفع اإليجارات. كما أنه يتم إعادة قياس 
القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في مدفوعات اإليجار )أي تغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير 

في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل هذه مدفوعات اإليجار( أو تغير في تقييم خيار شراء األصل األسا�سي.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة

تقوم الشركة بتطبيق اعفاء االعتراف بعقود االيجار القصيرة االجل إلى عقودها قصيرة االجل )أي تلك العقود التي مدتها 12 شهر او اقل من تاريخ بداية العقد وال 
تتضمن خيار الشراء( وكذلك تطبق الشركة عقود اعفاء االعتراف بالموجودات المنخفضة القيمة إلى عقود االيجار ذات الموجودات المنخفضة القيمة كمصروف 

على أساس القسط الثابت على مدى مدة االيجار.

اإلحتياطي النظامي

 لنظام الشركات السعودي والنظام األسا�سي للشركة، يجب على الشركة تحويل 10% من صافي دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي حتى يتمثل مجموع اإلحتياطي 
ً
طبقا

30% من رأس المال. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع اإلحتياطي 30% من رأس المال. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.

اإليرادات 

بيع مخزون )سيارات(

تدرج اإليرادات من بيع السيارات عندما تنتقل السيطرة على السيارات إلى العميل وهو عادة ما يتم عند تسليم السيارة. تتضمن إيرادات الشركة من بيع السيارات 
التزامات أداء خالية من أي اثمان متغيرة أو تمويالت.

إيرادات من خدمات أخرى

تدرج اإليرادات من الخدمات األخرى والتي تتعلق مع ترتيبات تأجير السيارات عندما يتم تقديم تلك الخدمات ذات الصلة ويتم تصنيفها كجزء من اإليرادات من تلك 
األنشطة الرئيسية. تدرج اإليرادات من الخدمات األخرى والتي تتعلق مع ترتيبات تأجير السيارات مع الوقت عند تقديم الخدمات.

المصاريف

جميع المصروفات المتعلقة بتحقيق اإليرادات تسجل ضمن تكلفة اإليرادات. المصروفات األخرى الغير متعلقة بتحقيق اإليرادات تسجل ضمن المصروفات 
العمومية واإلدارية أو مصروفات البيع والتسويق. المصروفات المشتركة إن وجدت، يتم توزيعها على تكلفة اإليرادات والمصروفات العمومية واإلدارية على أساس 

ثابت. 

تكاليف االقتراض

يعترف بجميع تكاليف االقتراض في قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  -٦

العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إثبات أرباح وخسائر صرف 
العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية عدا عن الريال السعودي على 

أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تّم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج الفروقات 
الناشئة عن تحويل الموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة. 

المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أسا�سي من الشركة يقوم ببيع أو تقديم خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة إقتصادية معينة )قطاع جغرافي( 
وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

ممتلكات ومعدات، بالصافي   -٧

31 ديسمبر2019م:
السياراتالمبانياألرا�ضي

تحسينات 
المباني 

المستأجرة

أصول ثابتة 
أخرى

اإلجمالي

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفـــــــة:

888‚134‚787992‚947‚30225‚018‚2656‚438‚984867‚717‚5504‚012‚88في بداية السنة

737‚781‚380545‚724‚1132‚654642‚928‚590541‚486---إضافات 

)941‚253‚183(------)941‚253‚183(------محول إلى المخزون )إيضاح )أ( ادناه(

000‚00017‚17------------أعمال تحت التنفيذ

684‚679‚354‚1671‚689‚41528‚660‚9786‚112‚226‚5741‚204‚5505‚012‚88في نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

963‚865‚510241‚794‚70620‚628‚1001‚571‚647217‚871‚1---في بداية السنة

224‚137‚446177‚808‚2882‚786643‚601‚704173‚83---إستهالكات خالل السنة )إيضاح 22 و24(

605‚60571‚71------------خسارة إنخفاض في القيمة )إيضاح 22(

 )002‚471‚91(------ )002‚471‚91(------محول إلى المخزون )إيضاح )أ( ادناه(

790‚603‚561327‚674‚99423‚271‚8842‚701‚351299‚955‚1---في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

