
شركة ذیب لتأجیر السیارات 
(شركة مساھمة سعودیة) 

(غیر مراجعة) القوائم المالیة األولیة الموجزة
٢٠٢١یونیو٣٠أشھر المنتھیتین في  ستة والأشھر لفترتي الثالثة



السیارات شركة ذیب لتأجیر 
(شركة مساھمة سعودیة) 

القوائم المالیة األولیة الموجزة  

الصفحة الفھرس 

١تقریر فحص المراجع المستقل 

٢قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة 

٣قائمة المركز المالي األولیة الموجزة 

٤قائمة التغیرات في حقوق المساھمین األولیة الموجزة 

٥قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 

١٤-٦القوائم المالیة األولیة الموجزة إیضاحات حول 













شركة ذیب لتأجیر السیارات 
(شركة مساھمة سعودیة) 
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٢٠٢١یونیو٣٠

٦

معلومات عن الشركة وأنشطتھا -١

شركة ذیب لتأجیر السیارات ("الشركة") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري  
یتمثل نشاط الشركة في تأجیر سیارات ).  ١٩٩٨أغسطس  ٦ھـ (الموافق  ١٤١٩ربیع الثاني  ١٢وتاریخ  ١٠١٠١٥٠٦٦١رقم  

وسطاء تأجیر سیارات. ،ركاب بدون سائق

، حصلت الشركة على  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠، قرر مساھمو الشركة طرح الشركة لالكتتاب العام األولي. في  ٢٠٢٠مارس  ١٩في  
مارس  ٢٩في  الموافقة من ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة على إدراج أسھمھا في السوق المالیة السعودیة (تداول).  

السوق المالیة السعودیة (تداول).في أسھم الشركة التداول فيبدأ  ٢٠٢١

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة -٢

أسس اإلعداد١-٢
وفقاً لمعیار المحاسبة ٢٠٢١یونیو٣٠في  ةالمنتھیة أشھرستالوأشھر  الثالثة  تيتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة لفتر

) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واالصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة  ٣٤الدولي رقم (
رى اإلدارة تقامت الشركة بإعداد القوائم المالیة على أساس استمرارھا في العمل كمنشأة مستمرة.  .راجعین والمحاسبینالسعودیة للم

االفتراض وأن ھناك توقًعا معقوًال بأن الشركة لدیھا موارد كافیة لالستمرار في أنھ ال یوجد شكوك جوھریة قد تلقي الشك على ھذا 
. الوجود التشغیلي في المستقبل المنظور لسنة على األقل من نھایة ھذه الفترة

ا  ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، وعلیھ، یجب قراءتھ
فإن نتائج فترة الثالثة باإلضافة إلى ذلك،  .٢٠٢٠ر  دیسمب٣١جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في  

لیست بالضرورة مؤشًرا على النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في ٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر والستة أشھر المنتھیة في  
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١

یعتبر العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة.تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي والذي 

یمة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء األدوات المالیة المشتقة حیث یتم قیاسھا بالق
العادلة. 

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل الشركة ٢-٢
لسیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنویة تتماشى ا

. لم تقم الشركة ٢٠٢١ینایر  ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتبارًا من  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للشركة للسنة المنتھیة في  
.ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة وغیر ساریة المفعول بعدبالتطبیق المبكر 

.لكن لیس لھا أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة٢٠٢١یسري العدید من التعدیالت ألول مرة في عام 

، ٧والمعیار الدولي للتقریر المالي ٩للتقریر المالي المرحلة الثانیة التعدیالت على المعیار الدولي -إحالل سعر الفائدة المرجعي 
١٦والمعیار الدولي للتقریر المالي  ٤والمعیار الدولي للتقریر المالي 

تقدم ھذه التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقریر المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بدیل خالًیا 
.مخاطرتقریًبا من ال

:تشتمل التعدیالت على الوسائل العملیة التالیة
وسیلة عملیة تتطلب اعتبار التغییرات التعاقدیة أو التغییرات في التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلحالل مباشرة، كتغییرات في  -

. سعر الفائدة المتغیر، بما یعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق
بالتغییرا- أداة  تسمح  توقف  دون  التغطیة  وتوثیق  المخصصة  المخاطر  لتغطیة  البنوك  بین  الفائدة  یتطلبھا إحالل سعر  التي  ت 

. التغطیة
توفیر إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبیة المتطلبات التي یمكن تحدیدھا بشكل منفصل عندما یتم تخصیص أداة بسعر  -

المخاطر فائدة خالي من المخاطر كتغطیة لمكون 

.إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة
تعتزم الشركة استخدام الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة عند سریانھا.
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٢٠٢١یونیو٣٠

٧

الزكاة -٣

المحملة للفترة
٤٬٣٤٢٬٩٢٧ولایر سعودي ٢٬٨١٥٬٧٩٠مبلغ  ٢٠٢١یونیو٣٠في  ةة أشھر المنتھیستالالثالثة أشھر وةبلغت الزكاة المحملة لفتر

١٬١٨٥٬١٥٦ولایر سعودي ٢٠٢٠:١٬٦٢٥٬٤٤٣یونیو٣٠في  ةة أشھر المنتھیستالالثالثة أشھر وة. (فترعلى التواليلایر سعودي
). على التواليلایر سعودي 

حركة المخصص خالل الفترة/ السنة
كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي: 

٢٠٢١یونیو٣٠
(غیر مراجعة) 
لایر سعودي 

٢٠٢٠دیسمبر٣١
(مراجعة)

