
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 السیارات لتأجیر ذیب شركة

 )سعودیة مساھمة(شركة 
 

 المراجعة غیر الموجزة األولیة المالیة القوائم
 م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ في المنتھیتین أشھر والستة الثالثة لفترتي
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 الصفحة  المحتویات   جدول

  
 ۱ المستقل الحسابات مراجع  فحص  تقریر

  
 ۲ الموجزة  األولیة الشامل الدخل  قائمة

  
 ۳ الموجزة األولیة  المالي المركز  قائمة

  
 ٤ الموجزة  األولیة  المساھمین حقوق  في  التغیرات  قائمة

  
 ٥ الموجزة األولیة النقدیة  التدفقات قائمة

  
 ۱٦-٦ الموجزة  األولیة المالیة  القوائم  حول إیضاحات 
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 )مراجعة (غیر  الموجزة  األولیة  المالیة القوائم   حول إیضاحات
 م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

٦ 

 
 وأنشطتھا الشركة عن معلومات -۱
 

 التجاري  السجل بموجب السعودیة العربیة المملكة في  مسجلة سعودیة مساھمة شركة ھي("الشركة")  السیارات لتأجیر ذیب شركة
 سیاراتال  تأجیر  في  الشركة  نشاط  یتمثل).  ۱۹۹۸  أغسطس  ٦(الموافق    ھـ  ۱٤۱۹  الثاني  ربیع  ۱۲  وتاریخ  ۱۰۱۰۱٥۰٦٦۱  رقم

 . طویلة األجل تأجیرلألفراد وعقود ال
 

 على   الشركة   حصلت،  ۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۰  في.  األولي  العام  لالكتتاب  الشركة  طرح   الشركة  مساھمو  قرر ،  ۲۰۲۰  مارس  ۱۹  في
مارس   ۲۹  في (تداول).    السعودیة  المالیة  السوق  في   أسھمھا  إدراج  على   السعودیة   العربیة  المملكة  في  المالیة   السوق  ھیئة  من   الموافقة
 في تداول. أسھمھا تداول  الشركةبدأت ، م۲۰۲۱

 
 المحاسبیة والسیاسات اإلعداد أسس -۲
 
 اإلعداد  أسس ۲-۱
 المحاسبة   لمعیار  وفقًا  م۲۰۲۲  یونیو  ۳۰  في  المنتھیتین  أشھر  والستة  أشھر  الثالثة  لفترتي  الموجزة  األولیة  المالیة  القوائم  ھذه  إعداد  تم

 الھیئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعاییر  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المعتمد"،  األولي  المالي) "التقریر  ۳٤(  الدولي
 اإلدارة   تعتقد.  االستمراریة  مبدا  -  أعمالھا  في   االستمراریة  أساس   على  المالیة  القوائم  الشركة  أعدت.  والمحاسبین  للمراجعین  السعودیة

ً   تثیر  قد  جوھریة  تأكد  عدم  حاالت  أیة  ھناك  وجدی  ال  بأنھ  المتوقع  من  أنھ  مفاده  حكًما  اإلدارة  وأبدت.  االفتراض   ھذا  حول  شكوكا
 عن   تقل  ال  فترة  في  المنظور،  المستقبل  في  التشغیلیة  عملیاتھا  في  لالستمرار   الكافیة   الموارد   الشركة  لدى  یتوفر  أن  معقولة  بصورة

 .المالیة  الفترة نھایة من شھًرا ۱۲
 
المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، وعلیھ، یجب قراءتھا   واإلفصاحاتالقوائم المالیة األولیة الموجزة على كافة المعلومات    تشمل  ال

 الثالثة  فترتي  نتائج  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة.  م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱جنبًا إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في  
 ۳۱  في  المنتھیة  المالیة  للسنة  توقعھا  یمكن  التي  النتائج  على  مؤشًرا  بالضرورة  لیست  م۲۰۲۲  یونیو  ۳۰  في  المنتھیة  أشھر  والستة
 . م۲۰۲۲ دیسمبر

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

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

 
 الشركة قبل من المطبقة الجدیدة والتعدیالت  والتفسیرات المعاییر  ۲-۲

  یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة والتي تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة للسنة   فیما
.  لم تقم الشركة بتطبیق أي معاییر  م۲۰۲۲ینایر    ۱باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة في    م ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  
 ولكن لم تدخل حیز التنفیذ بعد. ،صدرتأو تعدیالت مبكرة والتي أو تفسیرات 

 
 . للشركة الموجزة األولیة  المالیة القوائم على أثر لھا لیس لكن  م۲۰۲۲  عام في مرة ألول التعدیالت من العدید یسري

 
 ) ۳( المالي للتقریر الدولي المعیار علىتعدیالت -  العام اإلطار مفھوم إلى اإلشارة

  الحالي   اإلصدار  إلى   باإلشارة  المحاسبة  لمعاییر  الدولي  للمجلس   المفاھیمي  لإلطار   السابق  اإلصدار  إلى  اإلشارة  محل  التعدیالت  تحل
 .متطلباتھ في جوھري تغیر دون ۲۰۱۸ مارس في صدر  الذي

 
 او  مكاسب  مسألة  لتجنب"  األعمال) "تجنیب  ۳(  المالي   للتقریر  الدولي  المعیار  في  االعتراف  مبادئ  إلى  استثناءً   التعدیالت  تتضمن
"المخصصات    ۳۷  الدولي  المحاسبة  معیار  ضمن  تقع  قد  التي  المحتملة  وااللتزامات  المطلوبات  عن  الناتجة  المحتملة"الیومین"    خسائر

  االستثناء   ویقتضي.  منفصل  بشكل  تكبدھا  حال "الرسوم"    ۲۱  رقم  الدولیة   المعاییر  لجنة  تفسیر  أو"  المحتملة  والموجودات  والمطلوبات
 بدال  التوالي،  على،  ۲۱  رقم  الدولیة  المعاییر  لجنة  تفسیر  أو"  ۳۷"   الدولي  المحاسبة  معیار  في  الواردة  المعاییر  تطبیق  المنشآت  من
 . االقتناء تاریخ في موجود حالي التزام ھناك كان إذا ما لتحدید المفاھیمي، اإلطار من

 
  لالعتراف   مؤھلة  غیر   المحتملة  الموجودات  أن  لتوضیح"  ۳"   المالي  للتقریر  الدولي   المعیار  إلى   جدیدة  فقرة   أیضا  التعدیالت  وتضیف

 . االقتناء تاریخ في بھا
 

 محتملة  موجودات  أیھ  وجود  لعدم  نظًرا  وذلك  للشركة؛  الموجزة  األولیة  المالیة  القوائم  على  أثر  أي  لھا  لیس  التعدیالت  ھذه  إن
 .  الفترة خالل الناشئة التعدیالت نطاق ضمن تقع محتملة ومطلوبات والتزامات
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 (تتمة)  المحاسبیة والسیاسات اإلعداد أسس -۲
 
