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 المملكة العربية السعودية 

 
 تقرير المراجع المستقل 

 إلى المساهمين في شركة ذيب لتأجير السيارات 
 سعودية( )شركة مساهمة 

 
 الرأي 

ديسمبر    31لقد راجعنا القوائم المالية لشركة ذيب لتأجير السيارات )"الشركة"(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في  
التاريخ،  2021 ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  وقائمة  الملكية  حقوق  في  التغيرات  وقائمة  الشامل،  الدخل  وقائمة   ،

 ت حول القوائم المالية، بما في ذلك ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.واإليضاحا 
 

،  2021ديسمبر    31في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في  
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية   ،وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ

 السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 
 

 أساس الرأي 
الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تم إن مسؤول تمت مراجعتنا وفقا للمعايير  يتنا بموجب تلك المعايير 

لقواعد سلوك   إننا مستقلون عن الشركة وفقاً  توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا.
ألخالقية  وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا ا

 باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.  لتلك القواعد. األخرى وفقاً 
 

 لفت االنتباه 
، تلقت  2021ديسمبر    31، خالل السنة المنتهية في  والذي يشير إلى أنه ( حول القوائم المالية،20نلفت االنتباه إلى اإليضاح )

تتعلق  اإلدار التي  الشركة  المحتملة على  الضرائب  بشأن بعض  )"الهيئة"(  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  من  مراسالت  ة 
لم يتم تعديل  كما بتاريخ هذا التقرير، لم يتم استالم أي ربط رسمي من الهيئة. بحقوق ملكية أحد المساهمين السابقين في الشركة.

 رأينا بخصوص هذا األمر.
 

 األمور الرئيسة للمراجعة 
ان األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية  

نقدم رأياً وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأي المراجع حولها، وال  للفترة الحالية.
  وفيما يلي وصف لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته. منفصالً في تلك األمور.

 
لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا، بما في ذلك ما  

عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في   بهذه األمور.يتعلق  
إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساًسا لرأينا في المراجعة  القوائم المالية.

القوائم المالية المرفقة.  حول
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 معلومات حول الشركة  -1
 

شركة ذيب لتأجير السيارات )"الشركة"(، شركة مساهمة، مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بموجب السجل التجاري رقم  
الثاني    12وتاريخ    1010150661 يتمثل نشاط الشركة في تأجير سيارات ركاب بدون   (.1998أغسطس    6هـ )الموافق  1419ربيع 

  ( الصادر من وزارة النقل في المملكة العربية السعودية.010102000200سائق، وسطاء تأجير سيارات وفقًا للترخيص رقم )
 

 يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي: 
 ، حي الروضة الطريق الدائري الشرقي   6709

 2394 -  13211الرياض 
 المملكة العربية السعودية. 

 
، حصلت الشركة على الموافقة  2020سبتمبر    30في   ، قرر مساهمو الشركة طرح الشركة لالكتتاب العام األولي.2020مارس    19في  

 2021مارس  29وبتاريخ  السعودية )تداول(. من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على إدراج أسهمها في السوق المالية 
 بدأ تداول أسهم الشركة في تداول. 

 
  أسس اإلعداد  - 2
 
 بيان االلتزام 2-1

السعودية والمعايير واإلصدارات   العربية  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  إعداد هذه القوائم المالية وفقاً  األخرى  تم 
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية المعتمدة من  
 السعودية"(. 

 
 أسس القياس 2-2

االستمرارية، باستثناء األدوات المالية  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ  
الحالية   المشتقة، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة والتزامات المنافع المحددة للموظفين حيث يتم استخدام التقويم االكتواري الحتساب القيمة

 لها وفقًا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3

هذه للشركة.  تم عرض  العرض  وعملة  الوظيفية  العملة  يمثل  والذي  السعودي  باللاير  المالية  المالية   القوائم  المعلومات  كافة  تقريب  تم 
  المعروضة إلى أقرب لاير سعودي، مالم يرد خالف ذلك.

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  2-4

دارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإل 
وقد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات   والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة.

 جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلية. والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل 
 

 األحكام 
  .لماليةعند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالية، التي لها أثر جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم ا 

 
 مبدأ االستمرارية 

لديها  قامت إدارة   الشركة  لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن  العمل وفقاً  االستمرار في  الشركة بإجراء تقويم لمقدرة الشركة على 
عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً حول  الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور.

 عليه، تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ االستمرارية. االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية.مقدرة الشركة على  
 

 الشركة كمؤجر   -تصنيف عقود اإليجار 
يتم تصنيف عقد  يتم تصنيف عقد اإليجار كعقد إيجار تمويلي إذا تم بموجبه تحويل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية األصل المعني.

ومع مراعاة نموذج أعمال   اإليجار كعقد إيجار تشغيلي إذا لم يتم بموجبه تحويل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية األصل المعني.
الشركة، تبين للشركة أن تأجير السيارات ال يتم بموجبه تحويل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية السيارات التي تخضع لترتيب  

 ليه تم تصنيف ترتيبات اإليجار كعقد إيجار تشغيلي. إيجار، وع
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 أسس اإلعداد )تتمة(  - 2
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(    2-4
 

 )تتمة(-األحكام 
 

 الشركة كمستأجر      -تحديد مدة عقود اإليجار 
القابلة لإللغاء، باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد  تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد   اإليجار غير 

اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار، أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة  
تطبق الشركة األحكام عند  تقويم   ر التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء.يوجد لدى الشركة العديد من عقود اإليجا معقولة عدم ممارسته.

أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات الصلة التي   ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد عقد اإليجار أو إنهائه.
وبعد تاريخ بدء اإليجار، تقوم الشركة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار في   اء. من شأنها إيجاد حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد أو اإلنه 

حالة وقوع أي حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد أو  
 اإلنهاء.    

 
 التقديرات واالفتراضات 

االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية،  تم أدناه عرض  
التالية. المالية  السنة  خالل  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيمة  في  جوهرية  فروقات  عنها  ينتج  قد  هذه   والتي  الشركة  استخدمت 

ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية   يرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية.االفتراضات والتقد
تم إدراج   يتم إظهار هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سيطرة الشركة.

 باالفتراضات وعدم التأكد من التقديرات في المجاالت التالية: المعلومات المتعلقة 
 

 األعمار االنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات     
يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ   تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض حساب االستهالك.

تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً وقسط االستهالك   االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبيعي.في  
 المستقبلي الذي يتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

 
  المخزونمخصص 

بسبب عوامل مثل التقادم والعيوب الفنية والضرر المادي، وغير ذلك. يشتمل تقدير هذه الخسائر    للمخزونثبات مخصص تقوم الشركة بإ
على األخذ بعين االعتبار عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر استحداث طرق أو تقنيات حديثة من قبل الشركة المصنعة وأوضاع  

 السوق الحالية والمستقبلية. 
 

 سائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود      مخصص خ
تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة   اختارت الشركة الطريقة المبسطة بالنسبة لكافة مديني عقود اإليجار. 

وستقوم الشركة   معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها.يتم في األصل تحديد مصفوفة المخصص على أساس   بشأن الذمم المدينة.
وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يتم تحديث معدالت التعثر السابقة   بمعايرة المصفوفة لتعديل خسائر االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية.

 التي تم مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التقديرات المستقبلية.    
 

قعة إن عملية تقويم العالقة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتو
ن  كما أن خسائر االئتما إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة. تمثل تقديًرا هاما.

وقد تم اإلفصاح عن   السابقة الخاصة بالشركة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون مؤشًرا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل.
 (. 10المعلومات المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة الخاصة بالشركة في اإليضاح )

 
 مالية االنخفاض في قيمة الموجودات غير ال

مة األعلى  يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القي
لمتاحة لمعامالت البيع  يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على أساس البيانات ا للقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة الحالية.

 الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكاليف العرضية لبيع األصل.
النقدية المخصومة. ة التقديرية لمدة  يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس الموازن يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات 

ز خمس سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزي
 أداء األصل للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة.

 
الخصم لالسترداد بمعدل  القابلة  القيمة  الواردة المستقبلية    تتأثر  النقدية  التدفقات  المخصومة وكذلك  النقدية  التدفقات  المستخدم في طريقة 

 المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(    2-4
 

 التقديرات واالفتراضات )تتمة(
 

 برنامج المنافع المحددة      
يتضمن التقويم االكتواري إجراء العديد   يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام عمليات التقويم االكتواري.

معدل الخصم، والزيادات المستقبلية    وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل.
ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة   في الرواتب، ومعدالت الوفيات، ومعدل الدوران الوظيفي.

 ائم مالية. يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعداد كل قو يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات. 
 

وعند تحديد معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار عائد السوق على   يعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغيير.
ة  يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول سندات الشركات/ السندات الحكومية ذات الجودة العالية. 

يتم تحديد معدل الزيادات المستقبلية في   تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقاً للتغيرات الديموغرافية. المعنية.
للبلدان. تم تقديم تفاصيل إضافية حول التزامات منافع الموظفين في اإليضاح   الرواتب على أساس معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة 

(18.) 
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية     
ة في  في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس األسعار المتداول

تؤخذ المدخالت لهذه الطرق من   النقدية المخصومة. أسواق نشطة، تقاس قيمتها العادلة باستخدام طرق تقويم تشتمل على طريقة التدفقات 
لقيمة  خالل األسواق القابلة للمالحظة، حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك مجدياً، فإن األمر يتطلب إبداء درجة من األحكام لتحديد ا 

إن التغيرات في االفتراضات   ئتمان والتقلبات. تشتمل األحكام على اعتبارات خاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر اال العادلة.
الناتج عن عملية تجميع أعمال   المتعلقة بهذه العوامل قد تؤثر على القيمة العادلة المصرح عنها لألدوات المالية. يحدد العوض المحتمل 

ها العوض المحتمل بتعريف المطلوبات  وفي الحاالت التي يفي بموجب بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ كجزء من عملية تجميع األعمال.
 يتم تحديد القيمة العادلة على أساس التدفقات النقدية المخصومة.  المالية، فأنه يتم إعادة قياسه الحقاً بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.

 صم. تأخذ االفتراضات األساسية بعين االعتبار احتمال تحقق كل من أهداف األداء ومعدل الخ
 

 المخصصات     
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية قانونية أو متوقعة على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، والتي يمكن قياسها بشكل موثوق  

خصم  يتم تحديد المخصصات وذلك ب به، وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام.
للنقو الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقديرات  يعكس  والذي  الضريبة  قبل  لما  الخصم  معدل  باستخدام  المقدرة  المستقبلية  النقدية  د  التدفقات 

 يتم إثباته الزيادة في الخصم كتكاليف تمويل. والمخاطر المصاحبة لاللتزام.
 

 تقدير معدل االقتراض اإلضافي      -عقود اإليجار 
 للشركة تحديد معدل العمولة الضمني في عقود اإليجار بسهولة، وعليه تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات اإليجار.   ال يمكن

يمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل العمولة الذي يتعين على الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة  
وبالتالي، فإن معدل االقتراض اإلضافي يعكس   في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل.ألصل حق االستخدام  

ما يتعين على الشركة دفعه، وهو ما يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو عندما يتعين تعديلها لتعكس شروط وأحكام  
دير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة )مثل معدالت العموالت السائدة في السوق(  تقوم الشركة بتق عقد اإليجار.

 عند توفرها، ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة. 
 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   -3

( في إعداد هذه  4المعايير الجديدة المطبقة خالل السنة كما هو مبين في اإليضاح )تم تطبيق السياسات المحاسبية ادناه بشكل ثابت فيما عدا  
  القوائم المالية.

 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة            3-1

 الموجودات متداولة وذلك: تعتبر  تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة/ غير متداولة.
 

 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية،  •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،  •

 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو  •

قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً  عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك   •
 بعد الفترة المالية. 
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 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تتمة(    3-1

 متداولة. تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير 
 

 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك: 

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،  •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،  •

 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو  •

 اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية.  عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن •
 

 تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 
 
 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء    3-2
 

  الشركة كمؤجر  – دخل اإليجار 
المخاطر والمنافع الهامة   ايجار تشغيلية.تصنف عقود اإليجار التي ال تحول الشركة بموجبها كافة  لملكية األصل كعقود  يتم   المصاحبة 

ه  المحاسبة عن دخل اإليجار وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل نظًرا لطبيعت
شأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل  تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب ب التشغيلية.

يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات في الفترة التي تتحقق   المؤجر، ويتم إثباتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار.
 فيها.

 
  بيع المخزون )السيارات(

من بيع السيارات في نقطة من الزمن عند تحويل السيطرة على الموجودات إلى العميل، ويكون ذلك عادة عند تسليم    اإليراداتيتم اثبات  
  تتضمن إيرادات الشركة من بيع السيارات التزام أداء واحد فقط وال يوجد أي عوض متغير أو مكون تمويل. السيارات.

 
  دخل الخدمات األخرى

دمات األخرى المرتبطة بترتيبات تأجير السيارات عند تقديم الخدمات ذات العالقة وتصنيفها كجزء من اإليرادات  يتم إثبات اإليرادات من الخ 
يتم إثبات إيرادات الشركة من الخدمات األخرى المرتبطة بترتيبات تأجير السيارات على مدى الزمن   من األنشطة التشغيلية الرئيسية هذه.

  عند تقديم الخدمات.
 

 الء نقاط الو
ينتج عن نقاط الوالء التزام   تقوم الشركة عادة بمنح العمالء "نقاط مكافآت" إضافية، يتم استخدامها بنفس طريقة النقاط المشتراة العادية.

  أداء مستقل ألنه يمنح العميل حقًا جوهريًا.
  

البيع النسبي المستقل وإثباته كمطلوبات عقود لحين  يتم تخصيص جزء من سعر المعاملة إلى نقاط الوالء الممنوحة للعمالء على أساس سعر  
 يتم إثبات اإليرادات عند استرداد استرداد النقاط من قبل العميل.  استرداد النقاط. 

 
 المصاريف 3-3
 

  تكلفة اإليرادات
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  تمثل تكلفة اإليرادات كافة المصاريف المتعلقة مباشرة بأنشطة التشغيل الرئيسية الخاصة بالشركة، بما  

  استهالك السيارات وفقًا لترتيبات اإليجار، وتكلفة مخزون السيارات المستبعدة، والتكاليف المتعلقة مباشرة بالموظفين، وما إلى ذلك.
 

  المصاريف البيعية والتسويقية واإلدارية
تصنف جميع المصاريف األخرى  التي تدعم األنشطة واألقسام التسويقية.  تمثل مصاريف البيع والتسويق التكاليف الناشئة عن جهود الشركة

يتم توزيع المصاريف المشتركة بين تكلفة اإليرادات والمصاريف البيعية والتسويقية واإلدارية، عند االقتضاء، على   كمصاريف إدارية.
  أساس معقول فيما يتعلق بطبيعة وظروف المصاريف المشتركة.
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 تكاليف االقتراض    3-4

اً  ترسمل تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرةً بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتاً طويالً كي يكون جاهز 
تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف خالل الفترة التي   يتم إثبات كافة للغرض الذي أنشئ من أجله أو للبيع كجزء من تكلفة ذلك األصل.

 تتكون تكاليف االقتراض من تكاليف التمويل والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة بشأن اقتراض األموال.  تتكبد فيها.
 
 الزكاة  3-5
 

 الزكاة 
 ويحمل مخصص الزكاة للشركة على قائمة الدخل الشامل.    )"الهيئة"(.تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

 
 ضريبة االستقطاع

تقوم الشركة باستقطاع الضرائب على بعض المعامالت مع الجهات غير المقيمة في المملكة العربية السعودية طبقاً لنظام ضريبة الدخل في 
 المملكة العربية السعودية. 

 
 المضافة ضريبة القيمة 

 يتم اثبات المصاريف والموجودات بعد خصم اجمالي ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا الحاالت التالية: 

إذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية، وفي هذه   •
 كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند، حيثما ينطبق، و  الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة

 عند إظهار الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.  •
 

ينين أو  يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى السلطات الضريبية كجزء من أرصدة المد
  الدائنين في قائمة المركز المالي. 

 
 الممتلكات والمعدات    3-6
 

 اإلثبات والقياس 
  يتم تسجيل بنود الممتلكات والمعدات في األصل بالتكلفة، وتقاس ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة.

 
التكاليف التي تتعلق مباشرة بإحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو  تشتمل التكلفة على سعر الشراء وكافة  

تشتمل تكلفة الموجودات التي يتم إنشاؤها ذاتيًا على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى تُعزى مباشرةً  الذي تريده اإلدارة.
عمل لالستخدام المخصص لها، وتكاليف تفكيك وإزالة الموجودات وإعادة الموقع الذي توجد فيه  إلى وضع الموجودات في حالة صالحة لل

 إلى حالته األصلية، وتكاليف االقتراض المتعلقة بالموجودات المؤهلة. 
 

نها كبنود مستقلة )مكونات  وإذا كان ألجزاء هامة من أي بند من بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، فإنه يتم عندئذ المحاسبة ع
  رئيسية( من الممتلكات والمعدات.

 
رات  يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات )باستثناء السيارات المحولة إلى المخزون كسيا

الدفترية للممتلكات والمعدات، ويتم إثباتها بالصافي ضمن دخل العمليات  معدة للبيع( وذلك بمقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القيمة  
 األخرى في قائمة الدخل الشامل. 

 
  التكاليف الالحقة

المنافع    يتم إثبات التكلفة المتعلقة باستبدال جزء من أي بند من بنود الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق 
يتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية  ادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى الشركة، ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق به. االقتص

 يتم إثبات تكاليف الصيانة اليومية للممتلكات والمعدات في قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.  للجزء الذي تم استبداله. 
 

  نفيذاألعمال الرأسمالية تحت الت
تظهر األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجد، وتمثل كافة التكاليف المتعلقة بصورة  

العالقة  مباشرة أو غير مباشرة بشراء أو إنشاء الموجودات حيث تكون عملية الشراء أو اإلنشاء تحت التنفيذ، ويتم تحويلها إلى الفئة ذات 
 من الممتلكات واآلالت والمعدات بمجرد اكتمالها. 
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 الممتلكات والمعدات )تتمة(   3-6
 

  االستهالك
القابلة لالستهالك تكلفة  تمثل القيمة   يمثل االستهالك توزيع قيمة األصل القابلة لالستهالك بصورة منتظمة على مدى عمره اإلنتاجي المقدر.

يتم إثبات االستهالك في قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على   األصل أو مبلغ آخر يتم استبداله بالتكلفة، ناقًصا القيمة المتبقية.
جرة على مدى فترة اإليجار أو  يتم استهالك الموجودات المؤ مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من بند من بنود الممتلكات والمعدات.

 األراضي ال تستهلك.  عمرها اإلنتاجي، أيهما أقصر.
 

  تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية سنويًا على األقل ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا لزم األمر.
 

 تعليق االستهالك بتاريخ التحويل. يتم تحويل السيارات المخصصة للبيع إلى المخزون ويتم 
 

 العمر اإلنتاجي  فئة الممتلكات والمعدات 
 سنة  40 المباني 

 سنوات  5- 2 السيارات 
 العمر اإلنتاجي أو فترة اإليجار، أيهما أقصر  تحسينات المباني المستأجرة 
 سنوات  5- 3 الموجودات الثابتة األخرى

 
 الموجودات غير الملموسة    3-7

وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات   الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تقاس  
ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً، فيما   غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة.

تصنف   دا تكاليف التطوير المرسملة، وتدرج المصاريف ذات العالقة في قائمة الدخل الشامل وذلك خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها. ع
  غير محددة المدة. األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كمحددة أو 

 
نتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في  تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإل

يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر   قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض.
مر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد  يؤخذ باالعتبار التغيرات في الع محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل فترة مالية.

محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم قيدها كتغيرات    – المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل  
محدد في قائمة الدخل الشامل ضمن فئة المصاريف تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر   في التقديرات المحاسبية.

 وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
 

  فيما يلي بيان فترة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة الخاصة بالشركة:
 

  سنوات 5   برامج الحاسب اآللي  
 

أو خسائر   أية أرباح  بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة  يتم قياس  الملموسة  الموجودات غير  ناتجة عن التوقف عن اثبات 
 الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل عند التوقف عن إثبات األصل. 

 
 عقود اإليجار  3-8

وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في   ينطوي على عقد إيجار.تقوم الشركة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو  
 السيطرة على استخدام أصل محدد لسنة محددة نظير مقابل لذلك.   

 
  الشركة كمستأجر 

الموجودات   إيجار  األجل وعقود  اإليجار قصيرة  الشركة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود  تقوم 
القيمة. استخدام   منخفضة  في  الحق  تمثل  التي  االستخدام  حق  وموجودات  اإليجار  دفعات  لسداد  اإليجار  التزامات  بإثبات  الشركة  تقوم 

  الموجودات المعنية.
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 عقود اإليجار )تتمة(   3-8
 

 الشركة كمستأجر )تتمة( 
 

 موجودات حق االستخدام   
تقاس موجودات حق   تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(.

تشتمل تكلفة   التزامات اإليجار.االستخدام بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس 
تاريخ   موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ودفعات اإليجار المسددة في أو قبل

ابت على مدى فترة اإليجار أو يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الث بدء اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة.
  األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقصر.

 
في حالة نقل ملكية األصل المؤجر إلى الشركة في نهاية مدة عقد اإليجار أو أن التكلفة تظهر ممارسة خيار الشراء، فإنه يتم احتساب 

 . (7)تخضع موجودات حق االستخدام أيضا لالنخفاض في القيمة، انظر إيضاح  االستهالك على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل.
 

 التزامات اإليجار   
لى مدى  بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين سدادها ع

دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات    تشتمل دفعات اإليجار على فترة اإليجار.
كما تشتمل دفعات اإليجار أيًضا   اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية.

كد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا  على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤ
يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف   كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء.

  يها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع.)مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في الفترة التي يقع ف
 

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ بدء اإليجار حيث أن معدل العمولة الضمني  
جار لتعكس زيادة العمولة، وتُخفض لتعكس  وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإلي في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسهولة.

إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو   دفعات اإليجار المسددة.
لمعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات( أو وجود  تغيير في دفعات اإليجار )أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو ا

 تغيٍر في تقويم خيار شراء األصل المعني. 
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة 
بالمعدات )أي عقود اإليجار  تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة 

كما تطبق أيًضا اإلعفاء من إثبات الموجودات   شهًرا أو أقل اعتباًرا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(.  12التي تبلغ مدتها  
قة بعقود اإليجار قصيرة  يتم إدراج دفعات اإليجار المتعل منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة.

 األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 
 

  الشركة كمؤجر 
ايجار تشغيلية. لملكية األصل كعقود  المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة  يتم   تصنف عقود اإليجار التي ال تحول الشركة بموجبها كافة 

حاسبة عن دخل اإليجار وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، ويدرج ضمن اإليرادات في قائمة الدخل الشامل نظًرا لطبيعته  الم
تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل   التشغيلية.

يتم إثبات اإليجارات الشرطية كإيرادات في الفترة التي تتحقق   المؤجر، ويتم إثباتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار.
 فيها.

 
 المخزون  3-9

يمثل   البيعية، أيهما أقل.ويتم قياسها بالتكلفة أو صافي القيمة   يمثل المخزون السيارات المعدة للبيع وقطع الغيارات والمستلزمات األخرى،
ام عملية  صافي القيمة البيعية سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصاً تكاليف اإلكمال المقدرة والتكاليف المقدرة الالزمة إلتم

خسائر المخزون بسبب عوامل  تقوم الشركة بإثبات مخصص   يتم إثبات القيمة الدفترية للمخزون كتكلفة إيرادات عند بيع المخزون. البيع. 
 مثل التقادم واألعطال الفنية واألضرار المادية وما إلى ذلك. 
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 المخزون )تتمة(     3-9

  قطع الغيار واللوازم 
التكاليف األخرى في تكلفة قطع الغيار واللوازم وذلك فقط إلى  يتم إدراج   يتم تحديد تكلفة قطع الغيار واللوازم على أساس المتوسط المرجح.