لایر سعودي 

١٩٬٩٢٩٬٦٤٤١٩٬٨٥٤٬٣٧١في بدایة الفترة/ السنة
٤٬٣٤٢٬٩٢٧٤٬١٠٨٬٥٤٦مجنب خالل الفترة/ السنة
) ٤٬٠٣٣٬٢٧٣() ٥٬٧٤٠٬١٧١(مدفوع خالل الفترة/ السنة   ───────── ────────

١٨٬٥٣٢٬٤٠٠١٩٬٩٢٩٬٦٤٤في نھایة الفترة/ السنة
═══════════════════

الربوط الزكویة 
("الھیئة") عن كافة السنوات حتى ھیئة الزكاة والضریبة والجماركقامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة وقوائمھا المالیة إلى -

، وحصلت على شھادات الزكاة عن تلك السنوات.٢٠٢٠دیسمبر ٣١
. ٢٠٠٩لدى الھیئة عن كافة السنوات حتى  أنھت الشركة موقفھا الزكوي-
لایر سعودي ١٣٬٩٠٣٬٤٤١، أصدرت الھیئة خطاًبا یوضح الفروقات الزكویة بمبلغ  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  -

لایر سعودي، خالل السنة  ١١٬٧٤٣٬٢١٨قامت الشركة بتكوین مخصص إضافي قدره  .٢٠١٧حتى  ٢٠١٠للسنوات من  
، مقابل مطالبات الزكاة عن ھذه الفترة، وتقدیم اعتراض إلى الھیئة على ھذه الفروقات. ٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في 

بمبلغ  ٢٠١٨، استلمت الشركة من الھیئة ربًطا مبدئیاً یظھر فروقات الزكاة لعام  ٢٠٢٠دیسمبر٣١المنتھیة في  السنةخالل  -
عالوة على ذلك، أصدرت الھیئة تعدیًال على  مل المبلغ.  لایر سعودي، وقامت الشركة بتكوین مخصص لكا ٤٬٠١٤٬٠٦٠

لایر سعودي.  ١٫٧٨٥٫٠٧٧بناًء على التوضیحات المقدمة من الشركة وخفضت الفروقات إلى  ٢٠١٨فروقات الزكاة لعام  
. ٢٠٢٠دیسمبر٣١المنتھیة في للسنةوعلیھ، قامت الشركة بعكس المخصص المجنب بالزیادة في قائمة الدخل الشامل 

ال- التنمویة ٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في  فترةخالل  الفرص  ملكیة شركة  الھیئة، بخصوص  من  مراسالت  اإلدارة  استلمت   ،
فتراضات معینة خضوع احتملة على الشركة.  ترى الھیئة، بناءا على  للتجارة "أحد مساھمي الشركة" بشأن بعض الضرائب الم

الھیئة، في المراسالت المذكورة أعاله، أن المساھم المذكور مملوك بالكامل بطریقة  افترضتضریبة الدخل.  لالشركة جزئیا  
مالي مبلغ التعرض كما ھو إج كان  مباشرة أو غیر مباشرة من مالك من غیر مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي وبالتالي،  

ملیون لایر سعودي  ٣٫٩٤ملیون لایر سعودي وضریبة االستقطاع بمبلغ  ٢٩٫٧٦قدره  محدد من قبل الھیئة لضریبة الدخل  
تلك  اعتماد  ، باستثناء غرامات التأخیر والغرامات األخرى ذات الصلة. وكما بتاریخ  ٢٠١٨إلى  ٢٠١٣السنوات من  یغطي  و

، لم یتم استالم أي ربط رسمي من الھیئة. ومن المحتمل التعرض  األولیة الموجزة من قبل مجلس إدارة الشركةالمالیةالقوائم  
إذا ما قامت الھیئة بفرض التعرض  ٢٠٢٠دیسمبر٣١المنتھیة في سنةوال٢٠١٩دیسمبر ٣١لمبلغ إضافي للسنة المنتھیة في 

المذكور أعاله لكل سنوات الفحص.  
٪ على أساس أن الملكیة النظامیة للشركة ومساھمیھا ھم  ١٠٠ة مسجلة حالًیا لدى الھیئة كشركة خاضعة للزكاة بنسبة إن الشرك

ن مساھموالإما مواطنین من دول مجلس التعاون الخلیجي أو شركات تم إنشائھا في دول مجلس التعاون الخلیجي والتي یكون  
. عالوة على ذلك، ال تخضع توزیعات األرباح للمساھم المذكور أعاله، حسب بالكامل من مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي

وجھة نظر اإلدارة، لضریبة االستقطاع ألنھا شركة مقیمة في المملكة العربیة السعودیة (كشركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة  
التأسیس).  لعقودوفًقا 

في مرحلة مبكرة وأن نتیجة األمر أعاله ال تزال غیر مؤكدة. عالوة  ال تزال المناقشات مع الھیئة بشأن األمر أعاله جاریة و
على ذلك، وتحسًبا ألي موقف تفرضھ الھیئة، فضًال عن أي غرامات ذات صلة أو عقوبات تأخیر، قدم المساھم المذكور أعاله  

فیما یتعلق بالموضوع أعاله.  إلى الشركة خطاب تعھد بالتعویض لتحمل أي التزامات ضریبیة قد تفرضھا الھیئة على الشركة. 
أنھ من غیر   اإلدارة  المذكور أعاله، ترى  المساھم  من  بالتعویض  التعھد  وخطاب  حالًیا  المتاحة  المعلومات  لذلك، في ضوء 

. لشركة فیما یتعلق بالمراسالت أعاله الواردة من الھیئةعلى ا المرجح أن یكون ھناك أي تعرض جوھري 
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٨