 ) (تتمة الشركة قبل من المطبقة الجدیدة والتعدیالت  والتفسیرات المعاییر  ۲-۲
 

 ) ۱٦( الدولي المحاسبة معیار على التعدیالت - المقصود  االستخدام قبل المتحصالت  والمعدات واآلالت الممتلكات
واي متحصالت من بیع السلع التي یتم انتاجھا   والمعدات،منع المنشآت من خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت    یتم

 المنشأة   تعترف  ذلك،  من  وبدالً أثناء احضار ذلك األصل إلى موقعھ وحالتھ الالزمة للتشغیل بالطریقة التي تراھا اإلدارة مالئمة.  
 . الخسارة  او الربح  في السلع تلد انتاج وتكالیف السلع ھذه مثل  بیع من بالمتحصالت

 
 تنتجھا  التي  األصناف  لھذه  مبیعات  ھناك  تكن  لم   حیث.  للشركة  الموجزة  األولیة   المالیة  القوائم  على  تأثیر  أي  التعدیالت  لھذه  یكن  ولم

 . المعروضة األولى الفترة  بدایة بعد أو في لالستخدام  المتاحة والمعدات واآلالت الممتلكات
 

 المطبقة   التابعة  الشركة  –  مرة  ألول  المالي  للتقریر  الدولیة  المعاییر  تطبیق  –)  ۱(  المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  على  التعدیالت
  مرة ألول الدولیة للمعاییر

 الترجمة   فروقات  لقیاس)  ۱(  المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  من"أ")    ۱٦-(د  الفقرة  تطبیق  باختیار  التابعة  للشركة  التعدیل  یسمح
 المعاییر   إلى االم الشركة تحول تاریخ إلى استناداً  االم، للشركة الموحدة المالیة القوائم في عنھا المصفح المبالغ باستخدام المتراكمة

  األم  الشركة  فیھا  استحوذت  التي األعمال  تجمیع  وأثر  التوحید  إلجراءات  تعدیالت  أیة   اجراء  یتم  لم  إذا  وذلك.  المالي  للتقریر  الدولیة 
ً   التعدیل  یُطبق.  التابعة  الشركة  على  من"أ")    ۱٦-(د  الفقرة  تطبیق  تختار  التي  المشتركة  والمشاریع  الزمیلة   الشركات  على   أیضا

 .  للشركة الموجزة االولیة  المالیة القوائم على  أثر أي التعدیالت لھذه یكن لم). ۱( المالي للتقریر الدولي المعیار
 

  المتعلق باستبعاد المطلوبات المالیة ٪۱۰في فحص نسبة  الرسوم -): األدوات المالیة ۹الدولي للتقریر المالي (  المعیار
 شروط   عن  وتختلف  مستدیمة  معدل  أو  جدید  إما  مالي  التزام  شروط  تقدیر  عند  المنشأة  تدرجھا  التي  الرسوم  أن  التعدیالت  توضح
 الرسوم   تتضمن  بحیث  والمقرض  المقترض  بواسطة  المستلمة  او  المدفوعة  الرسوم  تلك  فقط  األتعاب  ھذه  تتضمن.  األصلي   االلتزام

"األدوات   ۳۹  الدولي  المحاسبة  لمعیار  مشابھ  تعدیل  اقتراح  یتم  لم. بالنیابة  المقرض  او  المقترض  إما بواسطة  المستلمة  او  المدفوعة 
 إجراء  لعدم   نظًرا  وذلك   للشركة؛   الموجزة  األولیة  المالیة  القوائم  على  أثر  أي   لھا  لیس  التعدیالت  ھذه  إن .  والقیاس  اإلثبات":  المالیة

 .  الفترة خالل  للشركة المالیة  األدوات على تعدیالت أیھ
 

  العادلة القیمة قیاسات في الضرائب - الزراعة) ٤۱( الدولي المحاسبة معیار
  المتعلقة   النقدیة  التدفقات  المنشآت  تستبعد  بأن  یقضي  الذي  ٤۱  الدولي  المحاسبة  معیار  من  ۲۲  الفقرة  في   الوارد  المطلب  التعدیل  یلغي

 القوائم  على  أثر  أي  التعدیالت  لھذه  یكن  لم.  ٤۱  الدولي  المحاسبة  معیار  نطاق  ضمن  للموجودات  العادلة  القیمة  قیاس  عند  بالضرائب
 القوائم  إعداد   بتاریخ  كما  ٤۱  الدولي  المحاسبة  معیار  نطاق  ضمن  موجودات  ایة  لدیھا  لیس  ألنھ  نظًرا  للشركة  الموجزة  األولیة  المالیة
 . المالیة

 
 الزكاة  -۳
 

 للفترة محمل مخصص
لایر   ٦٬٤۳۰٬۰۰۸سعودي و  لایر  ۳٬۳۷٤٬٤۷۳:  م۲۰۲۲  یونیو  ۳۰  في  المنتھیتین  أشھر  والستة   الثالثة  لفترتي  المحملة  الزكاة  بلغت

لایر   ٤٬۳٤۲٬۹۲۷لایر سعودي و  ۲٬۸۱٥٬۷۹۰  م:۲۰۲۱  یونیو  ۳۰ستة أشھر المنتھیتین في  الثالثة أشھر وللسعودي على التوالي (
 سعودي).

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

   یونیو ۳۰ 
 م ۲۰۲۲

 )مراجعة غیر(
 سعودي لایر

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة(
 سعودي لایر

   
 ۱۹٬۹۲۹٬٦٤٤ ۲۰٬۹٤٦٬۰۰۳ السنة /  الفترة بدایة في

 ٦٬۷٥٦٬٥۳۰ ٦٬٤۳۰٬۰۰۸ السنة /الفترة خالل مكون مخصص
 ───────── ────────   )٥٬۷٤۰٬۱۷۱( ) ٦٬۸٦٦٬۳٦٥( السنة  /الفترة خالل مدفوع

   ═════════ ═════════  ۲۰٬۹٤٦٬۰۰۳ ۲۰٬٥۰۹٬٦٤٦ السنة /  الفترة نھایة في
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۸ 

 
 (تتمة) الزكاة -۳
 

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

 .السنوات  تلك عن الزكاة شھادة على  وحصلت، م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 

