شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
وتقرير فحص المراجع المستقل
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شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020
لفترة الثالثة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر
إيضاح

2020
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

2019
(معدلة ،إيضاح )16
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر
2020
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

2019
(معدلة ،إيضاح )16
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

165,983,180

160,837,845

485,091,738

450,967,252

تكلفة اإليرادات

()127,420,614

()101,226,508

()373,587,475

()295,543,229

إجمالي الربح

38,562,566

59,611,337

111,504,263

155,424,023

مصاريف عمومية وإدارية

()6,483,614

()6,028,805

()19,304,877

()17,930,877

مصاريف بيع وتسويق

()6,721,921

()7,666,845

()19,768,900

()24,480,126

مخصص خسائراالئتمان المتوقعة

()3,159,360

()3,295,969

()9,520,805

()12,564,004

22,197,671

42,619,718

62,909,681

100,449,016

783,445

316,316

4,670,520

418,977

تكلفة تمويل

()7,768,851

()6,413,370

()23,295,302

()17,890,382

خسارة أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

-

()690,111

-

()2,070,332

الدخل قبل الزكاة

15,212,265

35,832,553

44,284,899

80,907,279

()1,227,491

()1,095,680

()2,412,647

()2,489,328

صافي دخل الفترة

13,984,774

34,736,873

41,872,252

78,417,951

الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

13,984,774

34,736,873

41,872,252

78,417,951

12

إيرادات

الدخل من العمليات
إيرادات أخرى

11

3

زكاة

ربح السهم:
ربح السهم األسا�سي والمخفض للفترة (معدل)

5

0.33

0.81

0.97

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 20
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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1.82

شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي األولية الموجزة
كما في  30سبتمبر 2020

إيضاح

 30سبتمبر2020
(غيرمراجعة)

 31ديسمبر2019
(معدلة ،إيضاح )16
(مراجعة)

ريال سعودي

ريال سعودي

الموجودات
الموجودات غيرالمتداولة
4

ممتلكات ومعدات ،صافي
موجودات غيرملموسة

960,201,515

1,027,075,894

382,582

457,559

127,688,050

46,922,683

إجمالي الموجودات غيرالمتداولة

1,088,272,147

1,074,456,136

مدينون تجاريون ،صافي

ً
مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

118,066,876

85,397,651

23,953,040

34,468,729

إيرادات مستحقة ،صافي

5,156,052

7,824,616

بضاعة

6

17,543,399

6,760,680

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

8

9,473,007

4,415,046

7

موجودات حق االستخدام ،صافي
الموجودات المتداولة

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

74,126,900

58,970,106

إجمالي الموجودات المتداولة

248,319,274

197,836,828

1,336,591,421

1,272,292,964

إجمالي الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال

9

احتياطي نظامي

430,000,000

153,902,000

4,187,225

55,338,077

أرباح مبقاة

38,298,399

239,373,295

إجمالي حقوق المساهمين

472,485,624

448,613,372

المطلوبات
المطلوبات غيرالمتداولة
22,969,997

23,264,087

10

273,932,990

316,162,393

7

التزام منافع الموظفين
جزء غيرمتداول من قروض ألجل
جزء غيرمتداول من التزام إيجار

91,605,826

28,613,209

388,508,813

368,039,689

322,343,881

288,849,161

جزء متداول من التزام إيجار

7

33,447,315

15,364,724

أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

15

2,760,443

2,760,443

دائنون

17,934,594

3,533,867

أوراق دفع

39,898,483

85,184,993

إجمالي المطلوبات غيرالمتداولة
المطلوبات المتداولة
جزء متداول من قروض ألجل

10

إيرادات غيرمكتسبة

-

241,767

مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون

40,978,523

39,850,577

3

زكاة مستحقة
إجمالي المطلوبات المتداولة

18,233,745

19,854,371

475,596,984

455,639,903

إجمالي المطلوبات

864,105,797

823,679,592

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

1,336,591,421

1,272,292,964

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 20
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
رأس المال

االحتياطي النظامي

األرباح المبقاة

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

153,902,000

55,338,077

174,525,288

383,765,365

دخل الفترة

-

-

78,417,951

78,417,951

الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل

-

-

78,417,951

78,417,951

توزيعات أرباح (إيضاح )13

-

-

()32,000,000

()32,000,000

كما في  30سبتمبر( 2019غيرمراجعة)

كما في  31ديسمبر ،2019كما ورد ً
سابقا (مراجعة)

153,902,000

55,338,077

220,943,239

430,183,316

153,902,000

55,338,077

242,133,738

451,373,815

تسويات سنة سابقة (إيضاح )16

-

-

()2,760,443

()2,760,443

الرصيد في  31ديسمبر ،2019معدل (إيضاح )16

153,902,000

55,338,077

239,373,295

448,613,372

دخل الفترة

-

-

41,872,252

41,872,252

الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل

-

-

41,872,252

41,872,252

الزيادة في رأس المال (إيضاح )9

276,098,000

()55,338,077

()220,759,923

-

محول إلى االحتياطي النظامي

-

4,187,225

()4,187,225

-

توزيعات أرباح (إيضاح )13

-

-

()18,000,000

()18,000,000

كما في  30سبتمبر( 2020غيرمراجعة)

430,000,000

4,187,225

38,298,399

472,485,624

كما في  31ديسمبر( 2018مراجعة)

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 20
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

إيضاح

 30سبتمبر2020

 30سبتمبر2019

(غيرمراجعة)
ريال سعودي

(غيرمراجعة)
ريال سعودي

األنشطة التشغيلية
44,284,899

الدخل قبل الزكاة

80,907,279

التعديالت لتسوية الدخل قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية:
استهالك ممتلكات ومعدات