الممتلكات والمعدات -٤

٢٠٢١یونیو٣٠
(غیر مراجعة) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

السیارات 
لایر سعودي 

أخرى 
لایر سعودي 

اإلجمالي 
لایر سعودي 

السیارات 
لایر سعودي 

أخرى 
لایر سعودي 

اإلجمالي 
لایر سعودي 

٨٧٧٬٨٤٣٬٧٠٤١٠١٬٢٤٣٬٣٦٨٩٧٩٬٠٨٧٬٠٧٢٩٢٦٬٤١١٬٠٩٤١٠٠٬٦٦٤٬٨٠٠١٬٠٢٧٬٠٧٥٬٨٩٤صافي القیمة الدفتریة االفتتاحیة 

١٩٩٬٦٩٥٬٩٥١٢٬٤٥١٬٨٩٧٢٠٢٬١٤٧٬٨٤٨٣٠٧٬٩٨٦٬٣٠٤٣٬٨٧٤٬٨٤٦٣١١٬٨٦١٬١٥٠إضافات خالل الفترة/ السنة 

) ١٥٧٬٩٢٩٬٥٥٤(- ) ١٥٧٬٩٢٩٬٥٥٤() ٦٨٬٩٦٢٬٠٦٩(-) ٦٨٬٩٦٢٬٠٦٩(، صافي مخزونتحویل سیارات إلى  

١٦٬٦٣٤- ١٦٬٦٣٤---عكس قید)(مشطوبات

) ٢٠١٬٩٣٧٬٠٥٢() ٣٬٢٩٦٬٢٧٨() ١٩٨٬٦٤٠٬٧٧٤() ١٠٢٬٩٧٨٬٧٢١() ١٬٩٦٦٬٨٤٤() ١٠١٬٠١١٬٨٧٧(استھالك للفترة/ للسنة 
─────────────────────────────────────────────

٩٠٧٬٥٦٥٬٧٠٩١٠١٬٧٢٨٬٤٢١١٬٠٠٩٬٢٩٤٬١٣٠٨٧٧٬٨٤٣٬٧٠٤١٠١٬٢٤٣٬٣٦٨٩٧٩٬٠٨٧٬٠٧٢صافي القیمة الدفتریة الختامیة 
═══════════════════════════════════════════════════════

السھم خسارة) (ربح -٥

الفترة المتعلق بالمساھمین في الشركة على  (خسارة)السھم األساسي والمخفض وذلك بقسمة صافي دخل  (خسارة)یتم احتساب ربح  
السھم كما یلي:(خسارة)یتم احتساب ربح األسھم العادیة القائمة خالل الفترة.المتوسط المرجح لعدد 

یونیو٣٠منتھیة في اللفترة الثالثة أشھر 
(غیر مراجعة)

یونیو ٣٠منتھیة الأشھر الستةلفترة 
(غیر مراجعة)

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

٥٠٬٩٣٢٬٨٩٨٢٧٬٨٨٧٬٤٧٨)٦٬١٧٢٬٥٦١(٢٤٬٩٥٩٬١٩٦(لایر سعودي)لفترة(خسارة)صافي دخل ا
════════════════════════════════════

٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (سھم)  
────────────────────────────────

األساسي والمخفض (لایر  السھم (خسارة)ربح 
١٫١٨٠٫٦٥)٠٫١٤(٠٫٥٨سعودي)

════════════════════════════════════

مخزون ال-٦

لایر  ٥٬٩٦٦٬٤٨٧بتسجیل إنخفاض في قیمة المخزون بمبلغ، قامت الشركة  ٢٠٢١یونیو٣٠ة أشھر المنتھیة في  ستخالل فترة ال
یتم إدراج ھذا المصروف ضمن تكلفة اإلیرادات في لایر سعودي) من قیمة البضاعة.٢٠٢٠:١١٬٠٠١٬٩٦٩یونیو٣٠سعودي (

. األولیة الموجزةقائمة الدخل الشامل

موجودات حق االستخدام -٧

ورش وأماكن سكن ومواقع). (أيیوجد لدى الشركة عقود إیجار بشأن المباني 

تطبق اإلیجار تبلغ مدة عقدھا اثني عشر شھًرا أو أقل وعقود المعدات المكتبیة المنخفضة القیمة.لدى الشركة أیًضا بعض عقود  
األجل" و "عقود إیجار الموجودات منخفضة   الشركة إعفاءات اإلثبات على عقود اإلیجار ھذه فیما یتعلق "بعقود اإلیجار قصیر 

القیمة".



شركة ذیب لتأجیر السیارات 
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢١یونیو٣٠

٩

(تتمة) موجودات حق االستخدام-٧
یلي أدناه القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام المثبتة والحركة خالل الفترة/السنة:فیما 

٢٠٢١یونیو٣٠
(غیر مراجعة) 
لایر سعودي 

٢٠٢٠دیسمبر٣١
(مراجعة)

لایر سعودي 

١١٩٬٢١٨٬٠٤٦٤٦٬٩٢٢٬٦٨٣السنة/بدایة الفترةالرصید في 
٦٬٨١٣٬٦٧١١٠٥٬٧٥٦٬٣٠٢إضافات 
)٣٣٬٤٦٠٬٩٣٩() ١٩٬٣٧١٬١٩٧(استھالك  ───────── ────────

١٠٦٬٦٦٠٬٥٢٠١١٩٬٢١٨٬٠٤٦في نھایة الفترة/ السنة
═══════════════════

فیما یلي أدناه القیم الدفتریة اللتزامات اإلیجار والحركة خالل الفترة /السنة:
٢٠٢١یونیو٣٠