 . ۲۰۱۱لدى الھیئة عن كافة السنوات حتى  الزكويالشركة موقفھا  أنھت -
 

  لایر   ۱۳٬۹۰۳٬٤٤۱  بمبلغ  الزكویة  الفروقات  یوضح  خطابًا  الھیئة  أصدرت،  ۲۰۱۹  دیسمبر  ۳۱  في  المنتھیة  السنة  خالل -
  خالل   سعودي،  لایر   ۱۱٬۷٤۳٬۲۱۸  قدره  إضافي   مخصص  بتكوین   الشركة   قامت.  ۲۰۱۷  حتى  ۲۰۱۲  من  للسنوات  سعودي

 المخالفات  في  الفصل  لجنة  إلى   اعتراض  وتقدیم  الفترة،  ھذه  عن   الزكاة  مطالبات  مقابل،  ۲۰۱۹  دیسمبر  ۳۱  في  المنتھیة  السنة
 .الفروقات  ھذه على  الضریبیة والمنازعات

 
ً   ربًطا  الھیئة  من  الشركة  استلمت، م۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱  في  المنتھیة  السنة  خالل -  بمبلغ   ۲۰۱۸  لعام  الزكاة  فروقات  یظھر  مبدئیا

 على   تعدیالً   الھیئة  أصدرت  ذلك،  على  عالوة.  المبلغ  لكامل  مخصص  بتكوین  الشركة  وقامت  سعودي،  لایر  ٤٬۰۱٤٬۰٦۰
.  سعودي   لایر  ۱٬۷۸٥٬۰۷۷  إلى  الفروقات  وخفضت  الشركة  من  المقدمة  التوضیحات  على  بناءً ,    ۲۰۱۸  لعام  الزكاة  فروقات
  وعالوة .  ۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۱  في  المنتھیة  للسنة  الشامل  الدخل  قائمة  في  بالزیادة  المجنب  المخصص  بعكس  الشركة  قامت  وعلیھ،

 . الفروقات ھذه على الضریبیة والمنازعات المخالفات  في الفصل   لجنة إلى اعتراض بتقدیم الشركة  قامت ذلك، على
 

 بشأن ("الھیئة")    والجمارك  والضریبة   الزكاة  ھیئة  من  مراسالت  اإلدارة   استلمت،  م۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱  في  المنتھیة  السنة  لخال -
 بعض   بوجود  تفید  التي  الشركة،  في  السابقین  المساھمین  أحد  للتجارة،  التنمویة  الفرص  شركة  قبل  من  لألسھم  السابقة  الملكیة

  افترضت .  الدخل  لضریبة  جزئیًا  الشركة  خضوع  معینة  افتراضات  على  بناءً   الھیئة،  ترى.  الشركة   على  المحتملة  الضرائب
  مالك   من  مباشرة  غیر  أو  مباشرة  بطریقة  بالكامل  مملوك  المذكور  السابق  المساھم  أن  أعاله،  المذكورة  المراسالت  في  الھیئة،

 الھیئة  قبل  من  محدد  ھو  كما  الدخل  لضریبة  التعرض  مبلغ  إجمالي  بلغ  ،علیھو  الخلیجي  التعاون  مجلس  دول  مواطني  غیر  من
 ویغطي   سعودي،  لایر  ملیون  ۳٫۹٤  الھیئة  قبل  من  محدد  ھو  كما   االستقطاع  لضریبة  التعرض  وبلغ  سعودي  لایر  ملیون  ۲۹٫۷٦
 اإلدارة   مجلس  اعتماد  بتاریخ  وكما.  الصلة   ذات  األخرى  والغرامات  التأخیر  غرامات  باستثناء،  ۲۰۱۸  إلى  ۲۰۱۳  من  السنوات

  المنتھیة   للسنة  إضافي  لمبلغ  التعرض  المحتمل  ومن.  الھیئة  من  رسمي  ربط  أي  استالم  یتم  لم  الموجزة،  األولیة  المالیة  القوائم  لھذه
  الھیئة   قامت  ما  إذا  السابق  المساھم  أسھم  بیع  ’  تاریخ  حتى  م۲۰۲۱  ینایر  ۱  من  المنتھیة  وللفترة  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹  دیسمبر  ۳۱  في

 . الربط سنوات كافة على أعاله المذكور بتطبیق االفتراض
 

٪ على أساس أن الملكیة النظامیة للشركة ومساھمیھا ھم  ۱۰۰الشركة مسجلة حالیًا لدى الھیئة كشركة خاضعة للزكاة بنسبة    إن
في دول مجلس التعاون الخلیجي والتي یكون المساھمون  إنشاؤھاإما مواطنین من دول مجلس التعاون الخلیجي أو شركات تم 

  المذكور   السابق  للمساھم  األرباح  توزیعات  تخضع  ال  ذلك،  على  عالوةفیھا بالكامل من مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي.  
 ذات  سعودیةكة  (كشر  السعودیة  العربیة  المملكة  في  مقیمة  شركة  ألنھا  االستقطاع  لضریبة  اإلدارة،  نظر  وجھة  حسب  أعاله،

 ).التأسیس لعقد وفقًا محدودة مسؤولیة
 
 وتحسبًا  ذلك،  على  عالوة.  مؤكدة  غیر  تزال  ال  أعاله  األمر  نتیجة   وأن  جاریة  أعاله  األمر  بشأن  الھیئة  مع  المناقشات  تزال  ال

  الشركة   إلى  أعاله  المذكور  السابق  المساھم  قدم  تأخیر،  عقوبات  أو  صلة  ذات  غرامات  أي  عن   فضالً   الھیئة،  تفرضھ  موقف  ألي
  في   لذلك،.  أعاله  بالموضوع  یتعلق  فیما  الشركة  على  الھیئة  تفرضھا   قد  ضریبیة  التزامات  أي  لتحمل  بالتعویض   تعھد  خطاب
  المرجح   غیر  من   أنھ  اإلدارة  ترى  أعاله،  المذكور  السابق  المساھم  من  بالتعویض  التعھد  وخطاب  حالیًا  المتاحة  المعلومات  ضوء

 . أعاله الھیئة من الواردة بالمراسالت یتعلق فیما  الشركة  على جوھري تعرض أي ھناك یكون أن
  



  شركة ذیب لتأجیر السیارات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) (تتمة) مراجعة حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر  إیضاحات
 م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

۹ 

 
 والمعدات الممتلكات -٤
 

 م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
 ) مراجعة غیر(

  م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱
 ) مراجعة(

 سیارات 
 سعودي لایر

 أخرى 
 سعودي لایر

 المجموع
 سعودي لایر

 سیارات 
 سعودي  لایر

 أخرى 
 سعودي  لایر

 المجموع 
 سعودي  لایر

       
 ۹۷۹٬۰۸۷٬۰۷۲ ۱۰۱٬۲٤۳٬۳٦۸ ۸۷۷٬۸٤۳٬۷۰٤ ۱٬۱٥٥٬٦٤٤٬٥٥۷ ۱۰۳٬٥۰۲٬٦۸۹ ۱٬۰٥۲٬۱٤۱٬۸٦۸ االفتتاحیة  الدفتریة  القیمة  صافي