4

151,771,129

126,975,160

استهالك موجودات حق االستخدام

7

23,482,377

11,547,428

إطفاء موجودات غيرملموسة

192,540

161,741

مخصص خسائراالئتمان المتوقعة

9,520,805

12,564,004

التزام منافع الموظفين

2,602,589

2,655,466

تكاليف التمويل

23,295,302

17,890,382

زيادة في العمولة

3,250,688

2,179,480

تخفيض قيمة بضاعة

10,128,255

3,621,619

شطب (عكس قيد) ممتلكات ومعدات

447,340

()420,219

خسارة إنهاء ترتيبات إيجار

242,910

-

خسارة أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-

2,070,332

269,218,834

260,152,672

10,515,689

9,420,660

مدينون تجاريون ،صافي

()42,636,990

()29,769,604

إيرادات مستحقة ،صافي

2,420,076

()374,146

تعديالت رأس المال العامل (النقص) الزيادة:
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

بضاعة

108,264,947

54,287,082

أوراق دفع

()45,286,510

14,902,280

دائنون

14,400,727

1,369,014

مبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون

()242,008

12,721,068

()5,057,961

()123,288

()241,767

()271,988

311,355,037

322,313,750

()212,688,491

()368,918,829

()2,896,679

()1,360,888

()4,033,273

()2,039,236

91,736,594

()50,005,203

8

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
إيرادات غيرمكتسبة

4

إضافات سيارات
منافع محددة مدفوعة للموظفين

3

زكاة مدفوعة
صافي النقدية من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

()1,816,426

()2,703,777

شراء موجودات غيرملموسة

()117,563

-

أعمال تحت التنفيذ بشأن ممتلكات ومعدات

()15,094

()51,295

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()1,949,083

()2,755,072

4

شراء ممتلكات ومعدات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 20
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة (تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

إيضاح

 30سبتمبر2020

 30سبتمبر2019

(غيرمراجعة)
ريال سعودي

(غيرمراجعة)
ريال سعودي

األنشطة التمويلية
تكلفة تمويل مدفوعة

()21,229,900

()16,318,205

قروض ألجل مستلمة

266,405,488

340,569,288

دفعات قروض ألجل

()275,140,171

()221,567,830

مدفوعات التزام إيجار

()26,666,134

()19,144,021

توزيعات أرباح أولية مسددة

()18,000,000

()32,000,000

صافي النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التمويلية

()74,630,717

51,539,232

صافي الزيادة (النقص) في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

15,156,794

()1,221,043

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية الفترة

58,970,106

33,123,516

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية الفترة

74,126,900

31,902,473

المعامالت غيرالنقدية:
زيادة رأس المال من خالل التحويل من االحتياطي النظامي واألرباح المبقاة

9

276,098,000

-

4

129,175,921

60,269,278

إضافات إلى موجودات حق االستخدام ،بعد خصم االتفاقات الملغاة

104,490,654

6,779,646

استبعاد إجمالي خسارة سيارات

7,376,703

3,621,619

تحويل سيارات من ممتلكات ومعدات إلى بضاعة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 20
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
 30سبتمبر 2020

 -1معلومات عن الشركة وأنشطتها
شركة ذيب لتأجير السيارات («الشركة») هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010150661
وتاريخ  12ربيع الثاني 1419هـ (الموافق  6أغسطس  .)1998يتمثل نشاط الشركة في تأجير سيارات ركاب بدون سائق ،وسطاء تأجير سيارات .وفيما يلي بيان بنسب
ملكية المساهمين في رأسمال الشركة:
المساهمون

الجنسية
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

حمود عبد الله إبراهيم الذييب
محمد احمد عبد الله الذييب
شركة الفرص التنموية للتجارة
محمد حمود عبد الله إبراهيم الذييب
نايف محمد احمد عبد الله الذييب
نواف محمد احمد عبد الله الذييب
احمد محمد احمد عبد الله الذييب
احمد حمود عبد الله إبراهيم الذييب
سلمان حمود عبد الله إبراهيم الذييب
ساري حمود عبد الله إبراهيم الذييب
عبدالله حمود عبدالله الذيب

 30سبتمبر2020
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

 31ديسمبر2019
(مراجعة)
ريال سعودي

%32.90
%32.90
%30.00
%0.70
%0.70
%0.70
%0.70
%0.35
%0.35
%0.35
%0.35
%100.00

%32.90
%32.90
%30.00
%0.70
%0.70
%0.70
%0.70
%0.35
%0.35
%0.35
%0.35
%100.00

 -2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية
 1-2أسس اإلعداد

ً
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر  2020وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (« )۳٤التقرير المالي
األولي» المعتمد في المملكة العربية السعودية ،والمعاییرواالصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودية للمحاسبين القانونیین.
ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،وعليه ،يجب قراءتها ً
جنبا إلى جنب مع القوائم
المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019باإلضافة إلى ذلك ،فإن نتائج فترتي الثالثة والتسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر 2020ليست بالضرورة
ً
مؤشرا على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر.2020
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي والذي يعتبرالعملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء األدوات المالية المشتقة حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.
تقوم الشركة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية كمؤجر:
عقود اإليجار
الشركة كمؤجر

يتم تصنيف عقود اإليجارالتي ال تقوم بموجبها الشركة بتحويل كافة المخاطروالمنافع الجوهرية المصاحبة لملكية األصل كعقود إيجارات تشغيلية .يتم المحاسبة
عن دخل اإليجار وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ،ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة ً
نظرا لطبيعته التشغيلية.
تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ايجارتشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ،ويتم إثباتها على مدى فترة
اإليجاروفق نفس األسس كدخل إيجار .يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات في الفترة التي تتحقق فيها.
األحكام الهامة بشأن تصنيف اإليجارات