(غیر مراجعة) 
لایر سعودي 

٢٠٢٠دیسمبر٣١
(مراجعة)

لایر سعودي 

١٢٧٬٧٠٥٬٠٦٥٤٣٬٩٧٧٬٩٣٣في بدایة الفترة/ السنة
٦٬٨١٣٬٦٧١١٠٥٬٧٥٦٬٣٠٢إضافات 

٢٬٦٧٨٬٧١٣٤٬٧٢٥٬٨٩٩زیادة العمولة 
)٢٦٬٧٥٥٬٠٦٩() ٧٬٢٥٥٬٦٣٥(مبالغ مسددة   ──────── ────────

١٢٩٬٩٤١٬٨١٤١٢٧٬٧٠٥٬٠٦٥في نھایة الفترة/ السنة
٢٧٬٦٨٦٬٤١٥٣٤٬٧٩١٬٠٧٢متداولالجزء ال ناقًصا:  ──────── ────────

١٠٢٬٢٥٥٬٣٩٩٩٢٬٩١٣٬٩٩٣متداول الجزء غیر ال
══════════════════

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-٨

موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسیطرة أو التي  تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار  
یمارس علیھا تأثیرًا ھاماً من قبل ھذه الجھات.

یتم إجراء المعامالت مع الجھات ذات العالقة ذات العالقة من قبل ادارة الشركة.الجھاتتمت الموافقة على شروط المعامالت مع  
فیما یلي قائمة بالجھات ذات العالقة بالشركة:ویات خالل دورة األعمال العادیة.خالل دورة األعمال العادیة كما تتم التس

طبیعة العالقة الجھة ذات العالقة 

جھة منتسبة شركة انفستكورب السعودیة لالستثمارات المالیة
مساھم إبراھیم الذییب عبد هللاحمود 

جھة منتسبة شركة أبناء الذییب 
مساھم الذییبعبد هللامحمد احمد 

مساھم الذییب عبد هللانواف محمد احمد 
مساھم الذییب عبد هللانایف محمد احمد 

أخرى إبراھیم احمد الذییب
جھة منتسبة شركة مداریم



شركة ذیب لتأجیر السیارات 
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢١یونیو٣٠

١٠

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة) -٨
أشھر المنتھیة في: ةستفیما یلي تفاصیل المعامالت مع الجھات ذات العالقة لفترة ال

طبیعة المعاملة الجھة ذات العالقة 

٢٠٢١یونیو٣٠
(غیر مراجعة)
لایر سعودي 

٢٠٢٠یونیو٣٠
(غیر مراجعة) 
لایر سعودي

-٧٬٤٢٢إیرادات وإیرادات أخرىإبراھیم الذییب عبد هللا حمود 
١٬٩٩٩٬٤١٠-إیرادات شركة أبناء الذییب 

٤٨٢٬٤٩٩)٦٠٠(إیرادات شركة مداریم
)١٤٠٬٠٠٠()٣١٢٬٥٠٠(مصاریفمحمد أحمد الذییب

ة أشھر المنتھیة في: ثالثفیما یلي تفاصیل المعامالت مع الجھات ذات العالقة لفترة ال

طبیعة المعاملة الجھة ذات العالقة 

٢٠٢١یونیو ٣٠
(غیر مراجعة)
لایر سعودي 

٢٠٢٠یونیو٣٠
مراجعة) (غیر 

لایر سعودي

٨٤٬٠٠٠)٦٠٠(إیرادات شركة مداریم

ة أشھر المنتھیة في: ستفیما یلي تفاصیل تعویضات كبار موظفي اإلدارة لفترة ال

طبیعة المعاملة الجھة ذات العالقة 

٢٠٢١یونیو ٣٠
(غیر مراجعة)

لایر سعودي 

٢٠٢٠یونیو٣٠
(غیر مراجعة) 
لایر سعودي

٣٬٠٧٤٬٧٥٧٣٬٠٩٢٬٢٠٨منافع الموظفین قصیرة األجل كبار موظفي اإلدارة
١١٣٬٩٠٦١١٤٬٥٦٧منافع الموظفین طویلة األجل

٥٧٠٬٤١٤٤٦١٬٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة 

فیما یلي تفاصیل تعویضات كبار موظفي اإلدارة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في: 

طبیعة المعاملة الجھة ذات العالقة 

٢٠٢١یونیو ٣٠
(غیر مراجعة)

لایر سعودي 

٢٠٢٠یونیو٣٠
(غیر مراجعة) 
لایر سعودي

١٬٦٨٣٬٠٤٥١٬٤٣٠٬٧٢٨منافع الموظفین قصیرة األجل اإلدارةكبار موظفي 
٥٧٬٢٦٨٥٧٬٢٦٨منافع الموظفین طویلة األجل

٣٩٧٬٩١٤٢٣٠٬٥٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة 

فیما یلي تحلیًال للمبالغ المستحقة من الجھة ذات العالقة:
٢٠٢١یونیو ٣٠

(غیر مراجعة)
سعودي لایر 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
(مراجعة) 

لایر سعودي

٩٬٦٦٥٬٤١٨- تكالیف الطرح العام األولي المتكبدة نیابة عن المساھمین (*)
٤٤٠٬١٨٣٤٤٠٬١٨٣شركة مداریم

٣٨٬١٧٦٢٧٬٨٩٥اخرى 
──────────────────

٤٧٨٬٣٥٩١٠٬١٣٣٬٤٩٦
══════════════════

خالل من قبل المساھمین عند نجاح عملیة اإلدراج.هالمبلغ تكلفة الطرح العام األولي والذي تمت الموافقة على سدادیمثل ھذا  (*) 
. الطرح العام األوليلغ المستحق لتكالیف ا ، استردت اإلدارة كامل المب٢٠٢١یونیو٣٠الفترة المنتھیة في 