 الحد الذي يتم فيه تكبدها عند إحضار السيارات إلى موقعها وحالتها الحالية.
 
 األدوات المالية   3-10

 لمنشأة أخرى. األداة المالية هي عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية  
 
  الموجودات المالية  (1

  األثبات األولي والقياس
ل اآلخر،  تصنف الموجودات المالية، عند االثبات األولي لها، والتي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام

  وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
    

المالي ونموذج أعمال الشركة    التعاقدية لألصليتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية  
وباستثناء الذمم المدينة التي ال تشمل مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت الشركة باستخدام وسيلة عملية، تقوم الشركة في  إلدارتها.
قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت في حال الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  األصل ب

تقاس الذمم المدينة، التي ال تشتمل على مكون تمويل هام أو التي قامت الشركة بشأنها بتطبيق الوسيلة العملية، بسعر  الربح أو الخسارة. 
  اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء. –( 15ملة المحدد وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي )المعا

 
نقدية ولتصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات  

يشار إلى هذا التقويم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي   لي والعمولة على المبلغ األصلي القائم.تمثل فقط دفعات من المبلغ األص 
يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات من   والعمولة"، ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية.

 مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال. المبلغ األصلي والعمولة بالقي
 

يحدد   يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية.
  قات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كالهما.نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدف

 
التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني تنص عليه األنظمة أو تلك المتعارف    – يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية 

 تزم فيه الشركة بشراء أو بيع األًصل. بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تل –عليها بالسوق )المعامالت االعتيادية(  
 

  القياس الالحق 
  ألغراض القياس الالحق لها، تصنف الموجودات المالية إلى أربع فئات وهي:

 
  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( •

  األرباح أو الخسائر المتراكمة )أدوات الدين(• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير 
• الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند التوقف عن  

 اإلثبات )أدوات حقوق الملكية(.   
 خسارة • الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

 
  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(

يتم إثبات   تقاس الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة العمولة الفعلية، وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة.
 تتعلق هذه الفئة كثيًرا بالشركة. األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.المكاسب والخسائر في قائمة الدخل الشامل عند التوقف عن إثبات  

ات  تشتمل الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الخاصة بالشركة على الذمم المدينة وذمم الموظفين والمبالغ المستحقة من الجهات ذ
 العالقة. 

 
  خسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

تغيرات  تقيد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة، ويدرج صافي ال
  في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل.
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 )تتمة( األدوات المالية    3-10
 

 الموجودات المالية )تتمة(   (1
 

 التوقف عن اإلثبات   
يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو، إذ ينطبق ذلك، جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية مشابهة( )أي استبعاده من قائمة 

  المركز المالي للشركة( عند:
 

  النقدية من األصل، أو • انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات  
أي  • قيام الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون  

تقم بالتحويل أو  تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو )ب( لم  
 اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.   

 

تقويم    وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب عليها
وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر   مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. فيما إذا وألي  

 والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل، تستمر الشركة في إثبات األصل بقدر ارتباط الشركة المستمر به.
يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس   ، تقوم الشركة أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها.وفي تلك الحالة 

يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات   األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة.
 ة األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ الذي يجب على الشركة دفعه، أيهما أقل. المحولة بالقيمة الدفتري

 

  االنخفاض في القيمة
 تقوم الشركة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

عليه، ال تقوم الشركة بمتابعة  وموجودات العقود، تستخدم الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.بالنسبة للمدينين  
التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ 

قامت الشركة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل   إعداد كل قوائم مالية.
 المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

 

بعض الحاالت، يمكن للشركة أيًضا  لكن في   يوًما.  90تعتبر الشركة األصل المالي متعثًرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  
القائمة  اعتبار األصل المالي متعثًرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم الشركة المبالغ التعاقدية 

األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة  يتم شطب   بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل الشركة.
 السترداد التدفقات النقدية التعاقدية. 

 

  ( المطلوبات المالية2
 

 األثبات األولي والقياس   
تصنف المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض أو ذمم دائنة،  

 هو مالئم.    حسبما 

مالت  يتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة. وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، يتم إظهارها بعد خصم تكاليف المعا
مباشرةً. بها  ذلك   المتعلقة  في  بما  والقروض  واآلخرين،  التجاريين  الدائنين  على  بالشركة  الخاصة  المالية  المطلوبات  الحسابات  تشتمل 

 المكشوفة لدى البنوك واألدوات المالية المشتقة.   
 

 القياس الالحق   
  ألغراض القياس الالحق لها، تصنف المطلوبات المالية إلى فئتين هما:

 

 • المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )التزامات اإليجار والقروض( 
 الربح أو الخسارة • المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 

  المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )التزامات اإليجار والقروض(
بعد اإلثبات األولي، تقاس الحقا التزامات اإليجار والقروض المرتبطة بعمولة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  تتعلق هذه الفئة بالشركة.

والخسائر الناتجة عن زيادة تكلفة العمولة من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي وعند التوقف  يتم إثبات األرباح   معدل العمولة الفعلي.
  عن إثبات المطلوبات المالية في قائمة الدخل الشامل.

  

زءاً ال يتجزأ من تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر ج
تنطبق هذه الفئة عموًما على التزامات   ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الشامل. معدل العمولة الفعلي.

 (. 7اإليجار والقروض )انظر اإليضاح 
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 المطلوبات المالية )تتمة(  ( 2
 

 القياس الالحق )تتمة(
 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   
مالية  تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والمطلوبات ال

 المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.   
 

تشتمل هذه الفئة على   حالة تكبدها لغرض إعادة شراؤها في المستقبل القريب.  تصنف المطلوبات المالية كمقتناة ألغراض المتاجرة في
)األدوات    9األدوات المالية المشتقة التي أبرمتها الشركة ولم يتم تخصيصها كأدوات تغطية طبقاً لما نص عليه المعيار الدولي للتقرير المالي  

  المالية(.
 

  اة ألغراض المتاجرة في قائمة الدخل الشامل.يتم إثبات أرباح أو خسائر المطلوبات المقتن
 

 التوقف عن االثبات   
وفي حالة تبديل المطلوبات المالية   يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. 

بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو  الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو  
 يتم إثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الشامل.    التعديل كتوقف عن اثبات المطلوبات األصلية وإثبات مطلوبات جديدة.

 
  مقاصة األدوات المالية ( 3

لمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ  تتم مقاصة الموجودات المالية وا
 المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.   

 
 المالية االنخفاض في قيمة الموجودات غير     3-11

وفي حالة وجود   تقوم الشركة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما.
القيمة القا للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم الشركة بتقدير  إجراء االختبار السنوي  بلة  مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً 

تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية، ناقصاً تكاليف االستبعاد   لالسترداد لذلك األصل.
لة بشكل كبير عن يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل الفردي، ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية واردة تعتبر مستق والقيمة الحالية.

وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة  تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعات من الموجودات.
  للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد.

ي  تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذوعند  
خر وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يؤخذ باالعتبار آ يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. 

  وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام طرق تقويم مالئمة. معامالت تمت في السوق. 

تقوم الشركة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس أحدث المعلومات المستخدمة في احتساب الموازنات والتوقعات، والتي يتم إعدادها  
تغطي هذه الموازنات والتوقعات   المدرة للنقدية بالشركة التي خصصت إليها الموجودات الفردية. بصورة منفصلة لكل وحدة من الوحدات 

 يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل، ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسة.    عادة فترة خمس سنوات. 

العملي إثبات خسائر انخفاض في قيمة  الشامل ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل  يتم  ات المستمرة في قائمة الدخل 
  المنخفض القيمة. 

بالنسبة للموجودات، يتم إجراء تقويم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، للتأكد من وجود أي مؤشر على عدم وجود خسائر االنخفاض المثبتة  
يتم عكس   هذا الدليل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية.وفي حالة وجود مثل  سابقاً أو نقصانها.

ر  قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إثبات آخ
قيد يعتبر محدوداً بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد له وال عن القيمة  إن عكس ال خسارة انخفاض في القيمة. 

يتم   الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في السنوات السابقة.
دخل الشامل ما لم يتم قيد األصل بمبلغ إعادة التقويم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة  إثبات عكس القيد هذا في قائمة ال 

  تقويم.
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 المخصصات   3-12

أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر  يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن  
وفي الحاالت التي تتوقع   استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقديٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به. 

بات التعويض كأصل مستقل وذلك فقط  فيها الشركة تعويض بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إث
يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الشامل، بعد   عندما يكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعويض.

 خصم أية مبالغ مستردة.
 

الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون   وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل
 وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.  مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام.

 
 العمالت األجنبية    3-13

 المعامالت واألرصدة 
االجنبية من قبل الشركة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ الذي تصبح فيه  يتم، في األصل، تسجيل المعامالت بالعمالت  

لإلثبات. أوال  مؤهلة  للعملة   المعاملة  الفورية  التحويل  بأسعار  األجنبية  بالعمالت  المسجلة  النقدية  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  ويعاد 
 اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في الدخل. يتم   الوظيفية بتاريخ إعداد القوائم المالية. 

 
تحول   لية.تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت االو

يتم التعامل   أجنبية بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة
عن التغير مع الربح أو الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتماشى مع إثبات الربح أو الخسارة الناتجة  

وقات ترجمة البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو  في القيمة العادلة للبند )أي، أن فر 
 الخسارة، يتم إثباتها أيضا في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، على التوالي(. 

 
 قياس القيمة العادلة    3-14

استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم  
 يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:  السوق بتاريخ القياس.

 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو  •

 عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات. في حالة  •
 

  إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.
 

لموجودات أو المطلوبات وأنهم  تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير ا 
  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  

 ي السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل. االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر ف
 

القابلة   المدخالت  استخدام  وزيادة  العادلة  القيمة  لقياس  كافية  بيانات  بشأنها  وتتوفر  للظروف،  وفقاً  مالئمة  تقويم  طرق  الشركة  تستخدم 
 للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

 
الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات  تصنف كافة  

 القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: 
 

 في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : األسعار المتداولة )غير المعدلة(  1المستوى  •

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير    -الهامة لقياس القيمة العادلة    -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى    2المستوى   •
  مباشرة.

  بلة للمالحظة.غير قا -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3المستوى  •
        

 
  

  



 لتأجير السياراتشركة ذيب 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
  2021ديسمبر  31

 

22 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -3
 
 )تتمة( قياس القيمة العادلة    3-14

التحويل بين بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تم 
التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة  

 ككل( في نهاية كل فترة مالية.
 

 المتكرر.  تقوم الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات المتعلقة بقياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير 
 

بقاً  وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم الشركة بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقويمها ط
تقييم وذلك بمطابقة  وألغراض هذا التحليل، تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المستخدمة في آخر  للسياسات المحاسبية للشركة.

  المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى.
 

د ما  تقوم الشركة أيًضا بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة لتحدي
   إذا كان التغير معقوالً. 

 
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. 
 
 توزيعات األرباح    3-15

وفقًا لنظام الشركات   توزيعات األرباح النقدية إلى المساهمين في الشركة عند اعتماد التوزيع.  تقوم الشركة بتحديد االلتزامات المتعلقة بدفع
وتقيد توزيعات األرباح األولية، إن وجدت، عند المصادقة   السعودي، يتم اعتماد توزيعات األرباح عند الموافقة عليها من قبل المساهمين.

 إثبات المبلغ المقابل مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.عليها من قبل مجلس اإلدارة، ويتم  
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية للشركة   -4

)مالم  2021يناير    1قامت الشركة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.  لم تقم الشركة يرد خالف ذلك(.

 
( والمعيار  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) المرحلة الثانية:  -إحالل سعر الفائدة المرجعي  

 ( 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4الدولي للتقرير المالي )  ر( والمعيا7الدولي للتقرير المالي )
تقريبًا  تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خاليًا  

 تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:  من المخاطر.