يتم تصنيف عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي إذا تم بموجبه تحويل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية األصل المعني .يتم تصنيف عقد اإليجار كعقد إيجار
تشغيلي إذا لم يتم بموجبه تحويل كافة المنافع والمخاطرالمصاحبة لملكية األصل المعني .ومع مراعاة نموذج أعمال الشركة ،تبين للشركة أن تأجيرالسيارات ال يتم
بموجبه تحويل كافة المنافع والمخاطرالمصاحبة لملكية السيارات التي تخضع لترتيب إيجار ،وعليه تم تصنيف ترتيبات اإليجاركعقد إيجارتشغيلي.
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 -2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)
 1-2أسس اإلعداد (تتمة)
المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تصنف المطلوبات المالية كـ «مقتناة ألغراض المتاجرة» في حالة تكبدها لغرض إعادة شراؤها في المستقبل القريب .تشتمل هذه الفئة على األدوات المالية المشتقة
ً
التي أبرمتها الشركة ولم يتم تخصيصها كأدوات تغطية طبقا لما نص عليه المعيارالدولي للتقريرالمالي (.)9
قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ
القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:
في السوق الرئي�سي للموجودات أو المطلوبات؛ أو
في حالة عدم وجود السوق الرئي�سي ،في أكثراألسواق فائدة للموجودات والمطلوبات
إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثرفائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعيرالموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل
مصالحهم االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل
لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخرفي السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل.
ً
تستخدم الشركة طرق تقويم مالئمة وفقا للظروف ،وتتوفربشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام
المدخالت غيرالقابلة للمالحظة.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أواالفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة
أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى  :1األسعارالمتداولة (غيرالمعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المستوى  :2طرق تقويم تعتبرمدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غيرمباشرة.
المستوى  :3طرق تقويم تعتبرمدخالت المستوى األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غيرقابلة للمالحظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي
لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
تقوم الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات المتعلقة بقياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غيرالمتكرر.
ً
وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،تقوم الشركة بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقا للسياسات المحاسبية
للشركة .وألغراض هذا التحليل ،تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في آخر تقييم وذلك بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب
التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى.
ً
تقوم الشركة ً
أيضا بمقارنة التغيرفي القيمة العادلة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات مع المصادرالخارجية ذات العالقة لتحديد ما إذا كان التغيرمعقوال.
ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات
والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
 2-2المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة

تتما�شى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31
ً
ديسمبر  ،2019باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتبارا من  1يناير  .2020اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة
وغيرسارية المفعول بعد.
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 -2أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة)
 2-2المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل الشركة (تتمة)

ً
تقوم الشركة سنويا بإجراء تقويم اكتواري مفصل بشأن التزامات منافع الموظفين.
يسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام  2020لكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة .تم اإلفصاح عن طبيعة وأثر
هذه التغيرات أدناه:
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( :)3تعريف األعمال

توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية ،فإنه يجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة
والموجودات ،كحد أدنى ،مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا بشكل كبير في القدرة على تحقيق المخرجات .عالوة على ذلك ،توضح التعديالت أن األعمال
التجارية يمكن أن تتواجد دون أن تشمل جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات .إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية
الموجزة للشركة ،لكنها قد تؤثرعلى الفترات المستقبلية في حالة إبرام الشركة أي عمليات تجميع أعمال.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ( :)8تعريف األهمية النسبية

يوضح التعريف الجديد أن «المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها
المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفرمعلومات مالية عن المنشأة ٌ
الم ِعدة للقوائم المالية».
توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف على طبيعة وحجم المعلومات ،سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى ،في سياق القوائم المالية .أن
ً
«تحريف المعلومات يكون
جوهريا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثرعلى القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية .إن هذه التعديالت
ليس لها أي أثرعلى القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وليس من المتوقع أن يكون لها أي أثرمستقبلي عليها.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )7والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ( :)39إحالل سعر الفائدة
المرجعي

التعديالت على المعيارالدولي للتقريرالمالي ( )9ومعيارالمحاسبة الدولي ( )39األدوات المالية :يوفراإلثبات والقياس ً
عددا من اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات
تغطية المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي .تتأثر أداة التغطية إذا نتج عن اإلحالل حاالت عدم تأكد من توقيت أو قيمة التدفقات النقدية
المستندة إلى المؤشرات المرجعية للبند المغطى أو أداة تغطية المخاطر .لم يكن لهذه التعديالت أي أثرعلى القوائم المالية األولية الموجزة للشركة ً
نظرا ألنه ليس
لديها أي أدوات تغطية مخاطرمرتبطة بعمولة.
اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ  29مارس 2018

ً ُ
معيارا وال تلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أوالمتطلبات الواردة في أي معيارآخر .يتمثل الغرض من اإلطارالمفاهيمي في مساعدة مجلس
إن اإلطارالمفاهيمي ليس
الم ّ
عدين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في الحاالت التي ال يوجد فيها معيار ساري ،ومساعدة جميع
معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير ،ومساعدة ُ ِ
الجهات على فهم المعاييروتفسيرها.
يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة ،ويقدم تعريفات محدثة ومعايير إثبات للموجودات والمطلوبات ،ويوضح بعض المفاهيم الهامة .ليس
لهذه التعديالت أي أثرعلى القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  :16امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد19-

في  28مايو  ،2020أصدرمجلس معاييرالمحاسبة الدولية تعديالت على المعيارالدولي للتقريرالمالي « 16عقود اإليجار»  -امتيازات اإليجارالمتعلقة بكوفيد .19-توفر
التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيارالدولي للتقريرالمالي ( )16المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجاروامتيازات اإليجارالناتجة مباشرة
ً
عن جائحة كوفيد  .19-كوسيلة عملية ،يمكن للمستأجرأن يختارعدم تقييم ما إذا كان امتيازاإليجارالمرتبط بكوفيد 19-من المؤجريعد تعديل لعقد اإليجار .يقوم
المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد 19-بنفس الطريقة التي يقوم فيها بالمحاسبة
ً
عن التغيير ً
وفقا للمعيارالدولي للتقريرالمالي  ،16إذا لم يكن التغييرتعديل لعقد اإليجار.
تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  1يناير  2020أو بعد ذلك التاريخ ،يسمح بالتطبيق المبكر للمعيار .إن هذا التعديل ليس له أي أثر على
القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
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 -3الزكاة
المحملة للفترة

