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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة المركز المالي األولية الموجزة 

كما في 31 مارس 2020م

إيضاح

31 ديسمبر 2019م31 مارس 2020م

ريال سعوديريال سعودي

)مراجعة()غير مراجعة(

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

894‚075‚027‚0741‚765‚4964ممتلكات ومعدات، بالصافي

559‚181457‚395موجودات غير ملموسة، بالصافي

683‚922‚92946‚887‚759موجودات حق االستخدام 

136‚456‚074‚1841‚048‚025‚1إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولـة

680‚760‚4956‚715‚67المخزون

 وأرصدة مدينة أخرى
َ
049‚163‚28033‚387‚21مصاريف مدفوعة مقدما

066‚385‚48890‚435‚108ذمم مدينة، بالصافي

616‚824‚4997‚176‚6اإليرادات المستحقة، بالصافي

863‚26637‚8406المستحق من أطراف ذات عالقة

106‚970‚28258‚393‚65النقد وما في حكمه

380‚141‚310197‚514‚269إجمالي الموجودات المتداولة

516‚597‚271‚4941‚562‚294‚1إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين

000‚902‚000153‚000‚9430رأس المال

077‚338‚00455‚406‚3اإلحتياطي النظامي

738‚133‚850242‚027‚34األرباح المبقاه

815‚373‚854451‚433‚467إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة 

393‚162‚199316‚747‚10297قروض طويلة األجل

209‚613‚49728‚763‚728التزامات عقود إيجار

087‚264‚90823‚914‚23مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

689‚039‚604368‚425‚350إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

161‚849‚949288‚894‚10306الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

724‚364‚40615‚482‚720الجزء المتداول من إلتزامات عقود إيجار 

993‚184‚01485‚393‚76ذمم وكاالت سيارات دائنة

867‚533‚8693‚395‚7ذمم دائنة

767‚104241‚151إيرادات غير مكتسبة

129‚155‚61039‚971‚45مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

371‚854‚08419‚414‚519مخصص الزكاة 

012‚184‚036452‚703‚476إجمالي المطلوبات المتداولة

701‚223‚640820‚128‚827إجمالي المطلوبات

516‚597‚271‚4941‚562‚294‚1إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل ااَلخر األولية الموجزة )غير مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م 

إيضاح

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 2019م31 مارس 2020م

ريال سعوديريال سعودي

066‚631‚901141‚596‚197إيرادات

)822‚257‚96()637‚379‚137(تكلفة اإليرادات

244‚373‚26445‚217‚60إجمالي الربح

)761‚829‚7()831‚463‚8(مصاريف بيعية وتسويقية

)097‚183‚7()141‚369‚7(مصاريف عمومية وإدارية 

)138‚170‚6()403‚566‚3(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

449‚963151‚295إيرادات أخرى

697‚341‚85224‚113‚41الدخل من العمليات الرئيسية

)360‚646‚5()100‚494‚7(تكاليف تمويل

337‚695‚75218‚619‚33الدخل قبل الزكاة

)860‚560(287‚5440الزكاة

477‚134‚03918‚060‚34صافي دخل الفترة 

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي لن ُيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

------أرباح اكتوارية عن التزامات منافع الموظفين

477‚134‚03918‚060‚34الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم: 

62.211.18ربحية السهم األساسية والمخفضة للفترة 
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التغیرات في حقوق المساهمين األولية الموجزة 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

إجماليأرباح مبقاهاحتياطي نظاميرأس المال

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

365‚765‚288383‚525‚077174‚338‚00055‚902‚153الرصيد في 1 يناير 2019م )مراجعة(

477‚134‚47718‚134‚18------صافي ربح الفترة

------------الدخل الشامل اآلخر للفترة

477‚134‚47718‚134‚18------الدخل الشامل للفترة

)000‚000‚10()000‚000‚10(------توزيعات ارباح 

842‚899‚765391‚659‚077182‚338‚00055‚902‚153الرصيد في 31 مارس 2019م )غير مراجعة(

815‚373‚738451‚133‚077242‚338‚00055‚902‚153الرصيد في 1 يناير 2020م )مراجعة(

039‚060‚03934‚060‚34------صافي ربح الفترة

------------الدخل الشامل اآلخر للفترة

039‚060‚03934‚060‚34------الدخل الشامل للفترة

---)923‚759‚220()077‚338‚55(000‚098‚276زيادة رأس المال )إيضاح 9(

---)004‚406‚3(004‚406‚3---محول إلى اإلحتياطي النظاامي 

)000‚000‚18()000‚000‚18(------توزيعات ارباح )إيضاح 12(

854‚433‚850467‚027‚00434‚406‚0003‚000‚430الرصيد في 31 مارس 2020م )غير مراجعة(
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة(