894‚075‚027‚6061‚014‚4215‚388‚0944‚411‚223926‚249‚5503‚012‚88في 31 ديسمبر 2019م

31 ديسمبر 2018م:
السياراتالمبانياألرا�ضي

تحسينات 
المباني 

المستأجرة

أصول ثابتة 
أخرى

اإلجمالي

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

التكلفـــــــة:

522‚967‚347821‚340‚83224‚157‚8095‚023‚984700‚432‚5504‚012‚88في بداية السنة

207‚089‚210396‚803‚6061‚391931‚354‚393------إضافات 

)935‚785‚241(------)935‚785‚241(------محول إلى المخزون )إيضاح )أ( ادناه(

094‚864‚09415‚18---000‚846‚15------أعمال تحت التنفيذ

---)864‚213()136‚71(---000‚285---محول

888‚134‚787992‚947‚30225‚018‚2656‚438‚984867‚717‚5504‚012‚88في نهاية السنة

اإلستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

993‚112‚965214‚724‚40510‚241‚5091‚353‚114200‚793‚1---في بداية السنة

761‚104‚971140‚717‚2014‚056549‚759‚533134‚78---إستهالكات خالل السنة )إيضاح 22 و24(

956‚753‚5745‚351‚5)900‚161(282‚564------خسارة إنخفاض في القيمة )إيضاح 22(

)747‚105‚118(------)747‚105‚118(------محول إلى المخزون )إيضاح )أ( ادناه(

963‚865‚510241‚794‚70620‚628‚1001‚571‚647217‚871‚1---في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

925‚268‚277750‚153‚5965‚389‚1654‚867‚337649‚846‚5502‚012‚88في 31 ديسمبر 2018م

)أ( تمثل هذه البنود تكلفة ومجمع إستهالك السيارات المستبعدة من األسطول والتي تم تحويلها إلى المخزون )إيضاح رقم 9(.
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

موجودات غير ملموسة، بالصافي   -٨

31 ديسمبر 2019م
برامج

ريال سعودي

التكلفـــــــة:

556‚911في بداية السنة

830‚95إضافات 

---إستبعادات

386‚007‚1في نهاية السنة

االطفاء المتراكم: 

892‚327في بداية السنة

935‚221اإلطفاء خالل السنة )إيضاح 22(

827‚549في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

559‚457في 31 ديسمبر 2019م

31 ديسمبر 2018م
برامج

ريال سعودي

التكلفـــــــة:

556‚911في بداية السنة

---إضافات 

---إستبعادات

556‚911في نهاية السنة

االطفاء المتراكم: 

644‚111في بداية السنة

248‚216اإلطفاء خالل السنة )إيضاح 22(

892‚327في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:

664‚583في 31 ديسمبر 2018م

المخزون   -٩
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

573‚588‚4594‚045‚4سيارات محتفظ بها للبيع 

750‚368‚2212‚715‚2قطع غيار ومستلزمات

323‚957‚6806‚760‚6المجموع
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

مصاريف مدفوعة مقدمَا وأرصدة مدينة أخرى   -10
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي
َ
676‚521‚83120‚923‚16مصاريف مدفوعة مقدما

775‚536537‚194‚7دفعات مقدمة لموردين

850‚708‚2705‚117‚3دفعات مقدمة مقابل إضافات الممتلكات والمعدات

303‚930‚9931‚775‚1ذمم موظفين 

128‚729719‚436‚1تأمينات نقدية

645‚363‚6901‚714‚2أرصدة مدينة أخرى

377‚781‚04930‚163‚33المجموع

ذمم مدينة، بالصافي   -11
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

882‚273‚70586‚523‚118إجمالي الذمم المدينة

)696‚596‚21()639‚138‚28(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة )إيضاح 1-11(

186‚677‚06664‚385‚90الذمم المدينة، بالصافي

11-1: كانت حركة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم المدينة كاآلتي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

919‚682‚60621‚596‚21في بداية السنة

205‚223‚6758‚798‚7المكون خالل السنة 

)428‚309‚8()732‚256‚1(مبالغ معدومة خالل السنة

696‚596‚63921‚138‚28في نهاية السنة

اإليرادات المستحقة، بالصافي  -12
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