لة عملية تتطلب معاملة التغيرات التعاقدية، أو التغيرات على التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل بصورة مباشرة باعتبارها  وسي •
 تغيرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سوق ما. 

وك على عمليات تخصيص وتوثيق تغطية المخاطر دون وقف  السماح بإجراء التغيرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البن •
 عالقة تغطية المخاطر 

تقديم إعفاءات مؤقتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحديد بشكل منفصل عند تخصيص أداة ذات أسعار خالية من   •
 المخاطر كأداة لتغطية مخاطر بند ما. 

 
 تعتزم الشركة استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية عند سريانها.  القوائم المالية للشركة.إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على 

 
 2021يونيو  30بعد   19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد - (16)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

امتيازات    -"عقود اإليجار"    16يالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعد2020مايو    28في  
( المتعلقة بالمحاسبة  16توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي ) .19-اإليجار المتعلقة بكوفيد

كوسيلة عملية، يجوز للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما   .19-جائحة كوفيد  عن تعديل عقود اإليجار وامتيازات اإليجار الناتجة مباشرة عن
يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي   من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار.  19-إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد

بنفس الطريقة التي يقوم فيها بالمحاسبة عن التغيير وفقًا للمعيار الدولي    19-المرتبط بكوفيدتغيير في دفعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار  
 ، إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعقد اإليجار. 16للتقرير المالي 

 
ة الدولية في قام مجلس معايير المحاسب  19-، ولكن مع استمرار تأثير جائحة كوفيد2021يونيو    30كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  

أبريل   1. يسري التعديل على الفترات المالية التي تبدأ في  2022يونيو    30بتمديد فترة تطبيق الوسيلة العملية حتى    2021مارس    31
وطبقت الوسيلة العملية حيثما ينطبق ذلك خالل    ،19-الشركة على امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  تحصل أو بعد ذلك التاريخ.  2021

 . فترة المسموح بها من التطبيقال
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تعتزم الشركة تطبيق   تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إعداد القوائم المالية للشركة.

  سريانها.هذه المعايير والتفسيرات، إذ ينطبق ذلك، عند 
 
  "عقود التامين" –(  17المعيار الدولي للتقرير المالي )   5-1

( عقود التأمين، معيار محاسبة جديد شامل  17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )2017خالل مايو  
( عقود  4ار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير المالي )يحل هذا المعي لعقود التأمين يغطي اإلثبات والقياس والعرض واالفصاح.

( على كافة أنواع عقود التأمين )أي التأمين على الحياة وغير  17يسري المعيار الدولي للتقرير المالي ) . 2005التأمين، الذي صدر في عام  
التي تقوم بإصداره، وبعض الضمانات واألدوات المالية التي يتم  الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشآت 

(  17يتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي ) سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق.  فيها االشتراك بصورة اختيارية.
وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار  لتأمين.في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على نحو أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات ا

(، التي تستند إلى حد كبير إلى أقدمية السياسات المحاسبية المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي  4الدولي للتقرير المالي )
 قة. ( نموذًجا شامالً لعقود التأمين، يغطي كافة الجوانب المحاسبية ذات العال17)
 

  ( في النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق:17يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

  • التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر )طريقة األتعاب المتغيرة(.
  • الطريقة المبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة.

 
ويسمح بالتطبيق المبكر له إذا ما   ، ويتعين تقديم أرقام المقارنة.2023يناير    1هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  يطبق  

الدولي  ( في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً للمعيار  15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9تم أيضاً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 ال ينطبق هذا المعيار على الشركة.  (.17للتقرير المالي )

 
 تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  (:1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )   5-2

( لتحديد  1الدولي )من  معيار المحاسبة    76إلى    69، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات من  2020في يناير  
 المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. 

 توضح التعديالت:  
 ما المقصود بحق تأجيل السداد  •

 أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية  •

 أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد  •

فقط إذا كانت إحد المشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على  أنه   •
 تصنيفه.

تقوم الشركة حاليًا بتقييم  ، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي.2023يناير    1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
  تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.

 
 (3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي    5-3

اإلشارة   -("عمليات تجميع األعمال"  3يار الدولي للتقرير المالي )، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المع2020في مايو  
، باإلشارة إلى  1989تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في عام   إلى اإلطار المفاهيمي.

 في متطلباته.  دون تغيير جوهري  2018اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس 

( تفاديًا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة 3أضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي )
( الصادر  21)( أو التفسير 37في "اليوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )

 عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل مستقل. 

( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  في  الواردة  الحالية  اإلرشادية  التوجيهات  توضيح  المجلس  ر  قرَّ ذاته،  الوقت  الموجودات  3وفي  بشأن   )
  اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.المحتملة التي لن تتأثر باستبدال  

 ، ويتم تطبيقها بأثر مستقبلي. 2022يناير  1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 
 ( 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -المتحصالت قبل االستخدام المقصود  الممتلكات واآلالت والمعدات:   5-4

المتحصالت قبل االستخدام المقصود"، والذي    -، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات  2020في مايو  
أي متحصالت بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك    -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات    -الخصم    يحظر على المنشآت 

وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع   لموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. األصل إلى ا
 هذه البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. 
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 ( )تتمة( 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -المتحصالت قبل االستخدام المقصود الممتلكات واآلالت والمعدات:   5-4
 

، ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات واآلالت  2022يناير    1يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
ليس من المتوقع أن   خدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.والمعدات المتاحة لالست

 يكون للتعديالت أي أثر جوهري على الشركة.
 
 ( 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -تكاليف الوفاء بالعقود  -العقود المتوقع خسارتها    5-5

( لتحديد التكاليف التي يتعين على المنشأة  37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2020في مايو  
 إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسًرا. 

 
لتقديم البضاعة أو الخدمات على كل من التكاليف    بعقد ما   تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة تطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة".

ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية بشكل مباشر بالعقد، ويتم استبعادها، مالم   اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة مباشرة بأعمال العقد.
  يتم تحميل تلك التكاليف صراحة على الطرف اآلخر بموجب العقد.

 
سوف تطبق الشركة هذه التعديالت على العقود التي لم   .2022يناير  1التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد تسري 

 تِف بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة.
 
المالي )   5-6 للتقرير  الدولي  المالي ألول مرة  ت   –(  1المعيار  الدولية للتقرير  المعايير  للمعايير    –طبيق  المطبقة  التابعة  الشركة 

 الدولية ألول مرة 
على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل    2020-2018كجزء من التحسينات السنوية لألعوام   

يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق   (: "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة".1على المعيار الدولي للتقرير المالي )
( قياس فروقات التحويل التراكمية باستخدام المبالغ المفصح عنها من قبل الشركة  1)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي )  16الفقرة د  

يتم تطبيق هذا التعديل أيًضا على الشركة الزميلة أو المشروع   الشركة األم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.األم، بناًء على تاريخ تحول 
  (.1)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي ) 16المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د 

 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر له. 2022  يناير  1يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
المالي )   5-7 الدولي للتقرير  المالية  9المعيار  نسبة    –( األدوات  تكون في حدود اختبار  التي  التوقف عن    %10األتعاب  لغرض 

 إثبات المطلوبات المالية 
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديل    على المعايير الدولية للتقرير المالي،  2020-2018كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  

يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند إجراء تقويم للتأكد ما إذا كانت شروط   (.9على المعيار الدولي للتقرير المالي )
تشتمل هذه األتعاب على تلك األتعاب   صلية.المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية األ

ة  المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة الُمقرضة، بما في ذلك األتعاب المدفوعة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو الجهة الُمقرض
ا في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق  تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديله  نيابة عن اآلخر.

 فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.
 

أو بعد   تبدأ في  التي  السنوية  المالية  التعديل على الفترات  له.2022يناير    1يسري  المبكر  بالتطبيق  السماح  سوف تطبق الشركة  ، مع 
 تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.التعديالت على المطلوبات المالية التي تم 

 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة. 
 
 (8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  -تعريف التقديرات المحاسبية    5-8

فبراير   معا2021في  مجلس  أصدر  الدولي  ،  المحاسبة  معيار  على  تعديالت  الدولية  المحاسبة  "التقديرات  8يير  لـ  تعريفًا  قدم  حيث   ،
كما   توضح التعديالت التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء.  المحاسبية".

 المدخالت إلعداد التقديرات المحاسبية. أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لطرق القياس و 
 

تبدأ في   التي  السنوية  المالية  التعديالت على الفترات  السياسات    2023يناير    1تسري  التغيرات في  التاريخ، وتنطبق على  ذلك  أو بعد 
ويُسمح بالتطبيق المبكر لها طالما تم اإلفصاح عن   المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تحدث في بداية تلك الفترة أو بعدها.

 ذلك. 
 

 ة.شركليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على ال
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وبيان ممارسات المعيار الدولي للتقرير المالي   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    -اإلفصاح عن السياسات المحاسبية      5-9

 2رقم 
وبيان ممارسات المعيار الدولي للتقرير   1ي  ، تعديالت على معيار المحاسبة الدول2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في فبر اير  

: إصدار أحكام األهمية النسبية، والتي قدم فيها إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت في تطبيق أحكام األهمية النسبية على عمليات  2المالي رقم  
السياسات المحاسبية التي تكون أكثر فائدة    تهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على تقديم إفصاحات عن اإلفصاح عن السياسة المحاسبية.

من خالل استبدال متطلبات المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" بمتطلب اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" وإضافة 
 ن السياسات المحاسبية.إرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية عند اتخاذ القرارات بشأن اإلفصاحات ع

 
أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بالتطبيق    2023يناير    1على الفترات السنوية التي تبدأ في    1تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

األهمية النسبية على معلومات  توفر إرشادات غير إلزامية حول تطبيق تعريف    2ونظًرا ألن التعديالت على بيان الممارسات   المبكر لها.
 السياسات المحاسبية، فإن تاريخ سريان هذه التعديالت ليس ضروريًا. 

 
 تقوم الشركة حاليًا بتقييم أثر التعديالت لتحديد تأثيرها على اإلفصاحات المتعلقة بالسياسات المحاسبية للشركة.
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 الممتلكات والمعدات  -6
 

 
 2021ديسمبر  31

 
 األراضي

 
 المباني

 
 السيارات 

تحسينات المباني 
 المستأجرة 

الموجودات الثابتة 
 األخرى

 اإلجمالي 
2021 

  لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  
 ────────── ──────── ──────── ────────── ──────── ──────── التكلفة:  

 1,357,569,383 32,119,783 7,104,645 1,225,127,831 5,204,574 88,012,550 2021يناير  1الرصيد كما في  
 503,305,382 4,181,245 1,046,945 497,021,183 1,056,009     -       إضافات 
 ( 228,414,350)     -          -      ( 228,414,350)     -          -       محول إلى المخزون 

 ──────── ──────── ────────── ──────── ──────── ────────── 

 1,632,460,415 36,301,028 8,151,590 1,493,734,664 6,260,583 88,012,550 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
 ──────── ──────── ────────── ──────── ──────── ────────── 

       المتراكم: االستهالك  
 378,482,311 26,176,974 2,974,782 347,284,127 2,046,428     -      2021يناير  1الرصيد كما في  
 212,795,482 3,133,371 793,375 208,770,604 98,132     -       المحمل للسنة 
 ( 114,461,935)     -          -      ( 114,461,935)     -          -       محول إلى المخزون 

 ──────── ──────── ────────── ──────── ──────── ────────── 
 476,815,858 29,310,345 3,768,157 441,592,796 2,144,560     -      2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 ──────── ──────── ────────── ──────── ──────── ────────── 
        القيمة الدفتريةصافي  
 1,155,644,557 6,990,683 4,383,433 1,052,141,868 4,116,023 88,012,550 2021ديسمبر  31كما في  

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

 
  (.9االستغناء عنها من األساطيل والمحولة إلى مخزون السيارات )إيضاح يمثل المحول إلى المخزون التكلفة واالستهالك المتراكم للسيارات التي تم 
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 الممتلكات والمعدات )تتمة( -6
 