قائمة التدفقات النقدیة األولية الموجزة )غير مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

31 مارس 2019م31 مارس 2020م

ريال سعوديريال سعودي

األنشطة التشغيلية: 

477‚134‚03918‚060‚34صافي دخل الفترة

تسويات لـمطابقة صافي الدخل مع صافي التدفقات النقدية:

811‚330‚94539‚133‚52إستهالك ممتلكات ومعدات

242‚751‚2573‚964‚5إستهالك موجودات حق اإلستخدام

321‚38053‚62إطفاء موجودات غير ملموسة

860‚560)287‚440(زكاة

360‚646‚1005‚494‚7تكاليف تمويل

138‚170‚4036‚566‚3الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

750‚056‚7891‚896مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

391‚357511‚033‚1خسارة إنخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

104‚770‚98375‚215‚350

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 وأرصدة مدينة أخرى
َ
101‚837‚7695‚775‚11مصاريف مدفوعة مقدما

)256‚031‚15()824‚616‚21(ذمم مدينة، بالصافي

725‚173‚1171‚648‚1اإليرادات المستحقة، بالصافي

)251‚84()403‚368(المستحق من أطراف ذات عالقة

185‚844‚81324‚135‚47المخزون

)370‚828‚3()979‚791‚8(ذمم وكاالت سيارات دائنة

500‚017‚4793‚816‚6مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة اخرى

)663‚90()663‚90(إيرادات غير مكتسبة

616‚000863‚862‚3أرصدة دائنة 

937‚916‚29291‚141‚145النقدية من االنشطة التشغيلية

)352‚166‚107()183‚095‚98(إضافات سيارات

------الزكاة المدفوعة

)860‚426()968‚245(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

)275‚676‚15(141‚800‚46صافي النقدية من / )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية:

)729‚441()928‚849(إضافات ممتلكات ومعدات أخرى

)600‚20()000‚2(أعمال تحت التنفيذ

)329‚462()928‚851(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية:

)904‚690‚4()100‚494‚7(تكاليف تمويل مدفوعة

158‚082‚68898‚978‚86قروض ألجل مستلمة

)444‚095‚68()094‚348‚87(قروض ألجل مسددة

)702‚683‚11()531‚661‚13(سداد الجزء الرئي�سي من التزامات عقود اإليجار

)000‚000‚10()000‚000‚18(توزيعات أرباح مدفوعة

108‚612‚3)037‚525‚39(صافي النقدية )المستخدمة في( / من األنشطة التمويلية 

)496‚526‚12(176‚423‚6صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل الفترة

516‚123‚10633‚970‚58النقد وما في حكمه في بداية االفترة

020‚597‚28220‚393‚65النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

معلومات عامة  )1
شركة ذيب لتأجير السيارات )»الشركة«(، هي شركة مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010150661 بتاريخ 12 ربيع 
الثاني 1419هـ )الموافق 6 أغسطس 1998م(. يتمثل نشاط الشركة في تأجير السيارات بموجب ترخيص وزارة النقل الصادر في المملكة العربية السعودية بالرقم 

010102000200 وتجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع الغيار وتملك وتشغيل مراكز صيانة السيارات وخدمات الورش.

يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:

6709 الطريق الدائري الشرقي، الروضة

الرياض 2394 - 13211

المملكة العربية السعودية

في تاريخ 31 مارس 2020م، تم زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 000‚098‚276 ريال سعودي من 000‚902‚153 ريال سعودي ليصبح 000‚000‚430 ريال سعودي وذلك 
 من 

ً
حسب قرار الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها المنعقد في 24 رجب 1441هـ الموافق 19 مارس 2020م. تم إثبات الزيادة في السجالت المحاسبية خصما

 من حساب اإلحتياطي النظامي بمبلغ 077‚338‚55 ريال سعودي.
ً
حساب األرباح المبقاة بمبلغ 923‚759‚220 ريال سعودي وخصما

أسس اإلعداد   )2

بيان اإللتزام

عدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي )34( »التقرير المالي األولي« المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات 
ُ
أ

األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة كما في القوائم المالية السنوية ويجب قراءتها جنبا إلى جنب مع القوائم 
 دقيقا على 

ً
المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. إضافة لذلك، فإن نتائج الفترة األولية المنتهية في 31 مارس 2020م قد ال تعتبر مؤشرا

النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

أسس القياس

 لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية. 
ً
تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقا

عملة العرض والنشاط 

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

استخدام األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح 
 
ً
عنها واإلفصاحات المرفقة، واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. إال أن عدم التأكد بشأن هذه اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال

جوهريا على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام التي ستتأثر في الفترات المستقبلية. إن األحكام التي استخدمتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق 
بقت في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

ُ
االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات هي ذات السياسات التي ط

التغييرات في السياسات المحاسبية للشركة  )3
تتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020م. لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أخرى أو 

تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ.
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شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

التغييرات في السياسات المحاسبية للشركة )تتمة(  )3

التعدیالت والتفسیرات التي دخلت حیز التنفیذ في 1 ینایر 2020م:

تنطبق عدة تعدیالت وتفسيرات ألول مرة في 2020 ، ولكن لیس لھا تأثير أو ال تنطبق على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة. وكما ھو مطلوب بموجب معیار 
المحاسبة الدولي )34(، فإن طبیعة وتأثير تلك التغيرات موضحة كما یلي:

تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي )3( »تعریف العمل التجاري«

 یجب أن یتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة واألصول، وعلى األقل، 
ً
 تجاریا

ً
توضح التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي )3( أن العمل التجاري كي یعتبر عمال

مدخالت وعملیة موضوعیة تساھم في قدرة الشركة على تولید منتجات. كما توضح أن األعمال یمكن أن توجد دون وجود جمیع المدخالت والعملیات الضروریة 
لتولید منتجات. لیس لھذه التعدیالت تأثير على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة، ولكنھا قد تؤثر على الفترات المستقبلیة في حال دخلت الشركة في عملیات 

تجمیع أعمال.

تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي )٩( ومعیار المحاسبة الدولي )3٩( والمعیار الدولي للتقریر المالي )٧( »إعادة تشكیل مؤشر 
سعر الفائدة«

توفر التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي )9( ومعیار المحاسبة الدولي )39( »األدوات المالی: االعتراف والقیاس« عددا ًمن اإلعفاءات والتي تنطبق على جمیع 
عالقات التحوط التي تتأثر بصورة مباشرة بإعادة تشكیل مؤشر أسعار الفائدة. تتأثر العالقة التحوطیة فیما إذا أدت عملیة إعادة تشكیل مؤشر الفائدة على زیادة 
الضبابیة حول توقیت و/ أو مقدار التدفقات النقدیة من البند أو األداة المتحوط لھا والمرتبطة بمؤشر الفائدة. لیس لھذه التعدیالت تأثير على القوائم المالیة األولیة 

الموجزة للشركة.

تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي )1( ومعیار المحاسبة الدولي )٨( »تعریف المعلومات الجوھریة”

لمعلومات الجوھریة حیث تبين بأن »المعلومات تكون جوھریة إذا كان من المعقول أن یتم توقع حذف أو تحریف أو حجب للتأثير 
ً
 جدیدا ل

ً
توفر التعدیالت تعریفا

على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون للقوائم المالیة ذات األغراض العامة على أساس تلك القوائم المالیة، والتي توفر معلومات مالیة حول منشأة 
معینة ذات تقاریر مالیة«. توضح التعدیالت أن الجوھریة تعتمد على طبیعة أو ضخامة المعلومات أو كلیھما مع المعلومات األخرى في صیاغة فحوى القوائم المالیة. 
 إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون. لیس لھذه التعدیالت تأثير على القوائم 

ً
إن تحریف المعلومات یكون جوھریا

المالیة األولیة الموجزة للشركة.