708‚343‚3008‚600‚10اجمالي اإليرادات المستحقة

)790‚570‚2()684‚775‚2(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة )إيضاح 1-12(

918‚772‚6165‚824‚7صافي اإليرادات المستحقة

12-1: كانت حركة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لإليرادات المستحقة كاآلتي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

942‚368‚7902‚570‚2في بداية السنة

848‚894201‚204المكون خالل السنة 

790‚570‚6842‚775‚2في نهاية السنة
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

عقود االيجار  -13
 أو أقل وعقود إيجار لمعدات مكتبية ذات 

ً
لدى الشركة عقود إيجار مباني )ورش عمل ومواقع(. لدى الشركة أيضا بعض عقود اإليجار لمباني سكنية مدتها 12 شهرا

قيمة منخفضة. تقوم الشركة بتطبيق االعفاء من االعتراف بهذه العقود القصيرة األجل والعقود لموجودات متدنية القيمة.

فيما يلي القيم الدفترية للموجودات حق اإلستخدام المدرجة والحركة فيها خالل السنة:  1-13

31 ديسمبر 2019م

ريال سـعودي

394‚038‚56كما في 1 يناير 2019م 

646‚779‚6إضافات

)357‚895‚15(مصروف إستهالك

683‚922‚46في نهاية السنة

فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة لها خالل السنة:  2-13

31 ديسمبر 2019م

ريال سـعودي

110‚962‚51كما في 1 يناير 2019م 

646‚779‚6إضافات

480‚179‚2تراكم فائدة

)303‚943‚16(مدفوعات

933‚977‚43في نهاية السنة

724‚364‚15الجزء المتداول

209‚613‚28الجزء غير المتداول 

فيما يلي القيم المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة:  3-13

31 ديسمبر 2019م

ريال سـعودي

357‚895‚15مصروف إستهالك موجودات حق اإلستخدام

480‚179‚2مصروف فائدة على إلتزامات اإليجار

999‚640‚11مصروف يتعلق بعقود إيجار قصيرة األجل )متضمنة في تكلفة اإليرادات)

836‚715‚29مجموع المبلغ المدرج في قائمة الربح أو الخسارة
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة   -14
األطراف ذات العالقة في الشركة هم المساهمين، أعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة العليا للشركة، والشركات التي يكونون فيها المالك الرئيسيين.

شروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة موافق عليها من قبل إدارة الشركة، والمعامالت مع األطراف ذات العالقة تدخل في السياق اإلعتيادي ألعمال الشركة. 
وهذه األرصدة من المتوقع أن يتم تسديدها في السياق اإلعتيادي لألعمال. سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت تتم في السياق اإلعتيادي لألعمال.

14-1: المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة في نهاية السنة كما يلي:

طبيعة المعامالتطبيعة العالقة

األرصدةمبالغ المعامالت

2018م2019م2018م2019م

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

550‚11---000‚825147‚80إيراداتمساهم رئي�سيشركة انفستكورب السعودية لإلستثمارات المالية

141‚3857‚55432‚060133‚150إيرادات وإيرادات أخرىمساهمحمود عبدالله الذييب

---000‚9035‚585‚683,1351‚9إيرادات ومشتريات ومصاريفمساهمين مشتركينشركة أبناء الذيب

096‚12---)221‚547()519‚530(إيرادات وإيرادات أخرى ومصاريفمساهممحمد أحمد الذييب 

071‚29---687‚28,29127إيرادات وإيرادات أخرىمساهمنواف محمد الذييب

356‚21547840‚98355‚58إيرادات وإيرادات أخرىمساهمنايف محمد الذييب

------900‚6---إيراداتمساهممحمد حمود الذييب

------190‚900706‚417إيرادات أخرىابراهيم أحمد الذييب

---------005‚19إيراداتمساهمأحمد محمد الذيب 

------000‚625313‚112إيراداتمساهمين مشتركينشركة مداريم

37‚863100‚214

14-2 : تعويضات أعضاء اإلدارة العليا كاآلتي: :

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

623‚745‚8664‚756‚4رواتب ومنافع أخرى 
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)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

النقد وما في حكمه  -15
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

022‚423‚04432‚393‚58نقد لدى البنوك

494‚062700‚577نقد في الصندوق

516‚123‚10633‚970‚58المجموع

رأس المال   -1٦
يتكون رأس المال من 200‚390‚15 سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي )2018م: 200‚390‚15 سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي(.