 
 2020ديسمبر  31

 
 األراضي 

 
 المباني 

 
 السيارات 

تحسينات المباني  
 المستأجرة

الموجودات الثابتة  
 األخرى

 اإلجمالي 
2020 

  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ──────── ──────── ────────── ──────── ──────── ────────── 

       التكلفة:  
 1,354,679,684 28,689,167 6,660,415 1,226,112,978 5,204,574 88,012,550 2020يناير  1الرصيد كما في  
 311,861,150 3,430,616 444,230 307,986,304 -       -        إضافات 
 ( 308,881,001) -       -       ( 308,881,001) -       -        محول إلى المخزون 
 ( 90,450) -       -       ( 90,450) -       -        مشطوبةمبالغ  

 ──────── ──────── ────────── ──────── ──────── ────────── 

 1,357,569,383 32,119,783 7,104,645 1,225,127,831 5,204,574 88,012,550 2020ديسمبر   31الرصيد كما في 
 ──────── ──────── ────────── ──────── ──────── ────────── 

       االستهالك المتراكم:  
 327,603,790 23,674,561 2,271,994 299,701,884 1,955,351 -       2020يناير  1الرصيد كما في  
 201,937,052 2,502,413 702,788 198,640,774 91,077 -        المحمل للسنة 
 ( 150,951,447) -       -       ( 150,951,447) -       -        محول إلى المخزون 
 ( 107,084) -       -       ( 107,084) -       -        مبالغ مشطوبة 

 ──────── ──────── ────────── ──────── ──────── ────────── 
 378,482,311 26,176,974 2,974,782 347,284,127 2,046,428 -       2020ديسمبر   31الرصيد كما في 

 ──────── ──────── ────────── ──────── ──────── ────────── 
        صافي القيمة الدفترية 
 979,087,072 5,942,809 4,129,863 877,843,704 3,158,146 88,012,550 2020ديسمبر   31كما في  

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

 تم توزيع قسط االستهالك للسنة على النحو التالي: 
 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  
 ──────── ──────── 

 201,363,131 212,026,460 (23تكلفة إيرادات )إيضاح 
 573,921 769,022 (25مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

 ──────── ──────── 

 212,795,482 201,937,052 
 ════════ ════════ 
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 عقود اإليجار  -7
 

 الشركة كمستأجر 
إن التزامات الشركة بموجب عقود اإليجار مضمونة بصك   لدى الشركة عقود إيجار للمباني المستأجرة )مثل الورش والسكن والمواقع(.

 ملكية المؤجر للموجودات المستأجرة.
 

تطبق الشركة إعفاءات   شهًرا أو أقل وبعض عقود اإليجار لمعدات مكتبية منخفضة القيمة.  12الشركة أيًضا بعض عقود اإليجار مدتها  لدى  
 اإلثبات على عقود اإليجار هذه فيما يتعلق "بعقود اإليجار قصير األجل" و "عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة". 

 
 القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام المثبتة والحركة خالل السنة: فيما يلي بيان    7-1
 

 
2021 

 لاير سعودي  
2020 

 لاير سعودي  
 ───────── ───────── 

 46,922,683 119,218,046 يناير  1الرصيد في 
 105,756,302 9,234,182  إضافات

 ( 33,460,939) (38,981,740) (23مصروف االستهالك )إيضاح 
 ───────── 

───────── 
───────── 

   119,218,046 89,470,488 ديسمبر   31الرصيد كما في 
 ═════════ ═════════ 

 
 يتم إطفاء موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت لفترة تتراوح من عامين إلى عشرة أعوام. 

 
 اللتزامات اإليجار والحركة خالل السنة: فيما يلي بيان القيمة الدفترية   7-2

 
2021 

 لاير سعودي  
2020 

 لاير سعودي  
 ───────── ───────── 

 43,977,933 127,705,065 يناير     1الرصيد في 
 105,756,302 9,234,182  إضافات

 4,725,899 5,138,785 (27زيادة العمولة )إيضاح 
 ( 26,755,069) (33,035,936) *( ) مدفوعات

 ───────── ───────── 
 127,705,065 109,042,096 ديسمبر   31الرصيد كما في 

 ═════════ ═════════ 

 34,791,072 54,355,232 ناقًصا: جزء متداول 
 ───────── ───────── 

 92,913,993 54,686,864 جزء غير متداول
 ═════════ ═════════ 

 
قدره   رئيسي  المدفوع سداد جزء  اإليجار  التزام  )  27,897,151)*( تضمن  لاير    22,029,170:  2020ديسمبر    31لاير سعودي 

 لاير سعودي(.  4,725,899: 2020ديسمبر  31سعودي ) لاير 5,138,785سعودي( وسداد عمولة قدرها 
 

 (.30اإليضاح ) تم اإلفصاح عن تحليل تواريخ استحقاق التزامات اإليجار في 
 

 فيما يلي بيان بالمبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل: 

 
2021 

 لاير سعودي  
2020 

 لاير سعودي  
 ───────── ───────── 

 33,460,939 38,981,740 (23استهالك موجودات حق االستخدام الموزعة على تكلفة اإليرادات )إيضاح 
 4,725,899 5,138,785 (27إيجار )إيضاح تكلفة تمويل ناتجة عن التزامات  

 4,128,559 8,134,543 (. 23)إيضاح  عقود اإليجار قصيرة األجل المثبتة على أساس القسط الثابت كمصاريف إيجار 
 ───────── ───────── 

 52,255,068 42,315,397 
 ═════════ ═════════ 
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  الملموسةالموجودات غير  -8
 2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── التكلفة: 

 1,007,386 1,124,948  يناير  1الرصيد في 
 117,562         -        إضافات

  ────────  ──────── 
 1,124,948 1,124,948  ديسمبر   31الرصيد كما في 

  ────────  ──────── 
   المتراكم: اإلطفاء 

 549,827 801,732  يناير  1الرصيد في 
 251,905 264,321 (23المحمل للسنة )إيضاح 

  ────────  ──────── 
 801,732 1,066,053  ديسمبر   31الرصيد كما في 

  ────────  ──────── 
 323,216 58,895  صافي القيمة الدفترية

  ════════  ════════ 
 
 المخزون  -9
 2021 

 لاير سعودي  
2020 

 لاير سعودي  
  ────────  ──────── 

 5,004,677 1,088,000 سيارات معدة للبيع 
 3,566,407 4,508,190 قطع غيار ولوازم 

 ────────── ────────── 
 5,596,190 8,571,084 
 ═════════ ══════════ 
 

 12,833,970:  2020ديسمبر   31لاير سعودي )  11,936,430بتخفيض  ، قامت الشركة  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  
 يتم إدراج هذا المصروف ضمن تكلفة اإليرادات في قائمة الدخل الشامل.  لاير سعودي( من قيمة المخزون.

 
 المدينون، صافي  -10

 2021 
 لاير سعودي  

2020 
 لاير سعودي  

 ───────── ───────── 
 148,005,262 203,234,776 مدينون

 ( 38,748,087) (64,244,534) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 ( 105,707)     -      ناقًصا: ذمم مدينة مشطوبة 

 ───────── ───────── 
 138,990,242 109,151,468 
 ═════════ ═════════ 
 

 المتوقعة خالل السنة على النحو التالي: كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان  
 2021 

 لاير سعودي  
2020 

 لاير سعودي  
 ───────── ───────── 

 28,138,639 38,748,087 في بداية السنة
 10,609,448 25,496,447 مجنب خالل السنة 

 ───────── ────────── 
 38,748,087 64,244,534 في نهاية السنة 

 ═════════ ══════════ 
 

 ديسمبر:  31فيما يلي تحليالً بأعمار الذمم المدينة كما في 
 2021ديسمبر  31

 
 

 اإلجمالي  
 لاير سعودي  

 0-90  
 يوًما 
 لاير سعودي  

91-180           
 يوًما 
 لاير سعودي  

181-270 
 يوًما 
 لاير سعودي  

271-360 
 يوًما 
 لاير سعودي  

 361أكثر من   
 يوًما 
 لاير سعودي  

 % 63.15 % 51.74 % 39.26 % 25.82 % 6.24 % 31.61 خسائر االئتمان المتوقعة معدل 
 68,276,304 9,805,862 11,830,151 22,137,893 91,184,566 203,234,776 إجمالي القيمة الدفترية 

 43,117,236 5,073,670 4,643,985 5,716,423 5,693,220 64,244,534 خسائر االئتمان المتوقعة 
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 المدينون، صافي )تتمة(  -10
 

 2020ديسمبر  31
 
 

 اإلجمالي  
 لاير سعودي  

0-90  
 يوًما  
 لاير سعودي  

91-180 
 يوًما  
 لاير سعودي  

181-270 
 يوًما  
 لاير سعودي  

271-360 
 يوًما  
 لاير سعودي  

 361أكثر من  
 يوًما  
 لاير سعودي  

 %58.07 %35.27 %23.13 %14.21 %3.24 %26.18 معدل خسائر االئتمان المتوقعة
 51,162,930 8,239,060 8,237,451 14,816,665 65,549,156 148,005,262 إجمالي القيمة الدفترية

 29,709,543 2,906,101 1,905,642 2,105,554 2,121,247 38,748,087 خسائر االئتمان المتوقعة 
 

المتعلقة بالذمم المدينة، والذي يبين كيفية قيام الشركة بإدارة وقياس الجودة االئتمانية  ( بشأن مخاطر االئتمان  30يرجى الرجوع إلى إيضاح )
 يوماً.  90إن الذمم المدينة غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموماً خالل  للذمم المدينة غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة.

 
 والموجودات المتداولة األخرى المصاريف المدفوعة مقدماً  -11

 2021 
 لاير سعودي  

2020 
 لاير سعودي  

  ────────── ───────── 

 14,924,360 14,706,000  مصاريف مدفوعة مقدًما 
 9,066,680 23,281,390 دفعات مقدمة للموردين 

    5,256,888 15,811,776 أرصدة تأمين مدينة
 2,454,040 1,982,729  ذمم موظفين
 827,907 1,023,929 تأمينات نقدية 

         -     846,126 ضريبة قيمة مضافة مدينة 
    2,439,575 3,132,813  أخرى

  ────────── ───────── 

 60,784,763 34,969,450 
  ══════════ ═════════ 

 
 موجودات العقود، صافي  -12

 2021 
 لاير سعودي  

2020 
 لاير سعودي  

  ────────── ───────── 

 9,407,781 12,915,784 موجودات العقود 
 (2,970,298) ( 3,506,859) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 ────────── ────────── 

  9,408,925 6,437,483 
 ══════════ ══════════ 

 
 موجودات العقود: فيما يلي بيان الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن 

 
 2021 

 لاير سعودي  
2020 

 لاير سعودي  
  ────────── ───────── 

 2,775,684 2,970,298 في بداية السنة
 194,614 536,561 مجنب خالل السنة 

 ────────── ────────── 

 2,970,298 3,506,859 في نهاية السنة 
 ══════════ ══════════ 
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 البنوك والنقد في الصندوق األرصدة لدى   -13
 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  
 ───────── ───────── 

 38,917,437 57,011,991 أرصدة لدى البنوك 
 597,229 700,935 نقد في الصندوق 

 ───────── ───────── 

 57,712,926 39,514,666 
 ═════════ ═════════ 

 
  العالقة وأرصدتهاالمعامالت مع الجهات ذات  -14

  تشتمل الجهات ذات العالقة بالشركة على المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والمنشآت المالكين لها.
 

األعمال  يتم إبرام المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل دورة   تعتمد شروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل إدارة للشركة. 
  من المتوقع سداد هذه األرصدة خالل دورة األعمال العادية. العادية للشركة.

 
 فيما يلي قائمة بالجهات ذات العالقة بالشركة:

 
 طبيعة العالقة  الجهة ذات العالقة
───────── ───────── 

 مساهم  حمود عبدهللا إبراهيم الذييب 
 جهة منتسبة  شركة أبناء الذييب 

 مساهم  احمد عبدهللا الذييب محمد 
 مساهم  نايف محمد احمد عبدهللا الذييب 

 جهة منتسبة   شركة مداريم
 

 ديسمبر: 31فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة للسنة المنتهية في  
 

 الجهة ذات العالقة 
 

 طبيعة المعاملة 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي
───────── ───────── ──────── ──────── 

 1,992,460              -     إيرادات  شركة أبناء الذييب  
 482,499              -     إيرادات   شركة مداريم 
 108,991 13,603 إيجار سيارات وإيرادات أخرى  حمود عبدهللا الذييب 
 19,340              -     إيجار سيارات وإيرادات أخرى  نايف محمد الذييب  
 ( 300,000) (312,500) مصاريف وإيرادات أخرى  محمد أحمد الذييب 
 

  تعويضات كبار موظفي اإلدارة
فيما   يشمل كبار موظفي اإلدارة بالشركة موظفي اإلدارة العليا الذين لديهم السلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة.