       
 ٥۰۳٬۳۰٥٬۳۸۲ ٦٬۲۸٤٬۱۹۹ ٤۹۷٬۰۲۱٬۱۸۳ ۲۷۰٬٤٥٤٬۷۰۳ ۱٬۷۱٦٬۷٥۰ ۲٦۸٬۷۳۷٬۹٥۳ السنة  /الفترة خالل إضافات

       
  بضاعة، إلى  سیارات تحویل
 ) ۱۱۳٬۹٥۲٬٤۱٥( - ) ۱۱۳٬۹٥۲٬٤۱٥( ) ٥٤٬٤٥۰٬۳٦۲( - ) ٥٤٬٤٥۰٬۳٦۲( صافي 

       
 - - - ۷۸٬۹۲۷ - ۷۸٬۹۲۷ أخرى 

       
 ) ۲۱۲٬۷۹٥٬٤۸۲ ) ٤٬۰۲٤٬۸۷۸( ) ۲۰۸٬۷۷۰٬٦۰٤( ) ۱۱۹٬۲٤۸٬۳٤۷( ) ۱٬۲۷۹٬۳۳٤( ) ۱۱۷٬۹٦۹٬۰۱۳( لسنةا/   لفترةا  استھالك

  ─────────  ────────  ─────────  ─────────  ────────  ───────── 
 ۱٬۱٥٥٬٦٤٤٬٥٥۷ ۱۰۳٬٥۰۲٬٦۸۹ ۱٬۰٥۲٬۱٤۱٬۸٦۸ ۱٬۲٥۲٬٤۷۹٬٤۷۸ ۱۰۳٬۹٤۰٬۱۰٥ ۱٬۱٤۸٬٥۳۹٬۳۷۳ الختامیة   الدفتریة  القیمة  صافي

 ══════════ ═════════ ══════════ ══════════ ═════════ ══════════ 
 
 السھم ربحیة -٥

 
 المرجح  المتوسط على الشركة في بالمساھمین المتعلق الفترة دخل صافي بقسمة وذلك والمخفض األساسي  السھم ربح احتساب  یتم

 : یلي كما السھم ربح احتساب یتم. الفترة  خالل القائمة  العادیة األسھم لعدد
 

 
 
 

 ۳۰ في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة
  یونیو

 ) مراجعة غیر(

 ۳۰ في المنتھیة أشھر الستة لفترة 
 یونیو 

 ) مراجعة غیر(
 م۲۰۲۱ م۲۰۲۲  م۲۰۲۱ م۲۰۲۲ 

      
 ٥۰٬۹۳۲٬۸۹۸ ۸٥٬٦٥۳٬۹٦۱  ۲٤٬۹٥۹٬۱۹٦ ٤۳٬۰٥۹٬۱۷۳ ) سعودي(لایر  الفترة دخل صافي

 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
 ٤۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۳٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۳٬۰۰۰٬۰۰۰ (السھم)  العادیة  األسھم لعدد المرجح المتوسط

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 ۱٫۱۸ ۱٫۹۹  ۰٫٥۸ ۱٫۰۰ ) سعودي(لایر  للسھم والمخفض األساسي الربح

 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
 
 مخزون -٦
 

:  م۲۰۲۱  یونیو  ۳۰(  سعودي  لایر  ۲٬٤۸٦٬٦۳۸  بخفض  الشركة  قامت،  م۲۰۲۲  یونیو  ۳۰  في  المنتھیة  أشھر  الستة  فترة  خالل
  األولیة   الشامل  الدخل  قائمة  في  اإلیرادات  تكلفة  ضمن  المصروف  ھذا  إدراج  یتم.  البضاعة  قیمة  من )  سعودي  لایر  ٥٬۹٦٦٬٤۸۷

 .الموجزة
 



  شركة ذیب لتأجیر السیارات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) (تتمة) مراجعة حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر  إیضاحات
 م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

۱۰ 

 
 االستخدام حق موجودات -۷

 
 ). والمواقع والسكن الورش(مثل  المباني إیجار  عقود الشركة لدى

 
 الشركة  تطبق. القیمة منخفضة مكتبیة لمعدات اإلیجار عقود وبعض أقل   أو شھًرا ۱۲ مدتھا اإلیجار  عقود بعض أیًضا  الشركة لدى

 ". القیمة منخفضة الموجودات إیجار "عقود  و" األجل قصیر اإلیجار"بعقود  یتعلق فیما ھذه اإلیجار عقود على اإلثبات إعفاءات
 

 السنة:/الفترة خالل والحركة السابقة الفترة المثبتة االستخدام حق لموجودات الدفتریة القیم أدناه یلي فیما
  

   یونیو ۳۰ 
 م ۲۰۲۲

 )مراجعة غیر(
 سعودي لایر

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة(
 سعودي لایر

   
 ۱۱۹٬۲۱۸٬۰٤٦ ۸۹٬٤۷۰٬٤۸۸ السنة /  الفترة بدایة في

 ۹٬۲۳٤٬۱۸۲ ۱٬٤۸۰٬٥۰٥ إضافات 
 ───────── ─────────  ) ۳۸٬۹۸۱٬۷٤۰( ) ۱٥٬۹٦٥٬۷۳۷( استھالك  مصروف

  ═════════ ═════════  ۸۹٬٤۷۰٬٤۸۸ ۷٤٬۹۸٥٬۲٥٦ السنة  /الفترة نھایة في
  /السنة:  الفترة خالل والحركة اإلیجار اللتزامات الدفتریة القیم أدناه یلي فیما
   یونیو ۳۰ 

 م ۲۰۲۲
 )مراجعة غیر(

 سعودي لایر

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة(
 سعودي لایر

   
 ۱۲۷٬۷۰٥٬۰٦٥ ۱۰۹٬۰٤۲٬۰۹٦ السنة  /الفترة بدایة في

 ۹٬۲۳٤٬۱۸۲ ۱٬٤۸۰٬٥۰٥ إضافات 
 ٥٬۱۳۸٬۷۸٥ ۲٬۱۲٦٬۷۰٤ متراكمة عمولة
 ) ۳۳٬۰۳٥٬۹۳٦( ) ۲۷٬٥٦۸٬٤۰۸(  دفعات