القروض ألجل   -1٧
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

849‚942‚554358‚011‚605قروض 

: الجزء المتداول
ً
)760‚622‚229()161‚849‚288(ناقصا

089‚320‚393129‚162‚316القروض طويلة األجل

حصلت الشركة على تسهيالت من بنوك محلية على شكل قروض ألجل. إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات شخصية من الشركاء.

تستحق القروض ألجل السداد على مدى فترة تتراوح ما بين 24 إلى 48 شهر من تاريخ السحب، مع الدفعة األخيرة المستحقة الدفع في ديسمبر 2023م. يتم عرض 
األقساط المستحقة في عام 2020م ضمن االلتزامات المتداولة.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -1٨

1٨-1 االفتراضات االكتوارية الرئيسية: 

خالل السنة، تم إجراء التقييمات االكتوارية بموجب طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة باستخدام االفتراضات الهامة التالية:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

3.80%3.50%معدل الخصم

3.50%3.50%معدل الزيادة في الراتب 

1٨-2 حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة هي كما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

423‚469‚36921‚182‚20في بداية السنة

832‚661‚9372‚660‚2تكاليف الخدمة

832‚661‚9372‚660‚2تكلفة الخدمة الحالية

------تكلفة الخدمة السابقة

838‚547815‚863مصروف الفائدة

)600‚843‚3()119‚620‚1(المدفوع خالل السنة 

)124‚921(353‚177‚1الخسائر / )األرباح( االكتوارية

369‚182‚08720‚264‚23في نهاية السنة
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)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(   -1٨

1٨-3 المبالغ المثبتة في قائمة الربح او الخسارة:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

832‚661‚9372‚660‚2تكاليف الخدمة

838‚547815‚863مصروف فائدة

670‚477‚4843‚524‚3المجموع

1٨-4 المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل االخر: 

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

---427‚410‚1الخسائر االكتوارية الناتجة عن التغيير في االفتراضات المالية

)124‚921()074‚233(األرباح االكتوارية الناتجة عن تعديالت الخبرة

)124‚921(353‚177‚1المجموع

1٨-5 تحليل الحساسية لالفتراضات اإلكتوارية الهامة:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سعوديريال سعودي

369‚182‚08720‚264‚23االساس 

382‚787‚35718‚525‚21معدل الخصم +%1

038‚789‚88821‚274‚25معدل الخصم -%1

897‚889‚88821‚373‚25معدل زيادة الراتب +%1

518‚674‚43218‚407‚21معدل زيادة الراتب -%1

795‚182‚73920‚261‚23معدل الوفيات اعلى بنسبة %10

940‚181‚44320‚266‚23معدل الوفيات اقل بنسبة %10

149‚111‚30020‚105‚23معدل االنسحاب +%10

907‚257‚46420‚438‚23معدل االنسحاب -%10

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى   -1٩
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

593‚684‚43314‚678‚24مصاريف مستحقة الدفع

316‚930‚6046‚399‚10دفعات مقدمة من عمالء

950‚696‚0921‚077‚4أرصدة دائنة أخرى

859‚311‚12923‚155‚39المجموع
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)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

الزكاة  -20
تتكون الزكاة المحملة على الشركة من اآلتي: 

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

703‚022‚6262‚113‚4المحمل خالل السنة

143‚888‚0606‚014‚4مخصص إضافي لفروقات سنوات سابقة

846‚910‚6868‚127‚8المجموع 

 لألساس التالي:
ً
تم احتساب مخصص السنة الحالية وفقا

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

952‚195‚907404‚206‚472حقوق المساهمين

284‚986‚826433‚722‚768مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

)912‚809‚757()357‚171‚077‚1(القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