شركة ذیب لتأجیر السیارات 
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢١یونیو٣٠

١١

رأس المال -٩

سھم، قیمة ٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١لایر سعودي (١٠سھم، قیمة كل سھم  ٤٣٬٠٠٠٬٠٠٠یتكون رأس مال الشركة من 
لایر سعودي). ١٠كل سھم 

بتاریخ   المنعقد  العادیة  غیر  العامة  الجمعیة  اجتماع  من  ٢٠٢٠مارس  ١٩خالل  الشركة  مال  رأس  زیادة  المساھمون  قرر   ،
لایر سعودي من  ٥٥٬٣٣٨٬٠٧٧ودي من خالل تحویل مبلغ قدره  سعلایر  ٤٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠إلى  لایر سعودي  ١٥٣٬٩٠٢٬٠٠٠

. ٢٠٢٠وقد اكتملت اإلجراءات القانونیة ذات الصلة خالل عام  من األرباح المبقاة.٢٢٠٬٧٥٩٬٩٢٣قدره  االحتیاطي النظامي ومبلغ  

القرض ألجل -١٠
٢٠٢١یونیو٣٠

(غیر مراجعة) 
لایر سعودي 

٢٠٢٠دیسمبر٣١
(مراجعة)

لایر سعودي 

٣٠٣٬٢٦٤٬٨٢٣٢٩٦٬٥٠٨٬٠٠٦جزء متداول
٢٣٤٬٠٧٢٬٦٢٦٢٤٨٬٥١١٬٧٦٠جزء غیر متداول 

 ───────── ─────────
٥٣٧٬٣٣٧٬٤٤٩٥٤٥٬٠١٩٬٧٦٦
════════════════════

التسھیالت مضمونة بضمانات شخصیة  إن ھذه  حصلت الشركة على تسھیالت بنكیة على شكل قروض طویلة األجل من بنوك محلیة.
تم إظھار األقساط شھرًا من تاریخ السحب.٤٨إلى  ٢٤یستحق القرض ألجل السداد على فترة تتراوح من  من قبل المساھمین.
لدى الشركة تسھیالت اخرى غیر مسحوبة لدى بنك متاحة وفقًا شھًرا القادمة ضمن المطلوبات المتداولة.١٢المستحقة خالل الـ  

التفاقیات التسھیل الموقعة.

كما في   المتداولة  موجوداتھا  للشركة  المتداولة  المطلوبات  القروض، ٢٠٢١یونیو٣٠تجاوزت  بشكل رئیسي إلى  ذلك  ویرجع 
الموجودات غیر المتداولة في قائمة المركز المالي، كجزء   األعمال من دورةالمستخدمة لتمویل شراء السیارات المصنفة ضمن 

ویتماشى ذلك مع الفترات المفصح عنھا سابقاً.العادیة.

المعلومات القطاعیة -١١
إن الموجودات التقاریر الداخلیة الخاصة بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن نشاطات الشركة.تمشیاً مع طریقة إعداد 

الكفایة إلنتاج تقسیم للموجودات والمطلوبات والتكالیف على   فیھ  والمطلوبات وسجالت التكلفة الخاصة بالشركة غیر مفصلة بما 
ال یوجد أي إیرادات بین القطاعات.  تقوم اإلدارة بمراقبة التفاصیل التالیة على أساس  التوالي بین القطاعات، وبالتالي ال یتم فصلھا.

قطاع: كل 

في أشھر المنتھیة ستةلفترة ال
(غیر مراجعة) ٢٠٢١یونیو٣٠

قصیر األجلالتأجیر
لایر سعودي 

طویل األجل التأجیر
لایر سعودي 

أخرى 
لایر سعودي 

اإلجمالي 
لایر سعودي 

١٥٦٬٨٩٣٬٣٨٦١٢٩٬٩٢٧٬٥٣٤٧٠٬٣٢٤٬٢٦٩٣٥٧٬١٤٥٬١٨٩إیرادات 
) ١٠١٬٠١١٬٨٧٧(-) ٥٥٬٥٦٢٬٤٤٩() ٤٥٬٤٤٩٬٤٢٨(مصروف استھالك   ──────── ──────── ──────── ────────

١١١٬٤٤٣٬٩٥٨٧٤٬٣٦٥٬٠٨٥٧٠٬٣٢٤٬٢٦٩٢٥٦٬١٣٣٬٣١٢ربح القطاع 
════════════════════════════════════

أشھر المنتھیة في  ةثالث اللفترة 
(غیر مراجعة) ٢٠٢١یونیو٣٠

قصیر األجلالتأجیر 
لایر سعودي 

طویة األجلالتأجیر
لایر سعودي 

أخرى 
لایر سعودي 

اإلجمالي 
لایر سعودي 

٧٩٬٩١١٬٢٦٨٦٥٬٣٥٢٬٥٢٥٣٤٬٩٧٩٬٨٩٦١٨٠٬٢٤٣٬٦٨٩إیرادات 
)٥١٬٣٤٧٬٠٣٩(-)٢٧٬٣٤٠٬٠٣٢()٢٤٬٠٠٧٬٠٠٧(مصروف استھالك   ──────── ──────── ──────── ────────

٥٥٬٩٠٤٬٢٦١٣٨٬٠١٢٬٤٩٣٣٤٬٩٧٩٬٨٩٦١٢٨٬٨٩٦٬٦٥٠ربح القطاع 
════════════════════════════════════