 ───────── ───────── 
 ۱۰۹٬۰٤۲٬۰۹٦ ۸٥٬۰۸۰٬۸۹۷ السنة /  الفترة نھایة في

 ٥٤٬۳٥٥٬۲۳۲ ۳٤٬۳٦۹٬۷۱٥ المتداول  الجزء: ناقص
 ───────── ───────── 

 ═════════ ═════════  ٥٤٬٦۸٦٬۸٦٤ ٥۰٬۷۱۱٬۱۸۲ متداول غیر جزء
 
   وأرصدتھا عالقة ذات جھات مع معامالت -۸

 
 . لھا المالكین والمنشآت اإلدارة موظفي وكبار اإلدارة مجلس وأعضاء المساھمین  على بالشركة العالقة ذات الجھات تشمل

 
  دورة   خالل   العالقة   ذات  الجھات  مع  المعامالت  إجراء  یتم.  للشركة  إدارة  قبل   من  العالقة   ذات  الجھات  مع  المعامالت  شروط  تعتمد

 : بالشركة العالقة ذات جھات تتضمن قائمة یلي فیما.  العادیة  األعمال دورة خالل التسویات تتم كما العادیة األعمال
 
   العالقة طبیعة العالقة ذات الجھة 

 مساھم الذیب  إبراھیم هللا عبد حمود
 مساھم الذیب  هللا عبد احمد محمد
 مساھم الذیب هللا عبد احمد محمد نایف

 منتسبة  جھة الذیب أبناء شركة
 منتسبة  جھة   مداریم شركة



  شركة ذیب لتأجیر السیارات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) (تتمة) مراجعة حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر  إیضاحات
 م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

۱۱ 

 
 (تتمة)  وأرصدتھا العالقة ذات الجھات  مع المعامالت  -۸
 

  : التاریخ  ذلك في المنتھیة أشھر الستة لفترة  العالقة ذات الجھات مع المعامالت تفاصیل یلي فیما

 
 العالقة   ذات الجھة

 
 المعاملة طبیعة

   یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۲

 )مراجعة غیر(
 سعودي لایر

  یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة غیر(
     سعودي لایر

 ۷٬٤۲۲ - أخرى  وإیرادات سیارات إیجار الذیب  عبدهللا حمود
 - ۱٬۹٥۰ إیرادات  الذیب أبناء شركة
 ) ٦۰۰( - إیرادات  مداریم شركة
  ) ۳۱۲٬٥۰۰( ) ۱٬٥۰۰( أخرى  وإیرادات مصاریف  الذیب أحمد محمد

  : التاریخ ذلك في المنتھیة أشھر الثالثة لفترة  العالقة ذات الجھات مع المعامالت تفاصیل یلي فیما

 
 العالقة   ذات الجھة

 
 المعاملة طبیعة

   یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۲

 )مراجعة غیر(
 سعودي لایر

  یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة غیر(
 سعودي لایر

    
  ) ٦۰۰( - إیرادات مداریم  شركة

  المنتھیة في: الستة أشھریلي تفاصیل تعویضات كبار موظفي اإلدارة لفترة  فیما

 
 العالقة   ذات الجھة

 
 المعاملة طبیعة

   یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۲

 )مراجعة غیر(
 سعودي لایر

  یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة غیر(
 سعودي لایر

    
 ۳٬۰۷٤٬۷٥۷ ۲٬٤۹۱٬۹٥٤ األجل قصیرة الموظفین منافع العلیا اإلدارة موظفي

 ۱۱۳٬۹۰٦ ٦٦۲٬۲٦۰ األجل طویلة الموظفین منافع 
    

  ٥۷۰٬٤۱٤ ۷٦٦٬۰۰۰ اإلدارة مجلس مكافأة اإلدارة مجلس أعضاء
  : التاریخ  ذلك في المنتھیة أشھر الثالثة - لفترة اإلدارة موظفي كبار  تعویضات تفاصیل یلي فیما

 
 العالقة   ذات الجھة

 
 المعاملة طبیعة

   یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۲

 )مراجعة غیر(
 سعودي لایر

  یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة غیر(
     سعودي لایر

 ۱٬٦۸۳٬۰٤٥ ۱٬٤۹٦٬۰۲۳ األجل قصیرة الموظفین منافع العلیا اإلدارة موظفي
 ٥۷٬۲٦۸ ٦۰۳٬٤۱۳ األجل طویلة الموظفین منافع 
    

   ۳۹۷٬۹۱٤ ٥۰٤٬۰۰۰ اإلدارة مجلس مكافأة اإلدارة مجلس أعضاء
 : العالقة  ذات الجھات من المستحقة المبالغ تفاصیل یلي فیما

 

   یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۲

 )مراجعة غیر(
 سعودي لایر

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة(
    سعودي لایر

 ٤۳۹٬٥۸۳  - مداریم شركة
 ──────── ────────  ٤۳٬۰۰۱  -   أخرى  عالقة ذات جھات

 -  ٤۸۲٬٥۸٤  ════════ ════════ 
  



  شركة ذیب لتأجیر السیارات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) (تتمة) مراجعة حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر  إیضاحات
 م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

۱۲ 

 
 المال رأس -۹
 

 قیمة،   سھم  ٤۳٫۰۰۰٫۰۰۰:  م۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱(  سعودي   لایر  ۱۰  سھم  كل  قیمة   سھم،  ٤۳٬۰۰۰٬۰۰۰  من  الشركة   رأسمال  یتكون
 ). سعودي لایر ۱۰ سھم كل

 
 ألجل  قروض -۱۰

 
   یونیو ۳۰ 

 م ۲۰۲۲
 )مراجعة غیر(

 سعودي لایر

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة(
 سعودي لایر

   
 ۳۲٦٬٦۲۸٬۹۲۲ ۳۹۷٬۳۷٦٬۷۲۹ متداول جزء
 ۲۸۸٬۱۷۲٬٥۰۲ ۳۸٦٬۱٦۳٬۸٦۲ متداول غیر جزء

 ───────── ───────── 
 ۷۸۳٬٥٤۰٬٥۹۱ ٦۱٤٬۸۰۱٬٤۲٤ 
 ═════════ ═════════ 
 

 تتراوح   فترة  على  السداد  ألجل  القرض  یستحق.  ألجل  قروض  شكل  على  محلیة  بنوك  من  ائتمانیة  تسھیالت  على  الشركة  حصلت
  لدى شھًرا القادمة ضمن المطلوبات المتداولة.    ۱۲الـ    خالل  المستحقةإظھار األقساط    تم.  السحب  تاریخ   من  شھراً   ٤۸ إلى  ۲٤  من

ً  متاحة بنك لدى مسحوبة غیر اخرى تسھیالت الشركة  .ةالموقع التسھیل التفاقیات وفقا
 

المتداولة كما في    تجاوزت المتداولة للشركة موجوداتھا  إلى القروض،   م ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المطلوبات  ویرجع ذلك بشكل رئیسي 
األعمال   دورة  منالمستخدمة لتمویل شراء السیارات المصنفة ضمن الموجودات غیر المتداولة في قائمة المركز المالي، كجزء  

 . سابقًا عنھا  المفصح الفترات  مع یتماشى وھذا العادیة. 
 