163‚758‚37680‚372‚324

790‚535---دخل السنة الخاضع للزكاة

114‚908‚37680‚758‚163الوعاء الزكوي للسنة

703‚022‚6262‚113‚4الزكاة المحملة 

حركة المخصص خالل السنة كما يلي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

075‚855‚9214‚765‚13في بداية السنة

703‚022‚6262‚113‚4المحمل خالل السنة

143‚888‚0606‚014‚4مخصص إضافي لفروقات سنوات سابقة

---)236‚039‚2(مدفوع خالل السنة

921‚765‚37113‚854‚19في نهاية السنة

الربوط الزكوية

قامت الشركة بإنهاء الوضع الزكوي وتم سداد الزكاة المستحقة من واقع الربوط الزكوية الصادرة لألعوام حتى 2009م. قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية 
والقوائم المالية للهيئة العامة للزكاة والدخل حتى 31 ديسمبر 2018م وحصلت على شهادة الزكاة لتلك االعوام.

بتاريخ 4 أغسطس 2019م استلمت الشركة الربط الزكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل لألعوام من 2010م حتى 2017م تتضمن وجود فروقات زكوية بمبلغ 
441‚903‚13 ريال سعودي. اعترفت الشركة بمبلغ 218‚743‚11 ريال سعودي وتم اخذ مخصص لتغطية هذا المبلغ. وقد تم اإلعتراض من قبل الشركة خالل الفترة 
 إلى لجنة تسوية المنازعات مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فروق الزكاة المتعلقة بالفترة من 2012م إلى 

ً
النظامية. وفي 17 فبراير 2020م، قدمت الشركة طلبا

2017م.

 للزكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، والذي أظهر فروقات بلغت 060‚014‚4 
ً
 أوليا

ً
وفي 5 مارس 2020م، تلقت الشركة تقييما

ريال سعودي. تم تسجيل مبلغ 060‚014‚4 ريال سعودي ضمن مخصص الزكاة.



269

شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

اإليرادات    -21
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

342‚805‚587420‚546‚540إيجار سيارات وترتيبات تأجير 

844‚792‚507111‚593‚90مبيعات السيارات 

186‚598‚094532‚140‚631المجموع 

تكلفة اإليرادات  -22
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

046‚613‚029138‚684‚176إستهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 7(

099‚154‚815117‚789‚84تكلفة بيع السيارات

422‚473‚77044‚672‚49رواتب وأجور ومنافع الموظفين

483‚417‚45925‚105‚34مصاريف تأمين

391‚035‚12914‚539‚21صيانة وإصالح

---357‚895‚15إستهالك أصول حق اإلستخدام )إيضاح 13(

115‚370‚99928‚640‚11إيجارات

270‚075‚2723‚852‚3مصاريف شحن

310‚685‚3902‚461‚3مصاريف بنكية

517‚781‚3641‚335‚1المصاريف الخدمية

956‚753‚0615‚302خسائر انخفاض القيمة )إيضاح 7 ، 9(

248‚935216‚221إطفاء األصول غير الملموسة )إيضاح 8(

314‚407‚1058‚945‚6مصاريف أخرى

171‚983‚685389‚445‚410المجموع

مصاريف بيعية وتسويقية  -23
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

581‚695‚43724‚508‚29رواتب وأجور ومنافع الموظفين

019‚069‚3212‚053‚2دعاية وإعالن

513‚987515‚950‚1مصاريف أخرى

113‚280‚74527‚512‚33المجموع
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مصاريف عمومية وإدارية  -24
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

239‚044‚08714‚858‚18رواتب وأجور ومنافع الموظفين

889‚291‚9823‚247‚2أتعاب مهنية

920‚417‚9831‚854‚1رسوم حكومية

227‚704741‚197‚1المصاريف الخدمية

281‚333661‚865ضيافة

715‚491‚1951‚453إستهالك سيارات الموظفين )إيضاح 7(

192‚457537‚285صيانة وإصالح

225‚332‚3351‚862‚4مصاريف أخرى

688‚517‚07623‚625‚30المجموع

تكاليف التمويل   -25
31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

376‚495‚76916‚338‚22تكلفة التمويل على القروض ألجل

---480‚179‚2تكلفة التمويل على التزامات اإليجار )إيضاح 13(

376‚495‚24916‚518‚24المجموع 

إلتزامات محتملة  -2٦
أصدرت الشركة خطابات ضمان بمبلغ 520‚582‚28 ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م )2018م : 209‚142‚11( فيما يتعلق بعملياتها.