بلغت الزكاة المحملة لفترتي الثالثة والتسعة أشهرالمنتهيتين في  30سبتمبر 2020مبلغ  1,227,491ريال سعودي ومبلغ  2,412,647ريال سعودي ،على التوالي( .فترتي
الثالثة والتسعة أشهرالمنتهيتين في  30سبتمبر 1,095,680 2019ريال سعودي و 2,489,328ريال سعودي ،على التوالي).
حركة المخصص خالل الفترة /السنة

كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي:
 30سبتمبر2020
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

 31ديسمبر2019
(مراجعة)
ريال سعودي

في بداية الفترة /السنة

19,854,371

13,765,921

مجنب خالل الفترة /السنة

2,412,647

8,127,686

مدفوع خالل الفترة /السنة

()4,033,273

()2,039,236

في نهاية الفترة /السنة

18,233,745

19,854,371

الربوط الزكوية

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية وقوائمها المالية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») عن كافة السنوات حتى  31ديسمبر ،2019وحصلت على
شهادات الزكاة عن تلك السنوات.
أنهت الشركة موقفها الزكوي لدى الهيئة عن كافة السنوات حتى .2009
ً
خطابا يوضح الفروقات الزكوية بمبلغ  13,903,441ريال سعودي للسنوات من  2010حتى
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019أصدرت الهيئة

 .2017قامت الشركة بتكوين مخصص إضافي قدره  11,743,218ريال سعودي ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر ،2019مقابل مطالبات الزكاة عن هذه
الفترة ،وتقديم اعتراض إلى الهيئة على هذه الفروقات.
ً
ً
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2020استلمت الشركة من الهيئة ربطا مبدئيا يظهر فروقات الزكاة لعام  2018بمبلغ  4,014,060ريال
ً
تعديال على فروقات الزكاة لعام ً 2018
بناء على التوضيحات
سعودي ،وقامت الشركة بتكوين مخصص لكامل المبلغ .عالوة على ذلك ،أصدرت الهيئة

المقدمة من الشركة وخفضت الفروقات إلى  1.785.077ريال سعودي .وعليه ،قامت الشركة بعكس المخصص المجنب بالزيادة في قائمة الدخل الشامل
األولية الموجزة لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر.2020

بعد الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2020استلمت اإلدارة مراسالت من الهيئة ،بخصوص ملكية شركة الفرص التنموية للتجارة “أحد مساهمي الشركة”
بشأن بعض الضرائب المحتملة على الشركة .ترى الهيئة ،بناءا على افتراضات معينة خضوع الشركة جزئيا لضريبة الدخل .افترضت الهيئة ،في المراسالت
المذكورة أعاله ،أن المساهم المذكور مملوك بالكامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مالك من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي ،كان
إجمالي مبلغ التعرض كما هو محدد من قبل الهيئة لضريبة الدخل قدره  29.76مليون ريال سعودي وضريبة االستقطاع بمبلغ  3.94مليون ريال سعودي
ويغطي السنوات من  2013إلى  ،2018باستثناء غرامات التأخيروالغرامات األخرى ذات الصلة .وكما بتاريخ اعتماد تلك القوائم المالية األولية الموجزة ،لم
يتم استالم أي ربط رسمي من الهيئة .ومن المحتمل التعرض لمبلغ إضافي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019والفترة المنتهية في  30سبتمبر  2020إذا ما
قامت الهيئة بفرض التعرض المذكور أعاله لكل سنوات الفحص.
إن الشركة مسجلة ً
حاليا لدى الهيئة كشركة خاضعة للزكاة بنسبة  ٪100على أساس أن الملكية النظامية للشركة ومساهميها هم إما مواطنين من دول مجلس
التعاون الخليجي أو شركات تم إنشائها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يكون المساهمون بالكامل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي .عالوة على ذلك ،ال
تخضع توزيعات األرباح للمساهم المذكور أعاله ،حسب وجهة نظر اإلدارة ،لضريبة االستقطاع ألنها شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية (كشركة سعودية
ذات مسؤولية محدودة ً
وفقا لعقود التأسيس).
ً
وتحسبا ألي موقف تفرضه الهيئة،
ال تزال المناقشات مع الهيئة بشأن األمر أعاله جارية وفي مرحلة مبكرة وأن نتيجة األمر أعاله ال تزال غير مؤكدة .عالوة على ذلك،
ً
فضال عن أي غرامات ذات صلة أو عقوبات تأخير ،قدم المساهم المذكور أعاله إلى الشركة خطاب تعهد بالتعويض لتحمل أي التزامات ضريبية قد تفرضها الهيئة
على الشركة .فيما يتعلق بالموضوع أعاله .لذلك ،في ضوء المعلومات المتاحة ً
حاليا وخطاب التعهد بالتعويض من المساهم المذكور أعاله ،ترى اإلدارة أنه من غير
المرجح أن يكون هناك أي تعرض جوهري على الشركة فيما يتعلق بالمراسالت أعاله الواردة من الهيئة.
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 -4الممتلكات والمعدات
 31ديسمبر2019
(مراجعة)

 30سبتمبر2020
(غيرمراجعة)
أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

السيارات
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

926,411,094

100,664,800

1,027,075,894

649,867,165

100,401,760

750,268,925

إضافات خالل الفترة /السنة

212,688,491

1,831,520

214,520,011

541,928,654

3,870,083

545,798,737

تحويل سيارات إلى بضاعة ،صافي

()129,175,921

-

()129,175,921

()91,782,939

-

()91,782,939

السيارات
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

مشطوبات

()447,340

-

()447,340

-

()71,604

()71,604

استهالك للفترة /للسنة

()149,292,735

()2,478,394

()151,771,129

()173,601,786

()3,535,439

()177,137,225

صافي القيمة الدفترية الختامية

860,183,589

100,017,926

960,201,515

926,411,094

100,664,800

1,027,075,894

 -5ربح السهم
يتم احتساب ربح السهم األسا�سي والمخفض وذلك بقسمة صافي دخل الفترة المتعلق بالمساهمين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل الفترة .يتم احتساب ربح السهم كما يلي:
لفترة الثالثة أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر
(غيرمراجعة)

لفترة التسعة أشهرالمنتهية
في  30سبتمبر
(غيرمراجعة)