 القطاعیة  المعلومات -۱۱
 

 ً  الموجودات  إن.  الشركة   نشاطات  بشأن  األعمال   قطاعات  اإلدارة  اعتمدت  بالشركة،  الخاصة   الداخلیة  التقاریر  إعداد   طریقة  مع  تمشیا
 على  والتكالیف  والمطلوبات  للموجودات  تقسیم  إلنتاج  الكفایة  فیھ  بما   مفصلة  غیر  بالشركة  الخاصة  التكلفة  وسجالت  والمطلوبات

 أساس   على  التالیة   التفاصیل   بمراقبة  اإلدارة   تقوم.   القطاعات  بین  إیرادات  أي   یوجد   ال  .فصلھا  یتم  ال  وبالتالي   القطاعات،  بین  التوالي
 :القطاع

 
 یونیو ۳۰ في المنتھیة  أشھر الستة  لفترة

 م ۲۰۲۲
 )مراجعة غیر(

 األجل  قصیرة   إیجار عقود
 سعودي لایر

  طویلة   إیجار عقود
 األجل 

 سعودي لایر
 أخرى

 سعودي لایر
 المجموع 

 سعودي لایر
     

 ٤٤۷٬٤۸٦٬٤۳۲ ٦۷٬۲۳۹٬۲۲۷ ۱٥۳٬۳٦٥٬۲۰۲ ۲۲٦٬۸۸۲٬۰۰۳ إیرادات 
 ) ۱۱۷٬۹٦۹٬۰۱۳( - ) ٥۸٬۰۱۱٬۳٤۸( ) ٥۹٬۹٥۷٬٦٦٥( استھالك  مصروف

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 ۳۲۹٬٥۱۷٬٤۱۹ ٦۷٬۲۳۹٬۲۲۷ ۹٥٬۳٥۳٬۸٥٤ ۱٦٦٬۹۲٤٬۳۳۸ القطاع  ربح

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 یونیو  ۳۰ في  المنتھیة أشھر  الستة لفترة
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة غیر(
 األجل   قصیرة إیجار عقود

 سعودي  لایر

  طویلة إیجار عقود
 األجل 

 سعودي  لایر
 أخرى

 سعودي  لایر
 المجموع 

 سعودي  لایر
     

 ۳٥۷٬۱٤٥٬۱۸۹ ۷۰٬۳۲٤٬۲٦۹ ۱۲۹٬۹۲۷٬٥۳٤ ۱٥٦٬۸۹۳٬۳۸٦ إیرادات 
 ) ۱۰۱٬۰۱۱٬۸۷۷(  - ) ٥٥٬٥٦۲٬٤٤۹( ) ٤٥٬٤٤۹٬٤۲۸( استھالك  مصروف

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ۲٥٦٬۱۳۳٬۳۱۲ ۷۰٬۳۲٤٬۲٦۹ ۷٤٬۳٦٥٬۰۸٥ ۱۱۱٬٤٤۳٬۹٥۸ القطاع  ربح

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
  



  شركة ذیب لتأجیر السیارات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) (تتمة) مراجعة حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر  إیضاحات
 م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

۱۳ 

 
 (تتمة)القطاعیة المعلومات -۱۱

 
 یونیو ۳۰ في المنتھیة  أشھر الثالثة لفترة

 م ۲۰۲۲
 )مراجعة غیر(

 األجل  قصیرة   إیجار عقود
 سعودي لایر

  طویلة   إیجار عقود
 األجل 

 سعودي لایر
 أخرى

 سعودي لایر
 المجموع 

 سعودي لایر
     

 ۲۲٦٬٦۰۳٬٥٥٤ ۳۳٬۹٦٦٬٤۸٤ ۷۷٬۷۷۸٬۹٥۲ ۱۱٤٬۸٥۸٬۱۱۸ إیرادات 
 ) ٥۹٬۷۷۸٬٦۰۳( - ) ۲٦٬۰٤۰٬٥۱۱( ) ۳۳٬۷۳۸٬۰۹۲( استھالك  مصروف

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ۱٦٦٬۸۲٤٬۹٥۱ ۳۳٬۹٦٦٬٤۸٤ ٥۱٬۷۳۸٬٤٤۱ ۸۱٬۱۲۰٬۰۲٦ القطاع  ربح

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 یونیو ۳۰ في  المنتھیة أشھر الثالثة  لفترة
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة غیر(
 األجل   قصیرة إیجار عقود

 سعودي  لایر

  طویلة إیجار عقود
 األجل 

 سعودي  لایر
 أخرى

 سعودي  لایر
 المجموع 

 سعودي  لایر
     

 ۱۸۰٬۲٤۳٬٦۸۹ ۳٤٬۹۷۹٬۸۹٦ ٦٥٬۳٥۲٬٥۲٥ ۷۹٬۹۱۱٬۲٦۸ إیرادات 
 ) ٥۱٬۳٤۷٬۰۳۹(  - ) ۲۷٬۳٤۰٬۰۳۲( ) ۲٤٬۰۰۷٬۰۰۷( استھالك  مصروف

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ۱۲۸٬۸۹٦٬٦٥۰ ۳٤٬۹۷۹٬۸۹٦ ۳۸٬۰۱۲٬٤۹۳ ٥٥٬۹۰٤٬۲٦۱ القطاع  ربح

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 :الربح تسویة
 أشھر  الثالثة لفترة 

 یونیو  ۳۰ في  المنتھیة
 )مراجعة غیر(

 في  المنتھیة  أشھر الستة  لفترة 
 یونیو  ۳۰ في  المنتھیة

 )مراجعة غیر(
 م ۲۰۲۲ 

 سعودي لایر
 م ۲۰۲۱

 سعودي  لایر
 م ۲۰۲۲ 

 سعودي لایر
 م ۲۰۲۱

 سعودي  لایر
      

 ۲٥٦٬۱۳۳٬۳۱۲ ۳۲۹٬٥۱۷٬٤۱۹  ۱۲۸٬۸۹٦٬٦٥۰ ۱٦٦٬۸۲٤٬۹٥۱ القطاع  ربح
 ) ۲۰٥٬۲۰۰٬٤۱٤( ) ۲٤۳٬۸٦۳٬٤٥۸(  ) ۱۰۳٬۹۳۷٬٤٥٤( ) ۱۲۳٬۷٦٥٬۷۷۸( (*)  األخرى المصاریف

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 ٥۰٬۹۳۲٬۸۹۸ ۸٥٬٦٥۳٬۹٦۱  ۲٤٬۹٥۹٬۱۹٦ ٤۳٬۰٥۹٬۱۷۳ الفترة  دخل صافي