االدوات المالية وإدارة المخاطر   -2٧
تتضمن االدوات المالية كل من موجودات ومطلوبات مالية. تشتمل الموجودات المالية النقد وما في حكمه والذمم المدينة والمدينون اآلخرون والمصاريف المدفوعة 

مقدما والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. تشتمل المطلوبات المالية على الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة وذمم وكاالت السيارات والقروض. 

مخاطر العمالت 

مخاطر العمالت هي مخاطر تغير قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معامالت الشركة تتم أساًسا بالريال السعودي. تعتقد اإلدارة 
أن مخاطر العمالت ليست جوهرية للشركة.

مخاطر االسعار

مخاطر االسعار هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة أو جهة اإلصدار أو العوامل 
التي تؤثر على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق. ال تتعرض األدوات المالية للشركة لمخاطر االسعار.
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االدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  -2٧

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء طرف بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز هام على مخاطر االئتمان. تنشأ مخاطر 
التركيز عندما تزاول عدد من الجهات المقابلة أنشطة تجارية مماثلة او أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية او لها ميزات اقتصادية التي من شأنها ان تتسبب في فشل 
التزاماتها التعاقدية. ولتقليل التعرض لمخاطر االئتمان فقد قامت الشركة بتطوير عملية موافقة رسمية من خاللها يتم تطبيق حدود ائتمانية على عمالئها. وتراقب 

إدارة الشركة ايضا وبشكل مستمر التعرض االئتماني تجاه العمالء وتكوين مخصص مقابل تلك األرصدة المعتبرة بأنه مشكوك في استردادها. 

 إلى التقييم المكثف بناًء على ملف العميل وتاريخ الدفع. فيما يلي إجمالي الحد 
ً
ولتقليل المخاطر فإن لدى الشركة نظام تعيين حدود االئتمان لعمالئها استنادا

األق�سى لمخاطر ائتمان للشركة في تاريخ التقرير المالي:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

882‚273‚70586‚523‚118الذمم المدينة )إيضاح 11(

022‚423‚04432‚393‚58النقد لدى البنوك )إيضاح 15(

904‚696‚749118‚916‚176المجموع 

يتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل وحدة األعمال الخاضعة إلى سياسة الشركة الثابتة واإلجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان. يتم تقييم نوعية 
 إلى بطاقة تصنيف االئتمان المكثف وتحديد حدود االئتمان الفردي طبقا لهذا التقييم. يمثل أكبر خمسة عمالء للشركة نسبة 19 % من الذمم 

ً
ائتمان العميل استنادا

المدينة القائمة في 31 ديسمبر 2019م )2018م: %23(.

يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير مالي باستعمال مصفوفة مخصص لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. يعكس الحساب احتمالية النتيجة المرجحة 
والقيمة الوقتية للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتاحة في تاريخ التقرير المالي حول االحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتصادية 
المستقبلية. وعموما يتم شطب الذمم المدينة التجارية إذا تجاوزت موعد استحقاقها ألكثر من سنتين وهي ال تخضع إلى نشاط التطبيق إذا كان من المتوقع ان تكون 
تكلفة هذا النشاط أعلى من فائدة القيام بذلك. إن أق�سى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية. تتم 
 وهو ما يعتبر 

ً
 عن طريق ضمان نقدي أو مبلغ مدفوع مقدما

ً
مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء بصورة منتظمة. بعض العمالء لديهم ضمان، حيثما كان ذلك ممكنا

جزًء ال يتجزأ من الذمم المدينة التجارية ويتم وضعه في االعتبار في احتساب انخفاض القيمة.

لم يكن هناك ذمم مدينة تجارية تجاوزت مواعيد استحقاقها أو انخفضت قيمتها مستحقة من الجهات ذات العالقة.