ممتلكات ومعدات، بالصافي  )4
لفترة الثالثة أشهر المنتھیة في 31 مارس 2020م

)غير مراجعة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

)مراجعة(

المجموعأصول ثابتة أخرىالسياراتالمجموعأصول ثابتة أخرىالسيارات

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

925‚268‚760750‚401‚165100‚867‚894649‚075‚027‚8001‚664‚094100‚411‚926صافي القيمة الدفترية اإلفتتاحية

737‚781‚083545‚853‚6543‚928‚111541‚945‚92898‚183849‚095‚98إضافات خالل الفترة 

000‚00017‚17---000‚0002‚2---أعمال تحت التنفيذ

)939‚782‚91(---)939‚782‚91()946‚691‚108(---)946‚691‚108(محول إلى المخزون

)224‚137‚177()438‚535‚3()786‚601‚173()945‚133‚52()401‚868()544‚265‚51(إستهالكات 

)605‚71()605‚71(---)040‚432(---)040‚432(خسارة إنخفاض القيمة

894‚075‚027‚8001‚664‚094100‚411‚074926‚765‚327964‚648‚747100‚116‚864صافي القيمة الدفترية الختامية



235

شركة ذيب لتأجير السيارات

)شركة مساهمة مقفلة( 

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

الزكاة   )5
كانت حركة مخصص الزكاة للفترة / للسنة على النحو التالي:

31 مارس 2020م 
)غير مراجعة( 

31 ديسمبر 2019م
)مراجعة( 

ريال سعوديريال سعودي

921‚765‚37113‚854‚19في بداية الفترة / السنة

626‚113‚7904‚344‚1مخصص خالل الفترة / السنة

060‚014‚4)077‚785‚1(فروقات سنوات سابقة

)236‚039‚2(---مدفوع خالل السنة

371‚854‚08419‚414‚19في نهاية الفترة / السنة

الربوط الزكوية

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

بتاريخ 5 مارس2020م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار تقييم أولي يتعلق باإلقرار الزكوي لعام 2018م أظهر فروقات زكاة إضافية بقيمة 4.0 مليون ريال 
سعودي، فأضافت الشركة مبلغ 4 مليون ريال سعودي ضمن مخصص الزكاة 2019م. وبتاريخ 10 أبريل 2020م قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار ربط نهائي 
يتعلق باإلقرار الزكوي لعام 2018م أظهر فروقات زكاة إضافية بقيمة 2.2 مليون ريال سعودي على ضوء التوضيحات المقدمة من طرف الشركة وبالتالي تم تعديل 

المخصص المكون بفرق المبلغ خالل الربع األول من سنة 2020م. مع العلم أنه بتاريخ 6 يونيو 2020م قامت الشركة بتقديم إعتراض على الربط الزكوي المذكور.

ربحية السهم  )٦
تم احتساب ربحية السهم بقسمة الربح للفترة العائد لحملة األسهم العادية في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

31 مارس2020م
)غير مراجعة(

31 مارس 2019م
)غير مراجعة(

ريال سعوديريال سعودي

477‚134‚03918‚060‚34صافي ربح الفترة

200‚390‚20015‚390‚15المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

2.211.18ربحية السهم
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)شركة مساهمة مقفلة( 

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

عقود اإليجار   )٧
 أو أقل وعقود إيجار لمعدات مكتبية ذات 

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

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

فيما يلي القيم الدفترية للموجودات حق اإلستخدام المدرجة والحركة فيها خالل الفترة/السنة:

31 مارس 2020م
)غير مراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)مراجعة(

ريال سـعوديريال سـعودي

394‚038‚68356‚922‚46في بداية الفترة / السنة 

646‚779‚5036‚929‚18إضافات

)357‚895‚15()257‚964‚5(مصروف إستهالك

683‚922‚92946‚887‚59في نهاية الفترة / السنة

فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات اإليجار والحركة لها خالل الفترة/السنة:

31 مارس 2020م
)غير مراجعة(

31 ديسمبر 2019م
)مراجعة(

ريال سـعوديريال سـعودي

110‚962‚93351‚977‚43في بداية الفترة / السنة 

646‚779‚5036‚929‚18إضافات

480‚179‚1482‚642تراكم فائدة

)303‚943‚16()681‚303‚14(مدفوعات

933‚977‚90343‚245‚49في نهاية الفترة / السنة

724‚364‚40615‚482‚20الجزء المتداول

209‚613‚49728‚763‚28الجزء غير المتداول 
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)شركة مساهمة مقفلة( 

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

المعامالت مع األطراف ذات العالقة  )٨
األطراف ذات العالقة في الشركة هم المساهمين، أعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة العليا للشركة، والشركات التي يكونون فيها المالك الرئيسيين.