2019

2020

2019

صافي دخل الفترة (ريال سعودي)

13,984,774

34,736,873

41,872,252

78,417,951

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (سهم) (معدل)

43,000,000

43,000,000

43,000,000

43,000,000

(خسارة) ربح السهم األسا�سي والمخفض (ريال سعودي) (معدل)

0.33

0.81

0.97

1.82

2020

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لفترة المقارنة لتتما�شى مع المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في الفترة الحالية .وعليه تم تعديل (خسارة) ربح
السهم األسا�سي والمخفض لفترة المقارنة.
 -6البضاعة
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2020قامت الشركة بخفض  10,128,255ريال سعودي ( 30سبتمبر  3,621,619 :2019ريال سعودي) من قيمة
البضاعة .يتم إدراج هذا المصروف ضمن تكلفة اإليرادات في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة.
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 -7موجودات حق االستخدام
يوجد لدى الشركة عقود إيجاربشأن المباني (أي ورش وأماكن سكن ومواقع).
لدى الشركة ً
أيضا بعض عقود اإليجار تبلغ مدة عقدها اثني عشر ً
شهرا أو أقل وعقود المعدات المكتبية المنخفضة القيمة .تطبق الشركة إعفاءات اإلثبات على
عقود اإليجارهذه فيما يتعلق «بعقود اإليجارقصيراألجل» و «عقود إيجارالموجودات منخفضة القيمة».
فيما يلي أدناه القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة الفترة السابقة والحركة خالل الفترة/السنة:
 30سبتمبر2020
(غيرمراجعة)
ريال سعودي
106,147,115

إضافات

 31ديسمبر2019
(مراجعة)
ريال سعودي
6,779,646

عقود ملغيه

()1,899,371

-

مصروف استهالك

()23,482,377

()15,895,357

في نهاية الفترة /السنة

127,688,050

46,922,683

فيما يلي أدناه القيم الدفترية اللتزامات اإليجاروالحركة خالل الفترة /السنة:
 30سبتمبر2020
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

 31ديسمبر2019
(مراجعة)
ريال سعودي

في بداية الفترة /السنة

43,977,933

51,962,110

إضافات

106,147,115

6,779,646

عقود ملغيه

()1,656,461

-

عمولة متراكمة

3,250,688

2,179,480

مدفوعات

()26,666,134

()16,943,303

في نهاية الفترة /السنة

125,053,141

43,977,933

ً
ناقصا :الجزء متداول

()33,447,315

()15,364,724

الجزء غيرمتداول

91,605,826

28,613,209

 -8المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
ً ً
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها تأثيرا هاما من قبل
هذه الجهات.
تمت الموافقة على شروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل ادارة الشركة .يتم إجراء المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية كما
تتم التسويات خالل دورة األعمال العادية .فيما يلي قائمة بالجهات ذات العالقة بالشركة:
طبيعة العالقة

الجهة ذات العالقة

جهة منتسبة

شركة انفستكورب السعودية لالستثمارات المالية

مساهم

حمود عبد الله إبراهيم الذييب

جهة منتسبة

شركة أبناء الذييب
محمد احمد عبد الله الذييب

مساهم

نواف محمد احمد عبد الله الذييب

مساهم

نايف محمد احمد عبد الله الذييب

مساهم

إبراهيم احمد الذييب

أخرى
جهة منتسبة

شركة مداريم
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 -8المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة لفترة التسعة أشهرالمنتهية في:
 30سبتمبر2020
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

 30سبتمبر2019
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

شركة أبناء الذييب

إيرادات

1,992,460

3,122,735

شركة مداريم

إيرادات

482,499

-

إيرادات وإيرادات أخرى

25,000

142,881

إبراهيم احمد الذييب

إيرادات

-

325,500

شركة انفستكورب السعودية لالستثمارات المالية

إيرادات

-

80,850

نايف محمد الذييب

إيرادات وإيرادات أخرى

-

33,355

احمد محمد الذييب

إيرادات

-

11,025

نواف محمد الذييب

إيرادات أخرى

-

7,425

محمد أحمد الذييب

مصاريف

()300,000

()403,660

طبيعة المعاملة

الجهة ذات العالقة

حمود عبدالله إبراهيم الذييب

فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة لفترة الثالثة أشهرالمنتهية في:
 30سبتمبر2020
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

 30سبتمبر2019
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

إيرادات

()6,950

1,157,531

إيرادات وإيرادات أخرى

25,000

96,658

إيرادات

-

11,550

إيرادات وإيرادات أخرى

-

16,478

احمد محمد الذييب

إيرادات

-

11,025

محمد أحمد الذييب

مصاريف

()160,000

()130,844

طبيعة المعاملة

الجهة ذات العالقة
شركة أبناء الذييب
حمود عبد الله إبراهيم الذييب
شركة انفستكورب السعودية لالستثمارات المالية
نايف محمد احمد عبد الله الذييب

فيما يلي تفاصيل تعويضات كبارموظفي اإلدارة لفترة التسعة أشهرالمنتهية في:
الجهة ذات العالقة
كبارموظفي اإلدارة
مجلس اإلدارة

طبيعة المعاملة

 30سبتمبر2020
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

 30سبتمبر2019
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

منافع الموظفين قصيرة األجل

4,661,010

4,613,045

منافع الموظفين طويلة األجل

172,464

151,580

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

691,500

-

فيما يلي تفاصيل تعويضات كبارموظفي اإلدارة لفترة الثالثة أشهرالمنتهية في:
الجهة ذات العالقة
كبارموظفي اإلدارة
مجلس اإلدارة
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طبيعة المعاملة

 30سبتمبر2020
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

 30سبتمبر2019
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

منافع الموظفين قصيرة األجل

1,568,802

1,659,217

منافع الموظفين طويلة األجل

57,897

57,897

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

230,500

-
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(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
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 -8المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
ً
فيما يلي تحليال للمبالغ المستحقة من الجهة ذات العالقة:
 30سبتمبر2020
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