تقوم الشركة بإيداع أرصدتها النقدية لدى المؤسسات المالية الكبرى ذات التصنيف االئتماني وال تعتقد أن هناك مخاطر كبيرة تتمثل في عدم أداء هذه المؤسسات 
المالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

االدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  -2٧

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل نهج الشركة إلدارة السيولة في ضمان توفر السيولة الكافية للوفاء 
بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الصعبة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بضرر سمعة الشركة.

عادة، تضمن الشركة أن لديها نقًدا كافًيا عند الطلب لتغطية النفقات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية. باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة 
لديها إمكانية الوصول إلى التسهيالت االئتمانية. 

يتم تنفيذ التنبؤ بالتدفق النقدي من قبل اإلدارة التي تراقب متطلبات السيولة لضمان أن لديها ما يكفي من السيولة لتلبية االحتياجات التشغيلية.

يحلل الجدول أدناه االلتزامات المالية على الشركة ضمن مجموعات االستحقاق على أساس الفترة المتبقية في تاريخ التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي. المبالغ 
 تساوي أرصدتها الدفترية.

ً
المفصح عنها في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. األرصدة المستحقة خالل اثني عشر شهرا

31 ديسمبر 2019م
المجموعأكثر من 5 سنوات1-5 سنواتأقل من سنة

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

554‚011‚605---393‚162‚161316‚849‚288قروض ألجل

933‚977‚14943‚314‚0602‚299‚72426‚364‚15التزامات اإليجار

129‚155‚39------129‚155‚39مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

993‚184‚85------993‚184‚85ذمم وكاالت سيارات دائنة

867‚533‚3------867‚533‚3ذمم دائنة

476‚863‚149776‚314‚4532‚461‚874342‚087‚432المجموع

االدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  -2٧

مخاطر السيولة )تتمة(

31 ديسمبر 2018م
المجموعأكثر من 5 سنوات1-5 سنواتأقل من سنة

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

849‚942‚358---089‚320‚760129‚622‚229قروض ألجل

859‚311‚23------859‚311‚23مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

781‚010‚90------781‚010‚90ذمم وكاالت سيارات دائنة

562‚681‚1------562‚681‚1ذمم دائنة

051‚947‚473---089‚320‚962129‚626‚344المجموع

القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة في ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. 
لزيادة الثبات والقابلية للمقارنة في قياسات القيمة العادلة واإلفصاحات ذات الصلة، فإن المعيار الدولي للتقرير المالي يضع تسلسال هرميا للقيمة العادلة يصنف، 

في ثالثة مستويات، كما يلي: 

المستوى األول: األسعار المدرجة )غير( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. 	

المستوى الثاني: المدخالت عدا عن األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات، إما بشكل مباشر )مثل  	
األسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(.

المستوى الثالث: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )مدخالت ال تخضع للمالحظة(. 	
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إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

إدارة رأس المال   -2٨
بغرض إدارة رأس مال الشركة يتضمن رأس المال راس المال الصادر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم. الهدف الرئي�سي 

للشركة من إدارة رأس المال هو زيادة أرباح المساهمين.

تدير الشركة هيكل رأسمالها وتقوم بعمل تعديالت عليه، وذلك على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية ومن اجل المحافظة على 
وتعديل هيكل رأس المال يمكن ان تقوم الشركة بتعديل دفعة توزيعات األرباح للمساهمين وإعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة. تقوم الشركة 
بمراقبة رأس المال باستخدام معدل الحركة وهو صافي الدين مقسوما على اجمالي راس المال زائد الدين. تدرج الشركة ضمن الدين الجزء المتداول وغير المتداول 

للقروض.

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

849‚942‚487358‚989‚648دين - قروض ألجل والتزامات عقود ايجار

365‚765‚875383‚387‚455حقوق الملكية

42.193.0معدل الحركة

إدارة رأس المال

ومن أجل تحقيق هذا الهدف العام تهدف إدارة رأس المال بالشركة من بين أمور أخرى إلى التأكد من انها تفي بالتعهدات المالية المرتبطة بالقروض التي تحدد 
. لم تكن هناك حاالت خرق للتعهدات المالية ألية 

ً
متطلبات هيكل رأس المال. إن عدم االلتزام بالتعهدات المالية سيسمح للبنك بالمطالبة بسداد القروض فورا

قروض في السنة الحالية. لم تكن هناك تغيرات في األهداف وال السياسات او العمليات إلدارة رأس المال خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 
2018م.