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

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

طبيعة المعامالتطبيعة العالقة

مبلغ المعامالت 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

31 مارس 2020م
)غير مراجعة(

31 مارس 2019م
)غير مراجعة(

ريال سعوديريال سعودي

650‚34---إيراداتمساهم شركة انفستكورب السعودية لإلستثمارات المالية

902‚16---إيرادات وإيرادات أخرىمساهمحمود عبدالله الذييب

)161‚94(410‚999‚1إيرادات ومشتريات ومصاريفمساهمين مشتركينشركة أبناء الذيب

)000‚140()000‚140(مصاريفمساهممحمد أحمد الذييب 

150‚3---إيرادات أخرىمساهمنواف محمد الذييب

143‚10---إيرادات وإيرادات أخرىمساهمنايف محمد الذييب

---499‚398إيراداتمساهمين مشتركينشركة مداريم
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)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

رأس المال   )٩
يتكون رأس المال من 000‚000‚43 سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي )31 ديسمبر 2019م: 200‚390‚15 سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي(.

في تاريخ 31 مارس 2020م، تم زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 000‚098‚276 ريال سعودي من 000‚902‚153 ريال سعودي ليصبح 000‚000‚430 ريال سعودي وذلك 
 من 

ً
حسب قرار الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها المنعقد في 24 رجب 1441هـ الموافق 19 مارس 2020م. تم إثبات الزيادة في السجالت المحاسبية خصما

 من حساب اإلحتياطي النظامي بمبلغ 077‚338‚55 ريال سعودي.
ً
حساب األرباح المبقاة بمبلغ 923‚759‚220 ريال سعودي وخصما

القروض ألجل  )10
31 مارس 2020م

)غير مراجعة(
31 ديسمبر 2019م

)مراجعة(

ريال سـعوديريال سـعودي

554‚011‚148605‚642‚604قروض 

: الجزء المتداول
ً
)161‚849‚288()949‚894‚306(ناقصا

393‚162‚199316‚747‚297القروض طويلة األجل

حصلت الشركة على تسهيالت من بنوك محلية على شكل قروض ألجل. تستحق القروض ألجل السداد على مدى فترة تتراوح ما بين 24 إلى 48 شهر من تاريخ السحب. 
يتم عرض األقساط المستحقة خالل 12 شهر ضمن االلتزامات المتداولة.

( المعلومات القطاعية 11
 مع عملية إعداد التقارير الداخلية للشركة، تمت الموافقة على قطاعات االعمال من قبل مجلس اإلدارة فيما يتعلق بأنشطة الشركة. إن الموجودات 

ً
تماشيا

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

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

المعلومات القطاعية )تتمة(  )11

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م
)غير مراجعة(

اإلجماليأخرىالتأجير الطويلالتأجير

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

901‚596‚353197‚354‚40549‚728‚14359‚514‚88إيرادات

)545‚265‚551(---)885‚231‚26()660‚033‚25(مصاريف إستهالك – سيارات

356‚331‚353146‚354‚52049‚496‚48333‚480‚63ربح القطاع

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م
)غير مراجعة(

اإلجماليأخرىالتأجير الطويلالتأجير

ريال سـعوديريال سـعوديريال سـعوديريال سـعودي

066‚631‚463141‚770‚64924‚697‚95441‚162‚75إيرادات

)509‚296‚38(---)674‚524‚17()835‚771‚20(مصاريف إستهالك – سيارات

557‚334‚463103‚770‚97524‚172‚11924‚391‚54ربح القطاع

اإليرادات والمصاريف الغير موزعة:

31 مارس 2020م 
)غير مراجعة(

31 مارس 2019م 
)غير مراجعة(

ريال سـعوديريال سـعودي

)313‚961‚57()092‚114‚86(تكاليف اإليرادات

)761‚829‚7()831‚463‚8(مصاريف بيعية وتسويقية

)097‚183‚7()141‚369‚7(مصاريف عمومية وإدارية

)138‚170‚6()403‚566‚3(الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

)360‚646‚5()100‚494‚7(تكاليف التمويل

449‚963151‚295إيرادات اخرى

337‚695‚75218‚619‚33الدخل قبل الزكاة

يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات الشركة:

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

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

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

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

توزيعات األرباح  )12
خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م، تم توزيع أرباح للمساهمين بإجمالي قدره 000‚000‚18 ريال سعودي )السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م: إجمالي قدره 

000‚000‚50 ريال سعودي(.