 كبار موظفي اإلدارة: يلي تعويضات 
 

 الجهة ذات العالقة 
 

 طبيعة المعاملة 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي
───────── ───────── ───────── ───────── 

 4,561,184 4,724,321 منافع الموظفين قصيرة األجل  كبار موظفي اإلدارة
 230,361 229,700 منافع الموظفين طويلة األجل 
    

 480,301  915,414 مكافآت مجلس اإلدارة اإلدارة مجلس 
 
.
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( -14
 

 فيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة: 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 9,665,418 -      العام األولي المتكبدة نيابة عن المساهمين )*( تكاليف الطرح  
 440,183 439,583 شركة مداريم

 27,895 43,001 أخرى
 ───────── ───────── 

 482,584 10,133,496 

 ═════════ ═════════ 

خالل السنة المنتهية  استردادها من المساهمين عند نجاح عملية الطرح.)*( يمثل هذا المبلغ تكلفة الطرح العام األولي التي تم االتفاق على  
 ، قامت اإلدارة باسترداد كامل المبلغ القائم من تكاليف الطرح العام األولي. 2021ديسمبر  31في 

 
 رأس المال  -15

سهم، قيمة كل    43,000,000:  2020ديسمبر    31لاير سعودي )  10سهم، قيمة كل سهم    43,000,000يتكون رأس مال الشركة من  
 لاير سعودي(.  10سهم 

 
  153,902,000، قرر المساهمون زيادة رأس مال الشركة من  2020مارس    19خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  

النظامي ومبلغ    لاير سعودي من االحتياطي  55,338,077لاير سعودي من خالل تحويل مبلغ قدره    430,000,000لاير سعودي إلى  
 . 2020تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بذلك خالل  من األرباح المبقاة. 220,759,923قدره 

 
 االحتياطي النظامي  -16

لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل   من صافي دخل السنة حتى يبلغ مجموع هذا    %10طبقاً 
 من رأس المال.  %30ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي   من رأس المال.  %30االحتياطي  

 إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.   
 

 القروض ألجل  -17
 2021 2020 
 لاير سعودي   لاير سعودي   
 ────────── ───────── 

 545,019,766 614,801,424 قروض ألجل
 ( 296,508,006) ( 326,628,922) ناقصاً: الجزء المتداول 

 ────────── ───────── 

 248,511,760 288,172,502 الجزء غير المتداول 
 ══════════ ═════════ 

 
السداد على مدى فترة تتراوح من  تستحق القرض ألجل   حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية من بنوك محلية على شكل قروض ألجل. 

 2022تم بيان األقساط المستحقة في عام   .2025شهًرا اعتباًرا من تاريخ السحب، ويستحق آخر قسط السداد في أغسطس    48إلى    24
 لدى الشركة تسهيالت أخرى غير مسحوبة لدى البنك متاحة وفقًا التفاقيات التسهيالت الموقعة.  ضمن المطلوبات المتداولة.

 
، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى القروض المستخدمة  2021ديسمبر    31تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة كما في  

وهذا يتماشى   لتمويل شراء السيارات المصنفة ضمن الموجودات غير المتداولة في قائمة المركز المالي كجزء من دورة أعمالها العادية.
 فصح عنها سابقًا. مع الفترات الم
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 التزامات المنافع المحددة للموظفين  -18
فيما يلي بيان الحركة في مكافأة   تدير الشركة برنامج غير ممول بشأن مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها وفقًا لمتطلبات نظام العمل السعودي.

  نهاية الخدمة للسنة المنتهية:
 

 االفتراضات االكتوارية:  18-1
السنة، تم إجراء عمليات التقويم االكتواري اللتزامات المنافع المحددة وفقًا لطريقة وحدة االئتمان المتوقعة باستخدام االفتراضات  خالل  

 الهامة التالية: 
 2021 

 لاير سعودي  
2020 

 لاير سعودي  
  ───────── ────────── 

 % 3.50   % 3.50   معدالت الزيادة في الرواتب: 
 % 3.50   % 3.20    الخصممعدل 

 
 الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:   18-2
 2021   

 لاير سعودي  
2020 

 لاير سعودي  
  ───────── ────────── 

 23,264,087 24,018,384 في بداية السنة
 3,593,955 4,078,491 (3-18المحمل للسنة )انظر إيضاح 

 344,064 756,122 برنامج المنافع المحددة خسارة اكتوارية عن 
 (3,183,722) (699,312) منافع مدفوعة 

  ───────── ────────── 
 24,018,384 28,153,685 في نهاية السنة 

 ═════════ ══════════ 
 

 :فيما يلي بيان المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة  18-3
 2021 

 لاير سعودي  
2020 

 لاير سعودي  
 ───────── ───────── 

 3,012,353 3,478,031 تكلفة الخدمة الحالية 
 581,602 600,460 ( 27تكلفة العمولة، صافي )إيضاح 

 ───────── ───────── 
 3,593,955 4,078,491 إجمالي مصروف مكافأة نهاية الخدمة 

 ═════════ ═════════ 
 

 المنافع بين تكلفة اإليرادات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية:فيما يلي بيان توزيع مصروف  
 
 2021 

 لاير سعودي  
2020 

 لاير سعودي  
 ───────── ───────── 

 1,521,073 1,746,235 تكلفة اإليرادات 
 869,315 1,107,075 مصاريف بيع وتسويق

 621,965 624,721 مصاريف عمومية وإدارية
 ───────── ───────── 

 3,012,353 3,478,031 إجمالي مصروف مكافأة نهاية الخدمة 
 ═════════ ═════════ 

 
 كانت المبالغ المثبتة في الدخل الشامل اآلخر كما يلي:   18-4
 2021 

 لاير سعودي  
2020 

 لاير سعودي  
 ───────── ───────── 
 989,636 (464,377) المالية   في االفتراضات( خسائر اكتوارية ناتجة عن تغير مكاسب)

 ( 645,572) 1,220,499 أساس الخبرةخسائر )مكاسب( اكتوارية ناتجة عن تسويات على  
 ───────── ───────── 

 344,064 756,122 إجمالي الخسائر االكتوارية
 ═════════ ═════════ 
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 المنافع المحددة للموظفين )تتمة(التزامات  -18
 

 : تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية الهامة  18-5
ديسمبر   31و 2021ديسمبر   31فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة بشأن التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين كما في 

2020: 
 

 المنافع المحددة األثر على التزام    2021ديسمبر  31
  

 التغير في 
 

 القيمة األساسية
 الزيادة في 

 االفتراضات 
النقص في  
 االفتراضات

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  االفتراضات 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 30,777,101 25,898,361 28,153,685 % 1-+/  معدل الخصم 
 25,821,322 30,815,891 28,153,685 % 1-+/  الرواتب معدل الزيادة في  

 28,158,096 28,149,291 28,153,685 % 10-+/  معدل الوفيات 
 28,421,020 27,911,078 28,153,685 % 10-+/  معدل ترك العمل

 
 األثر على التزام المنافع المحددة    2020ديسمبر  31
  

 التغير في
 

 القيمة األساسية
 الزيادة في 

 االفتراضات  
النقص في  

 االفتراضات 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي االفتراضات  
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 26,305,659 22,057,273 24,018,384 %1-+/  معدل الخصم 
 21,994,653 26,333,569 24,018,384 %1-+/  معدل الزيادة في الرواتب 

 24,022,926 24,013,860 24,018,384 %10-+/  الوفيات معدل 
 24,278,574 23,783,362 24,018,384 %10-+/  معدل ترك العمل

 
لة في  تم تحديد تحليل الحساسية أعاله وفقاً لطريقة يتم بموجبها توقع األثر على التزامات المنافع المحددة للموظفين نتيجة التغيرات المعقو 

يعتمد تحليل الحساسية على حدوث تغير في االفتراضات   .2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31االفتراضات األساسية التي تحدث كما في  
إن تحليل الحساسية قد ال يكون مؤشراً على وجود تغير فعلي في التزام المنافع المحددة   الهامة، مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة.

 غير المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضها البعض. حيث أنه من 
 

 فيما يلي بيان الدفعات المتوقعة أو المساهمات للموظفين خالل السنوات المستقبلية:
 2021 

 لاير سعودي  
2020 

 لاير سعودي  
 ───────── ───────── 

 2,544,858 3,146,796 المالية السنوية القادمة( شهًرا القادمة )الفترة  12خالل الـ 
 7,849,801 8,703,723 سنوات  5و 2ما بين 

 22,107,398 26,410,463 سنوات  5بعد 
  ────────  ──────── 
 38,260,982 32,502,057 
  ════════  ════════ 
 

 المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى  -19
 2021 

 سعودي لاير  
2020 

 لاير سعودي  
 ───────── ───────── 

 16,024,342 16,798,652 مصاريف مستحقة الدفع 
 12,142,021 20,384,378 دفعات مقدمة من العمالء 

 4,077,604 4,598,057 نقاط الوالء 
 1,427,938         -     ضريبة قيمة مضافة مستحقة 

 1,048,679 1,532,946  أخرى
 ───────── ───────── 

 43,314,033 34,720,584 
 ═════════ ══════════ 
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 مخصص الزكاة  -20
 

 تتكون الزكاة المحملة للشركة مما يلي:   20-1
 2021 

 لاير سعودي  
2020 

 لاير سعودي  
 ────────── ───────── 

 6,401,349 6,756,530  المحملة للسنة 
 (2,292,803) -       سابقة  مخصص لسنواتعكس قيد 

 ────────── ───────── 

 4,108,546 6,756,530 اإلجمالي 
 ══════════ ══════════ 
 

 2021 
 لاير سعودي  

2020 
 لاير سعودي  

 ─────────── ─────────── 

 19,854,371 19,929,644 في بداية السنة
 4,108,546 6,756,530 مجنب خالل السنة 
 (4,033,273) ( 5,740,171) مدفوع خالل السنة

 ────────── ────────── 

 19,929,644 20,946,003 في نهاية السنة 
 ══════════ ══════════ 
 

 فيما يلي بيان البنود الرئيسية للوعاء الزكوي:  20-2
 

 
 

2021 
 لاير سعودي  

2020 
 لاير سعودي  

 ───────────  ─────────── 

 448,613,372 481,515,436 حقوق الملكية 
 817,995,986 887,461,111  مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

 (1,098,628,334) (1,267,283,941) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل
 ───────────  ─────────── 

 101,692,606 167,981,024 
 82,378,646 165,408,660  الدخل الخاضع للزكاة

 ───────────  ─────────── 

 250,359,670 267,101,266  الوعاء الزكوي
 ───────────  ─────────── 

 6,401,349 6,756,530  الزكاة
 ═══════════ ═══════════ 
 

 الربوط الزكوية  20-3

السنوات حتى  قدمت   - الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( عن كافة  إلى هيئة  المالية  الزكوية وقوائمها  إقراراتها    31الشركة 
 الزكاة عن تلك السنوات.  ات شهاد، وحصلت على 2020ديسمبر 

 .2011عام أنهت الشركة موقفها الزكوي لدى الهيئة عن كافة السنوات حتى  -

لاير سعودي    13.903.441، أصدرت الهيئة خطابًا يوضح الفروقات الزكوية بمبلغ  2019ديسمبر   31المنتهية في  خالل السنة   -
لاير سعودي، خالل السنة المنتهية   11.743.218قامت الشركة بتكوين مخصص إضافي قدره   .2017حتى    2012للسنوات من  

اللجنة االستئنافية للمخالفات  إلى    وتقديم اعتراض على هذه الفروقات   ، مقابل مطالبات الزكاة عن هذه الفترة،2019ديسمبر    31في  
 .والمنازعات الضريبية

في   - المنتهية  السنة  لعام  2021ديسمبر    31خالل  الزكاة  فروقات  يظهر  مبدئياً  ربًطا  الهيئة  من  الشركة  استلمت  بمبلغ    2018، 
عالوة على ذلك، أصدرت الهيئة تعديالً على فروقات   غ.لاير سعودي، وقامت الشركة بتكوين مخصص لكامل المبل 4.014.060

وعليه، قامت   لاير سعودي.   1.785.077بناًء على التوضيحات المقدمة من الشركة وخفضت الفروقات إلى    2018الزكاة لعام  
عالوة على ذلك، قامت  ، 2020ديسمبر   31الشركة بعكس المخصص المجنب بالزيادة في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

 .اللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبيةإلى   تقديم اعتراض على هذه الفروقاتالشركة ب
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 مخصص الزكاة )تتمة( -20
 

 الربوط الزكوية )تتمة(    20-3

األسهم من قبل شركة الفرص    بعض  هيئة بشأن ملكيةال، استلمت اإلدارة مراسالت من 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في  لخال -
ترى الهيئة، بناًء   التنموية للتجارة، أحد المساهمين السابقين في الشركة، التي تفيد بوجود بعض الضرائب المحتملة على الشركة.