 31ديسمبر2019
(مراجعة)
ريال سعودي

9,005,057

4,377,183

شركة مداريم

440,183

-

حمود عبدالله إبراهيم الذييب

27,289

32,385

تكاليف الطرح العام األولي المتكبدة نيابة عن المساهمين

(*)

نايف محمد الذييب

478

478

شركة أبناء الذييب

-

5,000

9,473,007

4,415,046

(*) خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2020تكبدت الشركة تكاليف الطرح العام األولي نيابة عن المساهمين قدرها  4,627,874ريال سعودي .يمثل هذا المبلغ
تكلفة الطرح العام األولي والذي تمت الموافقة على سداده من قبل المساهمين عند نجاح عملية اإلدراج.
 -9رأس المال
يتكون رأس مال الشركة من  43,000,000سهم ،قيمة كل سهم  10ريال سعودي ( 31ديسمبر15,390,200 :2019سهم ،قيمة كل سهم  10ريال سعودي).
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  19مارس  ،2020قرر المساهمون زيادة رأس مال الشركة من  153,902,000ريال سعودي إلى
 430,000,000ريال سعودي من خالل تحويل مبلغ قدره  55,338,077ريال سعودي من االحتياطي النظامي ومبلغ قدره  220,759,923من األرباح المبقاة.
 -10القرض ألجل
 30سبتمبر2020
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

 31ديسمبر2019
(مراجعة)
ريال سعودي

جزء متداول

322,343,881

288,849,161

جزء غيرمتداول

273,932,990

316,162,393

596,276,871

605,011,554

حصلت الشركة على تسهيالت بنكية على شكل قروض طويلة األجل من بنوك محلية .إن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات شخصية من قبل المساهمين .يستحق
القرض ألجل السداد على فترة تتراوح من  24إلى  48شه ًرا من تاريخ السحب .تم إظهاراألقساط المستحقة خالل الـ ً 12
شهرا القادمة ضمن المطلوبات المتداولة .لدى
ً
الشركة تسهيالت اخرى غيرمسحوبة لدى بنك متاحة وفقا التفاقيات التسهيل الموقعة.
تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة كما في  30سبتمبر  2020ويرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى القروض ،المستخدمة لتمويل شراء السيارات
ً
المصنفة ضمن الموجودات غيرالمتداولة في قائمة المركزالمالي ،كجزء من دورة األعمال العادية .ويتما�شى ذلك مع الفترات المفصح عنها سابقا.
 -11اإليرادات األخرى
تتضمن اإليرادات األخرى لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2020مبلغ  3,520,000ريال سعودي يتعلق بعكس قيد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة،
والذي تم إثباته في السنوات السابقة.
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 -12المعلومات القطاعية
ً
تمشيا مع طريقة إعداد التقاريرالداخلية الخاصة بالشركة ،اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن نشاطات الشركة .إن الموجودات والمطلوبات وسجالت التكلفة
الخاصة بالشركة غيرمفصلة بما فيه الكفاية إلنتاج تقسيم للموجودات والمطلوبات والتكاليف على التوالي بين القطاعات ،وبالتالي ال يتم فصلها .ال يوجد أي إيرادات
بين القطاعات .تقوم اإلدارة بمراقبة التفاصيل التالية على أساس كل قطاع:
عقود إيجارقصيرة األجل
ريال سعودي

عقود إيجارطويلة األجل
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

إيرادات

184,034,642

182,893,397

118,163,699

485,091,738

مصروف استهالك

()70,059,999

()81,711,130

-

()151,771,129

ربح القطاع

113,974,643

101,182,267

118,163,699

333,320,609

عقود إيجارقصيرة األجل
ريال سعودي

عقود إيجارطويلة األجل
ريال سعودي

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

لفترة التسعة أشهرالمنتهية في
 30سبتمبر(2020غيرمراجعة)

لفترة الثالث أشهرالمنتهية في
 30سبتمبر(2020غيرمراجعة)
إيرادات

65,062,773

62,272,017

38,648,390

165,983,180

مصروف استهالك

()24,357,701

()29,313,016

-

()53,670,717

ربح القطاع

40,705,072

32,959,001

38,648,390

112,312,463

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي
450,967,252

عقود إيجارقصيرة األجل
ريال سعودي

عقود إيجارطويلة األجل
ريال سعودي

لفترة التسعة أشهرالمنتهية في
 30سبتمبر( 2019غيرمراجعة)
إيرادات

253,314,084

135,752,844

61,900,324

مصروف استهالك

()69,739,033

()57,236,127

-

()126,975,160

ربح القطاع

183,575,051

78,516,717

61,900,324

323,992,092

أخرى
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

إيرادات

94,493,906

49,157,900

17,186,039

160,837,845

مصروف استهالك

()25,518,711

()20,874,831

-

()46,393,542

ربح القطاع

68,975,195

28,283,069

17,186,039

114,444,303

لفترة الثالث أشهرالمنتهية في
 30سبتمبر( 2019غيرمراجعة)

عقود إيجارقصيرة األجل
ريال سعودي

عقود إيجارطويلة األجل
ريال سعودي

تسوية الربح:

لفترة الثالثة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر
(غيرمراجعة)

ربح القطاع
المصاريف األخرى
صافي دخل الفترة

(*)

لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر
(غيرمراجعة)

2020
ريال سعودي

2019
ريال سعودي

2020
ريال سعودي

2019
ريال سعودي

112,312,463

114,444,303

333,320,609

323,992,092

()98,327,689

()79,707,430

()291,448,357

()245,574,141

13,984,774

34,736,873

41,872,252

78,417,951

(*) تمثل المصاريف األخرى بشكل رئي�سي رواتب الموظفين والمنافع األخرى ،وإطفاء موجودات حق استخدام ،وتأمين وصيانة ومصاريف أخرى.
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 -12المعلومات القطاعية (تتمة)
يوضح الملخص التالي العملية في كل القطاعات التي يتم رفع التقاريربشأنها الخاصة بالشركة:
يمثل قطاع اإليجارالنشاطات التي تتضمن تأجيرالسيارات للعمالء بموجب ترتيبات إيجارقصيرة األجل (يومية وشهرية).
يمثل قطاع اإليجارالنشاطات التي تتضمن تأجيرالسيارات للعمالء بموجب ترتيبات عقد إيجارتشغيلي متوسط إلى طويل األجل.
ً
تمثل مبيعات السيارات (األخرى) مبيعات السيارات التي تم االحتفاظ بها سابقا كجزء من عقد اإليجارأسطول قصيراو طويل األجل.
معلومات عن اإليرادات المفصلة