شركة ذیب لتأجیر السیارات 
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢١یونیو٣٠

١٢

(تتمة) المعلومات القطاعیة-١١

فيأشھر المنتھیة ةستلفترة ال
مراجعة) (غیر ٢٠٢٠یونیو٣٠

قصیر األجلالتأجیر 
لایر سعودي

طویل األجلالتأجیر 
لایر سعودي

أخرى
لایر سعودي

اإلجمالي 
لایر سعودي

١١٨٬٩٧١٬٨٦٩١٢٠٬٦٢١٬٣٨٠٧٩٬٥١٥٬٣٠٩٣١٩٬١٠٨٬٥٥٨إیرادات 
) ٩٨٬١٠٠٬٤١١(-) ٥٢٬٣٩٨٬١١٣() ٤٥٬٧٠٢٬٢٩٨(مصروف استھالك   ──────── ──────── ──────── ────────

٧٣٬٢٦٩٬٥٧١٦٨٬٢٢٣٬٢٦٧٧٩٬٥١٥٬٣٠٩٢٢١٬٠٠٨٬١٤٧ربح القطاع 
════════════════════════════════════

أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
(غیر مراجعة) ٢٠٢٠یونیو٣٠

قصیر األجلالتأجیر 
لایر سعودي

طویة األجلالتأجیر 
لایر سعودي

أخرى
سعوديلایر 

اإلجمالي 
لایر سعودي

٣٠٬٤٥٧٬٧٢٦٦٠٬٨٩٢٬٩٧٥٣٠٬١٦٠٬٩٥٦١٢١٬٥١١٬٦٥٧إیرادات 
) ٤٦٬٨٣٤٬٨٦٧(-) ٢٦٬١٦٦٬٢٢٩() ٢٠٬٦٦٨٬٦٣٨(مصروف استھالك   ──────── ──────── ──────── ────────

٩٬٧٨٩٬٠٨٨٣٤٬٧٢٦٬٧٤٦٣٠٬١٦٠٬٩٥٦٧٤٬٦٧٦٬٧٩٠ربح القطاع 
════════════════════════════════════

تسویة الربح:
یونیو٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

(غیر مراجعة)
یونیو٣٠ة أشھر المنتھیة في  ست لفترة ال

(غیر مراجعة)
٢٠٢١

لایر سعودي 
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠٢١

لایر سعودي 
٢٠٢٠

لایر سعودي

١٢٨٬٨٩٦٬٦٥٠٧٤٬٦٧٦٬٧٩٠٢٥٦٬١٣٣٬٣١٢٢٢١٬٠٠٨٬١٤٧ربح القطاع 
) ١٩٣٬١٢٠٬٦٦٩() ٢٠٥٬٢٠٠٬٤١٤() ٨٠٬٨٤٩٬٣٥١() ١٠٣٬٩٣٧٬٤٥٤(المصاریف األخرى (*)  ───────── ───────── ───────── ─────────

٥٠٬٩٣٢٬٨٩٨٢٧٬٨٨٧٬٤٧٨)٦٬١٧٢٬٥٦١(٢٤٬٩٥٩٬١٩٦صافي دخل الفترة 
════════════════════════════════════════

تمثل المصاریف األخرى بشكل رئیسي رواتب الموظفین والمنافع األخرى، وإطفاء موجودات حق استخدام، وتأمین وصیانة  (*) 
ومصاریف أخرى.

یوضح الملخص التالي العملیة في كل القطاعات التي یتم رفع التقاریر بشأنھا الخاصة بالشركة:

لعمالء بموجب ترتیبات إیجار قصیرة األجل (یومیة  لالنشاطات التي تتضمن تأجیر السیارات  التأجیر قصیر األجلیمثل قطاع  -
وشھریة). 

إیجار تشغیلي متوسطعقد  لعمالء بموجب ترتیبات  لالتي تتضمن تأجیر السیارات  النشاطاتاألجلطویل  التأجیر  یمثل قطاع  -
إلى طویل األجل. 

طویل  واتمثل مبیعات السیارات (األخرى) مبیعات السیارات التي تم االحتفاظ بھا سابقاً كجزء من عقد اإلیجار أسطول قصیر -
األجل. 

معلومات عن اإلیرادات المفصلة
فیما یلي أدناه تفصیل إیرادات الشركة من العقود المبرمة مع العمالء:

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
یونیو٣٠

(غیر مراجعة)

ة أشھر المنتھیة في  ست لفترة ال
یونیو٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠٢١

لایر سعودي 
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠٢١

لایر سعودي 
٢٠٢٠

لایر سعودي
٧٩٬٩١١٬٢٦٨٣٠٬٤٥٧٬٧٢٦١٥٦٬٨٩٣٬٣٨٦١١٨٬٩٧١٬٨٦٩التأجیر قصیر األجل

٦٥٬٣٥٢٬٥٢٥٦٠٬٨٩٢٬٩٧٥١٢٩٬٩٢٧٬٥٣٤١٢٠٬٦٢١٬٣٨٠األجلطویلالتأجیر 
٣٤٬٩٧٩٬٨٩٦٣٠٬١٦٠٬٩٥٦٧٠٬٣٢٤٬٢٦٩٧٩٬٥١٥٬٣٠٩مبیعات السیارات   ───────── ──────── ───────── ────────

١٨٠٬٢٤٣٬٦٨٩١٢١٬٥١١٬٦٥٧٣٥٧٬١٤٥٬١٨٩٣١٩٬١٠٨٬٥٥٨
════════════════════════════════════════