إلتزامات محتملة  )13
أصدرت الشركة خطابات ضمان بمبلغ 639‚552‚34 ريال سعودي كما في 31 مارس 2020م )31 ديسمبر 2019م: 520‚582‚28 ريال سعودي( فيما يتعلق بعملياتها.

األدوات المالية وإدارة المخاطر  )14
تضمن االدوات المالية كل من موجودات ومطلوبات مالية. تشتمل الموجودات المالية النقد وما في حكمه والذمم المدينة والمدينون اآلخرون والمصاريف المدفوعة 

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

مخاطر العمالت 

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

مخاطر االسعار

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

مخاطر االئتمان

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

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

يتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل وحدة األعمال الخاضعة إلى سياسة الشركة الثابتة واإلجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان. يتم تقييم نوعية 
 إلى بطاقة تصنيف االئتمان المكثف وتحديد حدود االئتمان الفردي طبقا لهذا التقييم.

ً
ائتمان العميل استنادا

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

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

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

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

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

مخاطر السيولة

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

)شركة مساهمة مقفلة(

ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م

األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  )14
عادة، تضمن الشركة أن لديها نقًدا كافًيا عند الطلب لتغطية النفقات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية. باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة 

لديها إمكانية الوصول إلى التسهيالت االئتمانية. 

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

القيمة العادلة 

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

في ثالثة مستويات، كما يلي: 

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

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

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

تأثير كورونا )كوفيد-1٩(  )15
في نھایة دیسمبر 2019م، تم التعرف على ساللة جدیدة من كورونا فيروس )كوفید -19( ألول مرة، وفي وقت الحق في مارس 2020م أعلنت منظمة الصحة العالمیة أن 
كوفید - 19 ھو جائحة. استمركوفيد -19 في االنتشار في جمیع أنحاء العالم تقریبا بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة، مما أدى إلى فرض قیود على السفر وفرض 
حظر التجول في المدن مما أدى إلى بطء في األنشطة االقتصادیة وإغالق العدید من القطاعات على المستویين العالمي والمحلي. إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا 
على أعمال الشركة وعملیاتھا ونتائجھا المالیة مؤكد ولكن غير محدد المقدار وتتوقف على العدید من العوامل والتطورات المستقبلیة، التي قد ال تتمكن الشركة 
من تقدیرھا بشكل موثوق خالل الفترة الحالیة. وتتضمن تلك العوامل معدل انتقال الفيروس ومدة تف�سي المرض واإلجراءات االحترازیة التي قد تتخذھا السلطات 

الحكومیة للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي، وتأثيرھا على أعمال عمالء الشركة والعوامل األخرى. 

وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ اآلن بمستوى التأثير الكلي ومداه على األعمال واالقتصاد، إال أن إدارة الشركة قامت بعمل تقییم لمدى التأثير على عملیات الشركة 
الكلیة، وقامت بتقدیر متطلبات السیولة وأعمالھا التجاریة بما في ذلك قنوات التورید والقیود على السفر والطلب على الخدمة والطلب على السیارات المستعملة 
الخ. وال یمكن للشركة أن تؤكد أن افتراضاتھا المستخدمة في التقدیرات أعاله ستكون صحیحة نتیجة مثل ھذه المواقف غير المؤكدة. إضافة لذلك، فإن حجم ومدة 
وسرعة الوباء العالمي غير مؤكدین، وبالتالي، اتخذت اإلدارة خطوات عدة للتخفیف من تأثيرات الوباء بما في ذلك إجراءات تقلیص النفقات. كما قامت إدارة الشركة 
 بتقییم وضع التدفقات النقدیة بما في ذلك التسھیالت 

ً
بإعادة معایرة احتساب خسائر االئتمان المتوقعة من خالل إدخال عوامل االقتصاد الكلي وقامت أیضا

البنكیة واستمراریة عقود اإلیجار القائمة وجاھزیة اإلجراءات التشغیلیة عند تحّسن الوضع. وعلى ضوء الضبابیة الحالیة فإن أي تغيرات مستقبلیة في االفتراضات 
والتقدیرات یمكن أن تؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة المدرجة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بھذه النتائج وذلك في الفترات 

المستقبلیة. وبما أن الموقف یتطور بسرعة بمزید من الضبابیة حول المستقبل فإن إدارة الشركة سوف تستمر في تقییم التأثير بناًء على التطورات المنظورة.

إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة   )1٦
تم إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 26 ذو القعدة 1441هـ )الموافق 17 يوليو2020م(.