 ═══════════ ══════════  ═══════════ ═══════════ 
 

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

 
 : بشأنھا التقاریر رفع یتم التي الشركة   قطاعاتمن  كل في اتالعملی التالي  الملخص یوضح

 األجل   قصیرة  تأجیر  ترتیبات  بموجب  للعمالء  السیارات  تأجیر   تتضمن  التي  النشاطات  األجل  قصیر  التأجیر  قطاع  یمثل -
 ). وشھریة(یومیة 

 من   تتراوح تشغیلي إیجار ترتیبات  بموجب للعمالء السیارات تأجیر تتضمن التي األنشطة  األجل طویل اإلیجار قطاع  یمثل -
 . األجل طویلة إلى متوسطة

 . السیارات  تأجیر  أو  إیجار  أسطول  من  كجزء  سابقًا  بھا  االحتفاظ  تم  التي  السیارات  مبیعات (األخرى)    السیارات  مبیعات  تمثل -
 

  



  شركة ذیب لتأجیر السیارات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) (تتمة) مراجعة حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر  إیضاحات
 م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

۱٤ 

 
 (تتمة)القطاعیة المعلومات   -۱۱

 
  المفصلة  اإلیرادات عن معلومات

 : العمالء مع المبرمة العقود من الشركة إیرادات تفصیل أدناه یلي فیما
 

 أشھر  الثالثة لفترة 
 یونیو  ۳۰ في  المنتھیة

 )مراجعة غیر(

 في  المنتھیة  أشھر الستة  لفترة 
 یونیو  ۳۰ في  المنتھیة

 )مراجعة غیر(
 م ۲۰۲۲ 

 سعودي لایر
 م ۲۰۲۱

 سعودي  لایر
 م ۲۰۲۲ 

 سعودي لایر
 م ۲۰۲۱

 سعودي  لایر
      

 ۱٥٦٬۸۹۳٬۳۸٦ ۲۲٦٬۸۸۲٬۰۰۳  ۷۹٬۹۱۱٬۲٦۸ ۱۱٤٬۸٥۸٬۱۱۸ األجل  قصیر ایجار
 ۱۲۹٬۹۲۷٬٥۳٤ ۱٥۳٬۳٦٥٬۲۰۲  ٦٥٬۳٥۲٬٥۲٥ ۷۷٬۷۷۸٬۹٥۲ األجل  طویل إیجار

 ۷۰٬۳۲٤٬۲٦۹ ٦۷٬۲۳۹٬۲۲۷  ۳٤٬۹۷۹٬۸۹٦ ۳۳٬۹٦٦٬٤۸٤ السیارات  مبیعات
 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 ۲۲٦٬٦۰۳٬٥٥٤ ۱۸۰٬۲٤۳٬٦۸۹  ٤٤۷٬٤۸٦٬٤۳۲ ۳٥۷٬۱٤٥٬۱۸۹ 
 ═════════ ══════════  ═════════ ══════════ 
 

 
 

 اإلیرادات   إثبات توقیت 

 أشھر  الثالثة لفترة
 یونیو  ۳۰ في  المنتھیة

 )مراجعة غیر(

 في  المنتھیة  أشھر الستة  لفترة 
 یونیو  ۳۰ في  المنتھیة

 )مراجعة غیر(
 م ۲۰۲۲ 

 سعودي لایر
 م ۲۰۲۱

 سعودي  لایر
 م ۲۰۲۲ 

 سعودي لایر
 م ۲۰۲۱

 سعودي  لایر
      

 ۲۸٦٬۸۲۰٬۹۲۰ ۳۸۰٬۲٤۷٬۲۰٥  ۱٤٥٬۲٦۳٬۷۹۳ ۱۹۲٬٦۳۷٬۰۷۰ زمني  مدى على محولة  خدمات
 ۷۰٬۳۲٤٬۲٦۹ ٦۷٬۲۳۹٬۲۲۷  ۳٤٬۹۷۹٬۸۹٦ ۳۳٬۹٦٦٬٤۸٤ الزمن  من نقطة عند محولة  خدمات

 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 ۲۲٦٬٦۰۳٬٥٥٤ ۱۸۰٬۲٤۳٬٦۸۹  ٤٤۷٬٤۸٦٬٤۳۲ ۳٥۷٬۱٤٥٬۱۸۹ 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
 

 األداء  التزامات
.  الشركات  لعمالء  بالنسبة  الفاتورة  تاریخ  من  یوما  ٦۰  خالل  عادة  السداد  ویستحق  لإلیجار  السیارات  توفر  عند  األداء  بالتزام  الوفاء  یتم
  المالیة،   القوائم  إعداد  بتاریخ  كما  بھا  الوفاء  یتم  لم  أداء  التزامات  أي  یوجد  ال.  االرجاع  حق  العمالء  تمنح  ال  السیارات  بیع  عقود  إن

 .المتبقیة أو بھا الوفاء یتم لم التي األداء التزامات على توزیعھ یتعین معاملة سعر یوجد ال وعلیھ،
 

 كمستأجر الشركة – التشغیلي اإلیجار عقود
التجاریة وغیر    عادةً .  بھا  الخاص  السیارات  أسطول  بشأن  إیجار   عقود  الشركة  أبرمت السیارات  إیجار  فترات عقود  تتراوح  ما 

سنوات، وتتضمن بنوًدا تتیح المراجعة الدوریة للزیادة التصاعدیة لقیمة اإلیجار وفقًا للظروف السائدة في السوق.   ٥و  ۱التجاریة بین  
 .اإلیجار مدة نھایة قبل إنھاء العقد خیارات اإلیجار عقود بعض تتضمن

 
  بتاریخ  كما  لإللغاء  القابلة   غیر  التشغیلي  اإلیجار  عقود  بموجب  القبض  المستحقة  المستقبلیة  اإلیجار  لدفعات  األدنى  بالحد  بیان  یلي  فیما

 : المالیة القوائم إعداد
 یونیو  ۳۰ 

 م ۲۰۲۲
 )مراجعة غیر(

 سعودي لایر

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 )مراجعة(
 سعودي لایر

   
 ۲۳۹٬۸۹۲٬۱۹۰ ۲۳٤٬٦٥۱٬۲٦۸ سنة  خالل

 ────────  ────────   ۲٤۹٬٥۲۱٬۱۳۷ ۲٥۲٬۹٤۷٬٤٦۲ سنوات ٥ من وأقل سنة بعد
 ٤۸۷٬٥۹۸٬۷۳۰ ٤۸۹٬٤۱۳٬۳۲۷  ═════════ ═════════ 
 

 الجغرافیة األسواق
  القوائم   ھذه   في  األسواق  عن  إضافیة  جغرافیة  معلومات  عرض   یتم  لم   وعلیھ   السعودیة،  العربیة  المملكة  في  حصًرا  الشركة  تعمل