السابق  ة جزئيًا لضريبة الدخل. افترضت الهيئة، في المراسالت المذكورة أعاله، أن المساهم على افتراضات معينة خضوع الشرك
مملوك بالكامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من مالك من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي،  أعاله  المذكور  

مليون لاير سعودي وبلغ التعرض لضريبة   29.76  مبلغ  يئةبلغ إجمالي مبلغ التعرض لضريبة الدخل كما هو محدد من قبل اله
، باستثناء غرامات  2018إلى    2013مليون لاير سعودي، ويغطي السنوات من    3.94  مبلغ   االستقطاع كما هو محدد من قبل الهيئة

يتم استالم أي ربط رسمي من  وكما بتاريخ اعتماد مجلس اإلدارة لهذه القوائم المالية، لم   التأخير والغرامات األخرى ذات الصلة. 
وحتى   2021يناير    1للفترة من  و  2020و  2019  ديسمبر   31ومن المحتمل التعرض لمبلغ إضافي للسنة المنتهية في   الهيئة.
 إذا ما قامت الهيئة بفرض التعرض المذكور أعاله على كافة سنوات الربط. ه بيع المساهم السابق ألسهمتاريخ 

% على أساس أن الملكية النظامية للشركة ومساهميها هم إما  100إن الشركة مسجلة حاليًا لدى الهيئة كشركة خاضعة للزكاة بنسبة 
في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يكون المساهمون فيها    إنشاؤهامواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي أو شركات تم  

عالوة على ذلك، ال تخضع توزيعات األرباح للمساهم السابق المذكور أعاله،   تعاون الخليجي.بالكامل من مواطني دول مجلس ال
ذات مسؤولية   المملكة العربية السعودية )كشركة سعودية  االستقطاع ألنها شركة مقيمة في  حسب وجهة نظر اإلدارة، لضريبة 

  محدودة وفقًا لعقد التأسيس(. 

عالوة على   األمر أعاله جارية وفي مرحلة مبكرة وأن نتيجة األمر أعاله ال تزال غير مؤكدة. ال تزال المناقشات مع الهيئة بشأن  
ذلك، وتحسبًا ألي موقف تفرضه الهيئة، فضالً عن أي غرامات ذات صلة أو عقوبات تأخير، قدم المساهم السابق المذكور أعاله  

 تفرضها الهيئة على الشركة فيما يتعلق بالموضوع أعاله.إلى الشركة خطاب تعهد بالتعويض لتحمل أي التزامات ضريبية قد  
لذلك، في ضوء المعلومات المتاحة حاليًا 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.
 

 ربح السهم  -21
 يتم احتساب ربح السهم وذلك بتقسيم صافي دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الحالية خالل السنة. 

 

 2021 2020 
 ────────── ────────── 

 63,246,128 125,726,066 صافي دخل السنة )لاير سعودي( 
 43,000,000 43,000,000 السهم األساسي والمخفض المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لربح 

 ────────── ────────── 
 1.47 2.92 ربح السهم )باللاير السعودي(:

 ══════════ ══════════ 

 
  اإليرادات -22

 
  معلومات عن اإليرادات المفصلة 

 فيما يلي أدناه تفصيل إيرادات الشركة من العقود المبرمة مع العمالء: 
 
 

2021 
 لاير سعودي  

2020 
 لاير سعودي  

 ────────── ────────── 
 254,974,912 358,417,652 ايجار قصير األجل
 249,653,717 270,249,585 إيجار طويل األجل 

 155,366,166 123,702,339 مبيعات سيارات 
 ────────── ────────── 
 752,369,576 659,994,795 
 ══════════ ══════════ 
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 اإليرادات )تتمة(  -22
 

 توقيت إثبات اإليرادات 
 
 

2021 
 لاير سعودي  

2020 
 لاير سعودي  

 ────────── ────────── 
 504,628,629 628,667,237 خدمات محولة على مدى زمني

 155,366,166 123,702,339 خدمات محولة عند نقطة من الزمن
 ────────── ────────── 
 752,369,576 659,994,795 
 ══════════ ══════════ 
 

 التزامات األداء 
إن   يوما من تاريخ الفاتورة بالنسبة لعمالء الشركات.  90يتم الوفاء بالتزام األداء عند توفر السيارات لإليجار ويستحق السداد عادة خالل  

التزامات أداء لم يتم الوفاء بها كما بتاريخ إعداد القوائم المالية، وعليه، ال  ال يوجد أي  عقود بيع السيارات ال تمنح العمالء حق االرجاع.
 يوجد سعر معاملة يتعين توزيعه على التزامات األداء التي لم يتم الوفاء بها أو المتبقية.

 
 الشركة كمستأجر   –عقود اإليجار التشغيلي  

عادةً ما تتراوح فترات عقود إيجار السيارات التجارية وغير التجارية بين   أبرمت الشركة عقود إيجار بشأن أسطول السيارات الخاص بها.
 تتضمن بعض عقود اإليجار خيارات الفسخ قبل نهاية مدة اإليجار مقابل دفعات غرامات إضافية. سنوات،  5و 1

 

تشغيلي غير القابلة لإللغاء كما بتاريخ إعداد  فيما يلي بيان بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المستحقة القبض بموجب عقود اإليجار ال
 القوائم المالية: 

 2021 
 لاير سعودي 

2020 
 لاير سعودي

  ────────  ──────── 
 224,334,192 239,892,190 خالل سنة

 267,044,825 249,521,137 سنوات  5بعد سنة وأقل من 
  ────────  ──────── 
 489,413,327 491,379,017 
 ═════════ ═════════ 
 

 األسواق الجغرافية
 تعمل الشركة حصًرا في المملكة العربية السعودية، وعليه لم يتم عرض معلومات جغرافية إضافية عن األسواق في هذه القوائم المالية. 

 
 أرصدة العقود    22-1

 2021 
 لاير سعودي  

2020 
 لاير سعودي  

  ────────  ──────── 
 6,437,483 9,408,925 (12موجودات عقود )إيضاح 

 
 تكلفة اإليرادات  -23

 2021 
 لاير سعودي  

2020 
 لاير سعودي  

  ────────  ──────── 
 201,363,131 212,026,460 ( 6استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 144,146,595 106,559,205  تكلفة سيارات مباعة
 42,614,559 52,238,017  رواتب موظفين ومنافع أخرى

 33,460,939 38,981,740 ( 7استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 
 33,070,586 33,642,350  تأمين

 23,565,674 33,468,233 صيانة وإصالح 
 4,128,559 8,134,543 (2-7إيجار )إيضاح 

 2,751,491 4,579,180 أعباء بنكية
 3,531,114 3,819,235  شحن

 3,583,557 1,455,220 المخزونتخفيض قيمة 
 1,166,628 1,362,842  منافع عامة

 251,905 264,321 (8إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 
 4,346,100 6,525,161 أخرى

 ────────── ────────── 
 503,056,507 497,980,838 
 ══════════ ══════════ 
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 مصاريف البيع والتسويق  -24
 2021 

 سعودي لاير  
2020 

 لاير سعودي  
 ────────── ────────── 

 24,827,967 31,898,583 رواتب موظفين ومنافع أخرى 
 1,573,594 1,842,623  دعاية وإعالن

 786,369 655,649  أخرى
 ────────── ────────── 

 34,396,855 27,187,930 
 ══════════ ══════════ 

 
  واإلداريةالمصاريف العمومية  -25

 2021 
 لاير سعودي  

2020 
 لاير سعودي  

 ────────── ────────── 

 15,768,641 17,357,436 رواتب موظفين ومنافع أخرى 
 2,257,476 3,939,043 أتعاب مهنية 

 2,139,736 2,793,168 رسوم حكومية
  2,119,232  2,097,977 نظام تقنية المعلومات/ تخطيط موارد المؤسسات 

 1,571,164 1,686,203  منافع عامة
 2,428,892 1,297,433 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 460,453 1,260,000 المفترض  ضريبة قيمة مضافة بشأن التوريد

  1,042,248  1,201,776 اتصاالت 
 573,921 769,022 ( 6استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 

 383,612 482,219 ضيافة
 129,512 281,181  صيانة وإصالح

 1,603,944 -       أرصدة تأمين مدينة مشطوبة
    2,019,495 3,502,128 أخرى

 ────────── ────────── 

 36,667,586 32,498,326 
 ══════════ ══════════ 

 
 اإليرادات األخرى   -26

لاير سعودي( تتعلق بعكس   3,520,000:  2020ال شيء لاير سعودي )  2021ديسمبر    31تتضمن اإليرادات األخرى للسنة المنتهية في  
 قيد مخصص تم تسجيله خالل السنوات السابقة بشأن مطالبات التأمين المرفوعة. 

 
 تكاليف تمويل -27

 2021 
 لاير سعودي  

2020 
 لاير سعودي  

 ────────── ────────── 

 26,653,763 19,890,768  تكاليف تمويل من قروض بنكية
 4,725,899 5,138,785 (2-7تكلفة تمويل ناتجة عن التزامات إيجار )إيضاح 

 581,602 600,460 (3-18عمولة على التزامات المنافع المحددة للموظفين )إيضاح 
 ────────── ────────── 

 25,630,013 31,961,264 
 ══════════ ══════════ 

 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة  -28
قدرها  2021ديسمبر    31في   الشركة خطابات ضمان  أصدرت   ،46,600,710  ( لاير    43,697,385:  2020مليون لاير سعودي 

 سعودي( بشأن العقارات المؤجرة وتأمينات العروض الخاصة بالشركة. 
 

الشركة باإلفصاح عن االلتزامات المحتملة المتعلقة بالمراسالت المستلمة من  ( حول القوائم المالية، قامت  20كما هو مبين في اإليضاح )
 الهيئة. 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  -29
، فإن القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة بالشركة تقارب قيمتها الدفترية، وتصنف ضمن المستوى  2020و 2021ديسمبر  31كما في 

  31و  2021ديسمبر    31لم يتم تطبيق أية مدخالت هامة عند تقويم الذمم المدينة كما في   لهرمي لقياس القيمة العادلة.من التسلسل ا  2
 .2020ديسمبر 

الخاصة بالشركة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة وذلك باستخدام معدل الخصم الذي يعكس    العادلة للقروضيتم تحديد القيمة  
، ال تختلف القيمة الدفترية للقروض عن  2020ديسمبر    31و  2021ديسمبر    31كما في   معدل االقتراض كما في نهاية الفترة المالية.

 قيمتها العادلة المحتسبة.

 ، لم تكن هناك أي تغيرات بين مستويات القيمة العادلة. 2020و 2021ديسمبر  31 خالل السنة المنتهية في
 

 مخاطر األدوات المالية  إدارة  -30
يتمثل الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات   تتكون المطلوبات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة من القروض والدائنين التجاريين واألخرين.

وتشتمل الموجودات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة من الذمم   عمليات الشركة وتقديم الضمانات الالزمة لدعم عملياتها.المالية في تمويل 
  المدينة التجارية واألخرى واألرصدة لدى البنوك.