فيما يلي أدناه تفصيل إيرادات الشركة من العقود المبرمة مع العمالء:
لفترة الثالثة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر
(غيرمراجعة)

لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر
(غيرمراجعة)

2020
ريال سعودي

2019
ريال سعودي

2020
ريال سعودي

2019
ريال سعودي

عقود إيجارقصيرة األجل

65,062,773

94,493,906

184,034,642

253,314,084

عقود إيجارطويلة األجل

62,272,017

49,157,900

182,893,397

135,752,844

مبيعات السيارات

38,648,390

17,186,039

118,163,699

61,900,324

165,983,180

160,837,845

485,091,738

450,967,252

توقيت إثبات اإليرادات

لفترة الثالثة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر
(غيرمراجعة)

لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر
(غيرمراجعة)

2020
ريال سعودي

2019
ريال سعودي

2020
ريال سعودي

2019
ريال سعودي

خدمات محولة على مدى الزمن

127,334,790

143,651,806

366,928,039

389,066,928

خدمات محولة عند نقطة من الزمن

38,648,390

17,186,039

118,163,699

61,900,324

165,983,180

160,837,845

485,091,738

450,967,252

التزامات األداء

يتم الوفاء بالتزام األداء عند توفرالسيارات لإليجارويستحق السداد عادة خالل  ٦٠يوما من تاريخ الفاتورة بالنسبة لعمالء الشركات .إن عقود بيع السيارات ال تمنح
العمالء حق االرجاع .ال يوجد أي التزامات أداء لم يتم الوفاء بها كما بتاريخ إعداد القوائم المالية ،وعليه ،ال يوجد سعرمعاملة يتعين توزيعه على التزامات األداء التي
لم يتم الوفاء بها أو المتبقية.
عقود اإليجارات التشغيلية – الشركة كمؤجر

ً
عادة ما تتراوح فترات عقود إيجارالسيارات التجارية وغيرالتجارية بين  1و 5سنوات ،وتتضمن ً
بنودا
أبرمت الشركة عقود إيجاربشأن أسطول السيارات الخاص بها.
تتيح المراجعة الدورية للزيادة التصاعدية لقيمة اإليجار ً
وفقا للظروف السائدة في السوق .تتضمن بعض عقود اإليجارخيارات الفسخ قبل نهاية مدة اإليجار.
فيما يلي بيان بالحد األدنى لدفعات اإليجارالمستقبلية المستحقة القبض بموجب عقود اإليجارالتشغيلي غيرالقابلة لإللغاء كما بتاريخ إعداد القوائم المالية:
 30سبتمبر2020
(غيرمراجعة)
ريال سعودي

 31ديسمبر2019
(مراجعة)
ريال سعودي

خالل سنة

222,677,375

199,813,267

بعد سنة وأقل من  5سنوات

279,420,710

292,978,489

502,098,085

492,791,756
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شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
 30سبتمبر 2020

 -13توزيعات األرباح
أو�صى مجلس إدارة الشركة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  22يناير  ،2020على توزيعات أرباح نقدية مرحلية قدرها  18,000,000ريال سعودي بواقع 1.17ريال
سعودي للسهم وتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في  21اكتوبر  .2020تم توزيع األرباح المرحلية المذكورة أعاله على
المساهمين.
أو�صى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  4مارس  2019على توزيع أرباح نقدية مرحلية قدرها  10,000,000بواقع  0.65ريال سعودي للسهم كما
أو�صى في اجتماعه المنعقد بتاريخ  9أبريل  2019على توزيع أرباح نقدية قدرها  11,000,000ريال سعودي بواقع  0.71ريال سعودي للسهم .وافقت الجمعية
العمومية غير العادية على توصيات مجلس اإلدارة المتعلقة بتوزيعات األرباح النقدية المرحلية خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2019في اجتماعها المنعقد
بتاريخ  19مارس .2020
 -14االلتزامات المحتملة
في  30سبتمبر ،2020قامت الشركة بإصدارخطابات ضمان قدرها  52,500,984ريال سعودي ( 31ديسمبر 28,582,520 :2019ريال سعودي) ،تتعلق بشكل رئي�سي
بعقارات مؤجرة وضمانات عطاءات.
 -15المشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية مخاطر
قامت الشركة بإبرام اتفاقيات مقايضات أسعار عموالت مع بنوك محلية .بمبلغ أسمي قدره  150,000,000ريال سعودي ( 31ديسمبر  150,000,000 :2019ريال
سعودي) .تعكس المشتقات غيرالمخصصة كأدوات تغطية مخاطرالتغيرفي القيمة العادلة ألسعارالعموالت غيرالمخصصة في عمليات تغطية المخاطر ،ولكنها مع
ذلك تهدف إلى الحد من مستوى مخاطرأسعارالعموالت .كما في  30سبتمبر ،2020بلغ الرصيد القائم لألدوات المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة  2,760,443ريال سعودي ( 31ديسمبر 2,760,443 :2019ريال سعودي).
وألغراض اإلفصاح ،تم تجميع التسلسل الهرمي للمشتقات غيرالمخصصة كأدوات تغطية ضمن المستوى  ،2مع المدخالت الهامة القابلة للمالحظة بصورة مباشرة
أو غيرمباشرة.
 -16التعديل
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2020الحظت اإلدارة وجود خطأ تمثل في عدم تسجيل خسائر المشتقات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة قدرها  2,760,443ريال سعودي ،مما نتج عنه إظهار إجمالي الدخ ــل الشامل للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019بأقل من قيمته وإظهار الرصيد القائم
لألدوات المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بأقل من قيمته.
وقد تم تصحيح هذا الخطأ المذكور أعاله ،وعليه تم تعديل األرباح المبقاة االفتتاحية لتصحيح هذا الخطأ .وفيما يلي بيان األثرالناتج عن تصحيح األخطاء:
ً
كما ورد سابقا
ريال سعودي