.الموجزة األولیة المالیة



  شركة ذیب لتأجیر السیارات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  )مراجعة (غیر  الموجزة  األولیة  المالیة القوائم   حول إیضاحات
 م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

۱٥ 

 
 األرباح  توزیعات - ۱۲

 
لایر  ۰٫٥٤على توزیعات أرباح نقدیة أولیة بواقع   م۲۰۲۲مارس  ۲۱اجتماعھ المنعقد بتاریخ  في  الشركةمجلس اإلدارة في  وافق

 .المساھمین على أعاله المذكورة األولیة األرباح توزیع تملایر سعودي.  ۲۳٬۲۲۰٬۰۰۰سعودي للسھم بإجمالي قدره 
 

ة أولیة على توزیعات أرباح نقدی  م۲۰۲۲یونیو    ۷اجتماعھ المنعقد بتاریخ    في  الشركةعلى ذلك، وافق مجلس اإلدارة في    عالوة
قدره    ۰٫٤۹بواقع   بإجمالي  للسھم  سعودي  سعودي.    ۲۱٬۰۷۰٬۰۰۰لایر    على   أعاله  المذكورة  األولیة  األرباح  توزیع  تملایر 

 . م۲۰۲۲ یولیو ۳ في المساھمین
 

 المحتملة  االلتزامات - ۱۳
 

قامم۲۰۲۲یونیو    ۳۰  في قدرھا    ت،  ضمان  خطابات  بإصدار  (  ٥۰٬۰٦۱٬۷٦۹الشركة  سعودي  : م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر 
 لایر سعودي)، تتعلق بشكل رئیسي بالعقارات المؤجرة وضمانات العطاءات المتعلقة بمنشآت شبھ الحكومیة.  ٤٦٬٦۰۰٬۷۱۰

 
 مخاطر غیر المخصصة كأدوات تغطیة  المشتقات - ۱٤

 
(  قامت شيء  ال  قدره  اسمي  بمبلغ  محلیة.  بنوك  مع  عموالت  أسعار  مقایضات  اتفاقیات  بإبرام  : م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الشركة 

.  التغیر في القیمة العادلة ألسعار العموالت غیر مخاطرلایر سعودي).  المشتقات غیر مصنفة كأدوات تغطیة    ۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰
مارس    ۲في    كماأسعار العموالت.    مخاطرك تھدف إلى الحد من مستوى  المخصصة في عملیات تغطیة المخاطر، ولكنھا مع ذل

العادلة من    بالقیمة  المدرجة لایر سعودي وبلغت القیمة العادلة لألدوات المشتقة    ۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰، استحق مبلغ السداد بقیمة  م۲۰۲۲
 لایر سعودي). ٤۸۰٬۱۹٦:  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱خالل الربح أو الخسارة ال شيء (

 
 للمالحظة   القابلة  الھامة  المدخالت  مع،  ۲  المستوى  ضمن  تغطیة  كأدوات  المخصصة  غیر  للمشتقات  الھرمي  التسلسل  تجمیع  تم

 . مباشرة غیر أو مباشرة بصورة
 

  ۱۹- كوفید - ۱٥
 

في اضطراب األسواق العالمیة حیث واجھت العدید  ")۱۹-("كوفید ، تسببت جائحة فیروس كورونا۲۰۲۱و   ۲۰۲۰خالل عامي  
المناطق الجغرافیة مشكالت بسبب تحدید المتغیرات الجدیدة المتعددة لھذه العدوى. لقد لوحظ تحسن كبیر في جمیع أنحاء العالم من 

مع ذلك، ال  ۱۹-كوفید بعد تلقیح أعداد كبیرة من السكان من قبل مختلف البلدان مما أدى إلى تقلیل الحاالت النشطة وتخفیف قیود
غیر  ۱۹-كوفید تقلبات، وتظل أعمال الشركة حساسة لبعض ھذه التقلبات. ما یزال الوضع المحیط بـتزال بعض األسواق تشھد  

الشركة ونتائج  مؤكد، بما في ذلك المتغیرات الجدیدة، وقد یستمر تأثیره على الظروف االقتصادیة العالمیة في التأثیر على أعمال
  .۲۰۲۲العملیات والوضع المالي في عام 

 
رة سلسلة من اإلجراءات الوقائیة، بما في ذلك اعتماد جمیع إرشادات السالمة المعمول بھا في وزارة الصحة لضمان اتخذت اإلدا

، قامت اإلدارة بتقییم التأثیر الكلي على ۲۰۲۲یونیو    ۳۰صحة وسالمة موظفیھا وعمالئھا والمجتمع أیًضا. خالل الفترة المنتھیة في  
والتشغیل، واعتبرت عوامل مثل التأثیرات على سلسلة التورید وتأثیر الطلب واألسعار المتعلقة  عملیات الشركة ومتطلبات السیولة 

  .بالمركبات المستعملة، إلخ
 

ستستمر اإلدارة في تقییم الظروف المذكورة أعاله وإصدار األحكام والتقدیرات واالفتراضات حول القیم الدفتریة لألصول والخصوم 
قین المذكورة أعاله. تستند األحكام والتقدیرات واالفتراضات المرتبطة بھا إلى الخبرة التاریخیة والعوامل مع مراعاة حاالت عدم الی

 .األخرى ذات الصلة، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف الحالیة 
 

 الالحقة األحداث - ۱٦
 
  یكون  أن یمكن والتي الموجزة األولیة المالیة   القوائم إصدار  تاریخ وقبل م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ بعد أحداث أیة  تنشأ لم اإلدارة، رأي في
 . م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ في كما الموجزة األولیة المالیة  القوائم على ھام أثر لھا
  



  شركة ذیب لتأجیر السیارات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 (تتمة)  )مراجعة (غیر  الموجزة  األولیة  المالیة القوائم   حول إیضاحات
 م ۲۰۲۲ یونیو ۳۰

۱٦ 

 
 العادلة القیمة - ۱۷
 

 لطبیعتھا  نظًرا  كبیر  حد  إلى  الدفتریة  قیمتھا  عن   كثیراً   تختلف  ال  المالیة  والمطلوبات  للموجودات  العادلة   القیمة  بأن   اإلدارة  تعتقد
 . األجل قصیرة

 
 الموجزة  األولیة المالیة القوائم اعتماد - ۱۸

 
  ۱۱(الموافق    م ۲۰۲۲  اغسطس  ۹  بتاریخ  اإلدارة  مجلس  لقرار   وفقًا   للشركة   الموجزة  األولیة   المالیة  القوائم  ھذه  إصدار  اعتماد  تم

 ھـ). ۱٤٤٤ محرم