شركة ذیب لتأجیر السیارات 
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢١یونیو٣٠

١٣

(تتمة) المعلومات القطاعیة-١١

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  توقیت إثبات اإلیرادات 
یونیو٣٠

(غیر مراجعة)

ة أشھر المنتھیة في  ست لفترة ال
یونیو٣٠

(غیر مراجعة)
٢٠٢١

لایر سعودي 
٢٠٢٠

لایر سعودي
٢٠٢١

لایر سعودي 
٢٠٢٠

سعوديلایر 
١٤٥٬٢٦٣٬٧٩٣٩١٬٣٥٠٬٧٠١٢٨٦٬٨٢٠٬٩٢٠٢٣٩٬٥٩٣٬٢٤٩خدمات محولة على مدى الزمن

٣٤٬٩٧٩٬٨٩٦٣٠٬١٦٠٬٩٥٦٧٠٬٣٢٤٬٢٦٩٧٩٬٥١٥٬٣٠٩خدمات محولة عند نقطة من الزمن  ───────── ──────── ───────── ────────
١٨٠٬٢٤٣٬٦٨٩١٢١٬٥١١٬٦٥٧٣٥٧٬١٤٥٬١٨٩٣١٩٬١٠٨٬٥٥٨
════════════════════════════════════════

التزامات األداء 
یوما من تاریخ الفاتورة بالنسبة لعمالء الشركات.٦٠یتم الوفاء بالتزام األداء عند توفر السیارات لإلیجار ویستحق السداد عادة خالل  

ال یوجد أي التزامات أداء لم یتم الوفاء بھا كما بتاریخ إعداد القوائم المالیة، االرجاع.إن عقود بیع السیارات ال تمنح العمالء حق  
وعلیھ، ال یوجد سعر معاملة یتعین توزیعھ على التزامات األداء التي لم یتم الوفاء بھا أو المتبقیة.

الشركة كمؤجر–عقود اإلیجارات التشغیلیة 
أسطول بشأن  إیجار  عقود  الشركة  بھا.أبرمت  الخاص  وغیر  السیارات  التجاریة  السیارات  إیجار  فترات عقود  تتراوح  ما  عادًة 

سنوات، وتتضمن بنودًا تتیح المراجعة الدوریة للزیادة التصاعدیة لقیمة اإلیجار وفًقا للظروف السائدة في السوق.٥و١التجاریة بین  
اإلیجار.تتضمن بعض عقود اإلیجار خیارات الفسخ قبل نھایة مدة 

خ فیما یلي بیان بالحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة المستحقة القبض بموجب عقود اإلیجار التشغیلي غیر القابلة لإللغاء كما بتاری
إعداد القوائم المالیة:

٢٠٢١یونیو٣٠
(غیر مراجعة) 
لایر سعودي 

٢٠٢٠دیسمبر٣١
(مراجعة)

لایر سعودي 
٢٢٣٬٢٩٧٬٢١٦٢٢٤٬٣٣٤٬١٩٢خالل سنة

٢٢٧٬١٠٣٬٦٥٥٢٦٧٬٠٤٤٬٨٢٥سنوات ٥بعد سنة وأقل من   ───────── ─────────
٤٥٠٬٤٠٠٬٨٧١٤٩١٬٣٧٩٬٠١٧
════════════════════

توزیعات االرباح -١٢

لایر سعودي للسھم الواحد ١٫١٧بواقع  بتوزیع أرباح نقدیة  ٢٠٢٠ینایر ٢٢أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ  
.  ٢٠٢٠اكتوبر  ٢١لایر سعودي وتمت الموافقة علیھا من قبل الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة في  ١٨٬٠٠٠٬٠٠٠بإجمالي قدره  

تم توزیع األرباح األولیة المذكورة أعاله على المساھمین.

االلتزامات المحتملة -١٣

قدرھا  تقام،  ٢٠٢١یونیو٣٠في   ضمان  خطابات  بإصدار  (٤٤٬٨٣٦٬٩٢٥الشركة  سعودي  : ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لایر 
سعودي)، تتعلق بشكل رئیسي بعقارات مؤجرة وضمانات عطاءات.لایر٤٣٬٦٩٧٬٣٨٥

المشتقات غیر المخصصة كأدوات تغطیة مخاطر -١٤

دیسمبر ٣١(لایر سعودي٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠بمبلغ أسمي قدره  محلیة.قامت الشركة بإبرام اتفاقیات مقایضات أسعار عموالت مع بنوك  
.  تعكس المشتقات غیر المخصصة كأدوات تغطیة مخاطر التغیر في القیمة العادلة ألسعار لایر سعودي)١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠٢٠

كما مخاطر أسعار العموالت.العموالت غیر المخصصة في عملیات تغطیة المخاطر، ولكنھا مع ذلك تھدف إلى الحد من مستوى  
لایر  ١٬٤٤٧٬٩٣٦الخسارة  العادلة من خالل الربح أو  المدرجة بالقیمة، بلغ الرصید القائم لألدوات المشتقة  ٢٠٢١یونیو٣٠في  

لایر سعودي). ٢٬٧٦٠٬٤٤٣: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١سعودي (

، مع المدخالت الھامة ٢المخصصة كأدوات تغطیة ضمن المستوى وألغراض اإلفصاح، تم تجمیع التسلسل الھرمي للمشتقات غیر  
القابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. 