التعديالت
ريال سعودي

معدل
ريال سعودي

في قائمة المركزالمالي األولية الموجزة
242,133,738

األرباح المبقاة في  31ديسمبر2019
أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

()2,760,443

239,373,295

2,760,443

2,760,443

في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019
()690,111

خسارة أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

()690,111

في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة التسعة أشهرالمنتهية في  30سبتمبر2019
()2,070,332

خسارة أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
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شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) (تتمة)
 30سبتمبر 2020

 -16التعديل (تتمة)
(*) لم تقم اإلدارة بتعديل السنة المنتهية في  31ديسمبر ،2018حيث أن األثرالناتج عن القيمة العادلة لألدوات المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة يعتبرغيرجوهري على القوائم المالية .وعليه ،لم تقم اإلدارة بعرض المركزالمالي لـ  1يناير ،2019على كونه بداية أول فترة سابقة معروضة.
إضافة إلى ما ورد أعاله ،أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية بما يتما�شى مع عرض الفترة الحالية.
 -17األحداث الهامة
كوفيد19-

ً
في ديسمبر ،2019تم اإلبالغ عن ظهور ساللة جديدة من فيروس كورونا ألول مرة (كوفيد )19-في ووهان ،مقاطعة هوبي بالصين .والحقا في مارس  ،2020تم تصنيفه
بالجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية .انتشرهذا المرض منذ ذلك الحين في معظم الدول حول العالم ،مما أدى إلى اتخاذ العديد من الدول ،بما في ذلك المملكة
العربية السعودية ،إجراءات متنوعة للحد من انتشار فيروس كورونا ،بما في ذلك فرض قيود مؤقتة ،مثل منع السفر وحظر التجول ومنع التنقل بين المدن داخل
المملكة العربية السعودية ،وقيود على األنشطة التي ال تسمح بالتباعد االجتماعي ،باإلضافة إلى أنه يتعين على األشخاص القادمين من الدول األخرى حجرصحي لفترة
ً
زمنية معينة .ونظرا للقيود العديدة المفروضة على التنقل ،فقد نتج عن ذلك تباطئ في تدفقات إيرادات الشركة ،خاصة تلك المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل
نتيجة االنخفاض المفاجئ على طلب خدمات تأجيرالسيارات.
استجابة النتشار كوفيد ،19-قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لألثر الناتج عن ذلك على عملياتها ،وتقدير متطلبات السيولة الخاصة بها والجوانب التجارية ،بما في
ذلك عوامل مثل القيود على السفر وسلسلة التوريد والطلب على الخدمات والطلب على السيارات المستعملة واالعتبارات األخرى ذات الصلة .قامت اإلدارة باتخاذ
سلسلة من اإلجراءات الوقائية بما في ذلك تطبيق جميع إرشادات السالمة السارية الصادرة عن وزارة الصحة لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع
ً
بوجه عام أيضا .قامت اإلدارة باتخاذ العديد من اإلجراءات للتخفيف من آثار الجائحة بما في ذلك إجراء عملية استبعاد منسقة للسيارات واالستفادة من برامج
الدعم الحكومي وإعادة التفاوض بشأن اإليجاروعقود التأمين .باإلضافة إلى ذلك ،قامت إدارة الشركة بتقييم وضع التدفقات النقدية ،بما في ذلك التسهيالت البنكية
المتاحة واستمرارية عقود اإليجارالحالية ومدى استعداد اإلجراءات التشغيلية عند تحسن الوضع.
إن مدى تأثيرجائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها المالية غيرمؤكد وسيتوقف على العديد من العوامل والتطورات المستقبلية ،والتي قد ال
ً
ً
تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية ،علما أن تمويل رأس المال العامل الخاص بالشركة يعتمد كثيرا على التدفقات النقدية من العمليات.
تشمل هذه العوامل معدل انتقال الفيروس ،ومدة التف�شي ،واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء ،وتأثير تلك اإلجراءات
على النشاط االقتصادي ،وأثرذلك على األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في الشركة وغيرها من العوامل.
يتعين على اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات حول القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى ،مع األخذ
باالعتبار حاالت عدم التأكد التي تمت مناقشتها .تستند األحكام والتقديرات واالفتراضات المصاحبة على الخبرة السابقة وعوامل أخرى ذات صلة تشتمل على
ً
ً
ً
توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف .ونظرا للنتائج العالمية التي ال يمكن التنبؤ بها حاليا بشأن كوفيد ،19-تخضع هذه التقديرات
المحاسبية واألحكام اإلدارية إلى ازدياد في حالة عدم التأكد .وقد تختلف المبالغ الفعلية عن التقديرات واألحكام اإلدارية ،وقد يكون للتغيرات أثر جوهري على هذه
ً
القوائم المالية األولية .باإلضافة إلى ذلك ،ال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدة وسرعة تف�شي هذه الجائحة العالمية .ونظرا لكون الوضع سريع التطور وما
يتضمنه من حاالت عدم تأكد بشأن المستقبل ،سوف تستمرالشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثيرالفيروس على أعمالها ونتائجها المالية وأدائها.
إدراج أسهم الشركة

في  30سبتمبر  2020حصلت الشركة على الموافقة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية
(تداول).
 -18األحداث الالحقة
بخالف ما ذكرفي إيضاح  ، 3لم تقع أية أحداث هامة بعد  30سبتمبر 2020والتي قد يكون لها تأثيرهام على القوائم المالية األولية للفترة المنتهية في  30سبتمبر.2020
 -19القيمة العادلة
ً
ً
تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية نظرا لتواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات.
 -20اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة
ً
تم اعتماد إصدارهذه القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وفقا لقرارمجلس اإلدارة بتاريخ  14فبراير( 2021الموافق  2رجب 1442هـ).
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