المعلومات القطاعية  -2٩
 مع عملية إعداد التقارير الداخلية للشركة، تمت الموافقة على قطاعات االعمال من قبل مجلس اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة الشركة. إن الموجودات 

ً
تماشيا

والمطلوبات وسجالت التكلفة الخاصة بالشركة غير مفصلة بما فيه الكفاية إلنتاج تقسيم الموجودات والمطلوبات والتكاليف على التوالي بين القطاعات، وبالتالي ال 
يتم تقسيمها إلى فئات. ومع ذلك، تقوم اإلدارة بمراقبة التفاصيل التالية على أساس القطاع.

يمثل الجدول التالي معلومات القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

2019م
اإلجماليأخرىالتأجير الطويلالتأجير

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

094‚140‚507631‚593‚05590‚150‚532191‚396‚349إيرادات

)786‚601‚173(--- )242‚408‚81( )544‚193‚92(مصاريف إستهالك – سيارات

308‚538‚507457‚593‚81390‚741‚988109‚202‚257ربح القطاع

2018م
اإلجماليأخرىالتأجير الطويلالتأجير

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

186‚598‚844532‚792‚826111‚373‚516136‚431‚284إيرادات

)056‚759‚134(---)497‚745‚53()559‚013‚81(مصاريف إستهالك – سيارات

130‚839‚844397‚792‚329111‚628‚95782‚417‚203ربح القطاع
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

المعلومات القطاعية )تتمة(  -2٩

اإليرادات والمصاريف الغير موزعة:

31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2019م

ريال سـعوديريال سـعودي

)115‚224‚255()899‚843‚236(تكاليف اإليرادات

)113‚280‚27()745‚512‚33(مصاريف بيعية وتسويقية

)688‚517‚23()076‚625‚30(مصاريف عمومية وإدارية

)053‚425‚8()569‚003‚8(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)376‚495‚16()249‚518‚24(تكاليف التمويل

606‚108‚7192‚878‚2إيرادات اخرى

391‚005‚48969‚913‚126الدخل قبل الزكاة

يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات الشركة:

يمثل قطاع التأجير األنشطة التي تتعلق بتأجير السيارات للعمالء بموجب ترتيبات إيجار قصيرة األجل )يومية وشهرية(.أ. 

يمثل قطاع التأجير الطويل األنشطة التي تتضمن تأجير سيارات للعمالء بموجب ترتيبات إيجار تشغيلي متوسطة إلى طويلة األجل.ب. 

تمثل مبيعات السيارات )أخرى( مبيعات السيارات التي كانت تعد سابًقا كجزء من أسطول التأجير أو التأجير الطويل.ج. 

توزيعات األرباح  -30
خالل عام 2019م، تم توزيع أرباح للمساهمين بواقع 3.25 ريال سعودي للسهم بإجمالي قدره 000‚000‚50 ريال سعودي )2018م: 1.84 ريال سعودي للسهم 

بإجمالي قدره 000‚250‚28 ريال سعودي(. 

مبدأ اإلستمرارية  -31
 لمبدأ اإلستمرارية، وهي على قناعة بان الشركة لديها الموارد لمواصلة العمل في 

ً
قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا

 لمبدأ اإلستمرارية. 
ً
المستقبل المنظور. إضافة إلى ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكا حول مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا

عليه، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ اإلستمرارية.

أرقام المقارنة  -32
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتما�سى مع تبويب السنة الحالية. 

33- األحداث الالحقة
تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد أية أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وتاريخ الموافقة على القوائم المالية قد يكون لها أثر جوهري على المركز 

المالي للشركة.

إعتماد القوائم المالية   -34
تمت الموافقة على هذه االقوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ في 13 رجب 1441هـ الموافق 8 مارس 2019م.