شركة ذیب لتأجیر السیارات 
(شركة مساھمة سعودیة) 

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢١یونیو٣٠

١٤

١٩-كوفید-١٥
دیسمبر   (كوفید٢٠١٩في  كورونا ألول مرة  جدیدة من فیروس  تم اإلبالغ عن ظھور ساللة  ھوبي  ١٩-،  مقاطعة  ووھان،  ) في 

فھ بالجائحة من قبل منظمة الصحة العالمیة. انتشر ھذا المرض منذ ذلك الحین في معظم ، تم تصنی٢٠٢٠بالصین. والحقاً في مارس  
الدول حول العالم، مما أدى إلى اتخاذ العدید من الدول، بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة، إجراءات متنوعة للحد من انتشار  

ظر التجول ومنع التنقل بین المدن داخل المملكة العربیة السعودیة،  فیروس كورونا، بما في ذلك فرض قیود مؤقتة، مثل منع السفر وح 
وقیود على األنشطة التي ال تسمح بالتباعد االجتماعي، باإلضافة إلى أنھ یتعین على األشخاص القادمین من الدول األخرى حجر 

لك تباطئ في تدفقات إیرادات الشركة، خاصة  صحي لفترة زمنیة معینة. ونظرًا للقیود العدیدة المفروضة على التنقل، فقد نتج عن ذ 
.تلك المتعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األجل نتیجة االنخفاض المفاجئ على طلب خدمات تأجیر السیارات

الخاصة ، قامت إدارة الشركة بإجراء تقییم لألثر الناتج عن ذلك على عملیاتھا، وتقدیر متطلبات السیولة ١٩-استجابة النتشار كوفید
بھا والجوانب التجاریة، بما في ذلك عوامل مثل القیود على السفر وسلسلة التورید والطلب على الخدمات والطلب على السیارات 
المستعملة واالعتبارات األخرى ذات الصلة.  قامت اإلدارة باتخاذ سلسلة من اإلجراءات الوقائیة بما في ذلك تطبیق جمیع إرشادات  

الصادرة عن وزارة الصحة لضمان صحة وسالمة موظفیھا وعمالئھا والمجتمع بوجھ عام أیضاً. قامت اإلدارة السالمة الساریة
باتخاذ العدید من اإلجراءات للتخفیف من آثار الجائحة بما في ذلك إجراء عملیة استبعاد منسقة للسیارات واالستفادة من برامج الدعم  

عقود التأمین. باإلضافة إلى ذلك، قامت إدارة الشركة بتقییم وضع التدفقات النقدیة، بما في  الحكومي وإعادة التفاوض بشأن اإلیجار و
.ذلك التسھیالت البنكیة المتاحة واستمراریة عقود اإلیجار الحالیة ومدى استعداد اإلجراءات التشغیلیة عند تحسن الوضع

ونتائجھا المالیة غیر مؤكد وسیتوقف على العدید من العوامل إن مدى تأثیر جائحة فیروس كورونا على أعمال الشركة وعملیاتھا 
والتطورات المستقبلیة، والتي قد ال تتمكن الشركة من تقدیرھا بشكل موثوق خالل الفترة الحالیة، علماً أن تمویل رأس المال العامل  

معدل انتقال الفیروس، ومدة التفشي، واإلجراءات  الخاص بالشركة یعتمد كثیرًا على التدفقات النقدیة من العملیات. تشمل ھذه العوامل
االحترازیة التي قد تتخذھا السلطات الحكومیة للحد من انتشار الوباء، وتأثیر تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي، وأثر ذلك على 

.األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في الشركة وغیرھا من العوامل

ا ألحكام والتقدیرات واالفتراضات حول القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي یصعب الحصول یتعین على اإلدارة إجراء 
واالفتراضات  والتقدیرات  األحكام  تستند  مناقشتھا.  تمت  التي  التأكد  عدم  حاالت  باالعتبار  األخذ  مع  أخرى،  مصادر  من  علیھا 

تشتمل ع أخرى ذات صلة  السابقة وعوامل  الخبرة  توقعات لألحداث المستقبلیة والتي یعتقد بأنھا معقولة وفقًا  المصاحبة على  لى 
، تخضع ھذه التقدیرات المحاسبیة واألحكام اإلداریة  ١٩-للظروف. ونظرًا للنتائج العالمیة التي ال یمكن التنبؤ بھا حالیاً بشأن كوفید

األحكام اإلداریة، وقد یكون للتغیرات أثر جوھري على  إلى ازدیاد في حالة عدم التأكد. وقد تختلف المبالغ الفعلیة عن التقدیرات و
ھذه القوائم المالیة األولیة. باإلضافة إلى ذلك، ال یزال من غیر المؤكد تحدید حجم ومدة وسرعة تفشي ھذه الجائحة العالمیة.  ونظرًا 

كة في تقییم طبیعة ومدى تأثیر لكون الوضع سریع التطور وما یتضمنھ من حاالت عدم تأكد بشأن المستقبل، سوف تستمر الشر
. الفیروس على أعمالھا ونتائجھا المالیة وأدائھا 

األحداث الالحقة-١٦
والتي قد یكون لھا تأثیر ھام على القوائم المالیة األولیة للفترة المنتھیة  ٢٠٢١یونیو٣٠بعد  لم تقع أیة أحداث ھامة  ،اإلدارةفي رأي  

. ٢٠٢١یونیو٣٠في 

القیمة العادلة -١٧
تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ال تختلف كثیرًا عن قیمتھا الدفتریة نظرًا لتواریخ االستحقاق قصیرة 

األدوات.األجل لھذه 

المعلومات المقارنة -١٨
معلومات المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة.التم إعادة تصنیف بعض 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة -١٩
محرم ٢(الموافق  ٢٠٢١أغسطس١٠تم اعتماد إصدار ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة وفًقا لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ  

ھـ). ١٤٤٣