مخاطر العمالت األجنبية إن أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر مالية متنوعة تتمثل في مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار العموالت و
يركز برنامج إدارة المخاطر الكلي للشركة على إدارة السيولة بصورة قوية ومراقبة  ومخاطر السعر( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 شركة.متغيرات السوق المختلفة ذات العالقة، والعمل بشكل ثابت على التقليل من اآلثار الضارة المحتملة على األداء المالي لل
 

 مخاطر السوق 
التغيرات في األس النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة  التدفقات  القيمة العادلة أو  الناتجة عن تذبذب  المخاطر  السوق  عار  تمثل مخاطر 

ألسعار  تتضمن مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت ومخاطر ا السائدة في السوق.
 تشتمل األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق على القروض البنكية. األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار السلع. 

 
  مخاطر أسعار العموالت 

العموالت السائدة في  تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة ألثر التقلبات في أسعار  
النقدية للشركة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة بها من خالل المراقبة   السوق على قائمة المركز المالي والتدفقات 
 بانتظام لمعدالت العمولة لألدوات المالية المرتبطة بعمولة. 

 
 حساسية أسعار العموالت 

التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت المتعلقة بذلك الجزء من القروض والتي تأثرت بذلك.    يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه
قبل الزكاة من خالل األثر على القروض المرتبطة بعمولة عائمة، على النحو    الشركةومع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، تأثر ربح  

 التالي: 
 
 2021 2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي  الربح )الخسارة( من خالل قائمة الدخل الشامل  
   قروض مرتبطة بعمولة عائمة:

 65,541 41,600 نقطة أساس  100  -سايبور +/
 

  مخاطر العمالت األجنبية
يتم إجراء   التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب  

 تقوم إدارة الشركة بمراقبة هذه التقلبات ومعالجة آثارها على القوائم المالية وفقًا لذلك.  معامالت الشركة بشكل رئيسي باللاير السعودي.
 

 مخاطر االئتمان 
الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة   تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في أداة مالية في

تنشأ تركزات المخاطر عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات عمل مماثلة   ال يوجد لدى الشركة تركزات لمخاطر االئتمان. مالية.
لتقليل   رتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.أو نشاطات في نفس المنطقة الجغرافية أو وجود خصائص اقتصادية لديهم قد تؤثر على قد

كما تقوم اإلدارة   التعرض لمخاطر االئتمان، قامت الشركة بوضع إجراءات اعتماد رسمية بموجبها يتم تطبيق حدود االئتمان على عمالئها. 
  ك األرصدة المشكوك في تحصيلها. دوريًا بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وتقوم بتجنيب المخصص الالزم لتل 

 ولتقليل المخاطر، يوجد لدى الشركة نظام لتعيين حدود االئتمان للعمالء استناًدا إلى تقييم شامل قائم على ملف العميل وتاريخ السداد. 
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 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(    -30
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان
 فيما يلي إجمالي الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية:   

 

 2021 
 لاير سعودي  

2020 
 لاير سعودي  

 

 ───────── ─────────  
  148,005,262 203,234,776 (10مدينون )إيضاح 

  38,917,437 57,011,991 ( 13أرصدة لدى البنوك )إيضاح 
 ───────── ─────────  
 260,246,767 186,922,699  
 ═════════ ═════════  
 
 المدينون (أ)

تتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من قبل كل وحدة عمل خاضعة للسياسات واإلجراءات الرقابية المحددة من قبل الشركة بشأن 
الجودة االئتمانية للعمالء وفقاً لنظام تصنيف داخلي شامل مبني على نقاط ويتم وضع  يتم تقويم   إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء.

لهذا التقويم. القائمة في    %15يمثل أكبر خمسة عمالء   حدود لالئتمان بشكل فردي وفقاً   :2020)  2021ديسمبر    31من الذمم المدينة 
27%.)  
 

المعي في  الواردة  المبسطة  الطريقة  بتطبيق  الشركة  )تقوم  المالي  للتقرير  الدولي  تستخدم  9ار  والتي  المتوقعة،  االئتمان  لقياس خسائر   )
  مخصص الخسائر المتوقعة على مدى العمر لكافة الذمم المدينة التجارية واألخرى.

 
تعكس   ن المتوقعة.يتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتما

د القوائم  عملية االحتساب النتائج المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود والمطلوبات والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بتاريخ إعدا
لتعرض لمخاطر االئتمان  يمثل الحد األقصى ل المالية عن األحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.

 يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة الخاصة بالعمالء بانتظام.  بتاريخ إعداد القوائم المالية القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية.
جزًءا ال يتجزأ من الذمم المدينة    يتم أيًضا تأمين بعض العمالء، حيثما أمكن، عن طريق السندات اإلذنية أو الدفعات المقدمة، والتي تعتبر 

  ويتم أخذها في االعتبار عند احتساب االنخفاض في القيمة.
 

 لم يكن هناك ذمم مدينة متأخرة السداد أو منخفضة القيمة من الجهات ذات العالقة. 
 

  ب( األرصدة لدى البنوك
إدارة الشركة وفقًا لسياسة الشركة وتعتبر محدودة نظًرا ألن األرصدة  تتم إدارة مخاطر االئتمان الناتجة من األرصدة لدى البنوك من قبل  

تقوم الشركة بإيداع أرصدتها النقدية لدى مؤسسات مالية كبرى ذات تصنيف  لدى البنوك محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد. 
 هذه المؤسسات المالية. ائتماني مرتفع وال تعتقد أن هناك مخاطر جوهرية تتمثل في عدم األداء من قبل

 
  مخاطر السيولة 

وتتمثل طريقة الشركة في إدارة مخاطر السيولة،   تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية حال استحقاقها. 
روف العادية وغير العادية، دون تكبد خسائر  وذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها خالل الظ

  غير مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة الشركة.
 

 . ت الماليةتقوم الشركة عادة بالتأكد من أن لديها النقدية الكافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة االلتزاما 
 

توقعات التدفقات النقدية، والتي تراقب التوقعات المتغيرة لمتطلبات السيولة في الشركة للتأكد من أن لديها النقدية الكافية تقوم اإلدارة بإجراء  
 لتلبية االحتياجات التشغيلية.

 
إعداد القوائم المالية حتى تاريخ يحلل الجدول أدناه المطلوبات المالية الخاصة بالشركة إلى مجموعات االستحقاق على الفترة المتبقية بتاريخ  

عشر  أثنيإن األرصدة المستحقة خالل  تمثل المبالغ الموضحة في الجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة: االستحقاق التعاقدي.
  شهًرا تعادل األرصدة الدفترية ألن أثر الخصم يعتبر غير جوهري.
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 تتمة( إدارة مخاطر األدوات المالية )   -30
 

 مخاطر السيولة )تتمة( 
 

 2021ديسمبر  31

 
  خالل سنة 
 لاير سعودي  

 5إلى  1 
 سنوات  
 لاير سعودي  

  أكثر من 
 سنوات  5 
 لاير سعودي  

 
 اإلجمالي  
 لاير سعودي  

 ───────── ────────── ───────── ───────── 

 614,801,424 -       288,172,502 326,628,922 قروض ألجل
 116,877,804 -       -       116,877,804 سيارات دائنة توكاال

 41,113,765 -       -       41,113,765 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
 118,222,636 1,970,000 58,832,656 57,419,980 التزامات اإليجار 

 18,114,218 -       -       18,114,218 دائنون 
 ───────── ────────── ───────── ───────── 

 560,154,689 347,005,158 1,970,000 909,129,847 
 ═════════ ══════════ ═════════   ═════════ 

 

 2020ديسمبر  31

 
  خالل سنة 
 لاير سعودي  

 5إلى  1 
 سنوات  
 لاير سعودي  

  أكثر من 
 سنوات  5 
 لاير سعودي  

 
 اإلجمالي  
 لاير سعودي  

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 545,019,766 -       248,511,760 296,508,006 قروض ألجل
 64,655,641 -       -       64,655,641 سيارات دائنة توكاال

 34,720,584 -       -       34,720,584 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
 141,518,923 2,815,000 80,605,718 58,098,205 التزامات اإليجار 

 7,079,162 -       -       7,079,162 دائنون 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 461,061,598 329,117,478 2,815,000 792,994,076 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية -31
 

  الموجودات المالية    31-1
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي
 ────────  ────────  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة: 

 109,151,468 138,990,242 مدينون
 10,133,496 482,584  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

  ────────  ──────── 
 139,472,826 119,284,964 

 39,514,666 57,712,926 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 
  ────────  ──────── 

 158,799,630 197,185,752 إجمالي الموجودات المالية 
  ════════  ════════ 

 

 المطلوبات المالية   31-2
  

 تاريخ االستحقاق
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي
 ───────  ────────  ────────   المطلوبات المتداولة المرتبطة بعمولة 

 296,508,006 326,628,922 أقل من سنة 17ايضاح  من قروض ألجل  جزء متداول
 34,791,072 54,355,232 أقل من سنة 7ايضاح  جزء متداول من التزامات اإليجار 

     
     المتداولة المرتبطة بعمولة المطلوبات غير  

 248,511,760 288,172,502 سنوات  5إلى  1 17ايضاح   قروض ألجل
 92,913,993 54,686,864 سنوات  10إلى  1 7ايضاح  التزام ايجار 
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 إدارة رأس المال  -32
ويتمثل  الملكية األخرى المتعلقة بالمساهمين.لغرض إدارة الشركة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وكافة احتياطيات حقوق  

الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالشركة في زيادة المنفعة للمساهمين.  تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء  
 التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. 

 

 تخدام نسبة الرفع المالي، والتي تمثل صافي الدين مقسوماً على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين. تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باس 
  

2021 
 لاير سعودي 

2020 
 لاير سعودي

  ────────  ─────── 
 248,511,760 288,172,502 جزء غير متداول من قروض ألجل 
 92,913,993 54,686,864 جزء غير متداول من التزام إيجار 

 296,508,006 326,628,922 جزء متداول من قروض ألجل 
 34,791,072 54,355,232 إيجار  جزء متداول من التزام 

  ────────  ──────── 
 723,843,520 672,724,831 
  ────────  ──────── 

 481,515,436 567,355,380  حقوق الملكية
  ════════  ════════ 

 1.40 1.28 المالي نسبة الرفع 
 

 المعلومات القطاعية  -33
الشركة. اعتمد مجلس اإلدارة قطاعات األعمال بشأن نشاطات  بالشركة،  الداخلية الخاصة  التقارير  إعداد  مع طريقة  تقوم اإلدارة   تمشياً 

 بمراقبة التفاصيل التالية على أساس كل قطاع: 
 

قصير   2021ديسمبر  31 اإليجار  قطاع 
 األجل

طويل    اإليجار  قطاع 
 األجل

  
  أخرى

 
 

 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  
        

 752,369,576  123,702,339  270,249,585  358,417,652 إيرادات 
 ( 208,770,604)  -        ( 114,847,693)  (93,922,911) سيارات  -مصروف استهالك 

 543,598,972  123,702,339  155,401,892  264,494,741 ربح القطاع 
 

قصير   2020ديسمبر  31 اإليجار  قطاع 
 األجل

قطاع اإليجار طويل   
 األجل

  
  أخرى

  
 اإلجمالي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
        

 659,994,795  155,366,166  249,653,717  254,974,912 إيرادات 
 ( 198,640,774)  -        ( 107,941,190)  ( 90,699,584) سيارات  -مصروف استهالك 

 461,354,021  155,366,166  141,712,527  164,275,328 ربح القطاع 
 

 إيرادات ومصاريف غير موزعة:
 
 

2021 
 2020  لاير سعودي 

 لاير سعودي
    

 461,354,021  543,598,972 ربح القطاعات 
 ( 299,340,064)  ( 294,285,903)  تكلفة اإليرادات

 ( 27,187,930)  (34,396,855) مصاريف بيع وتسويق
 ( 32,498,326)  (36,773,293) مصاريف عمومية وإدارية

 ( 10,804,062)  (25,927,301) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
 ( 31,961,264)  (25,630,013) تكاليف تمويل

 -        2,280,247 مكاسب أدوات مشتقة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 7,792,299  3,616,742 إيرادات أخرى

 67,354,674  132,482,596 الدخل قبل الزكاة 
 

 تفاصيل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالقطاعات: 
 غير موزعة   موزعة  

  التأجيرقطاع  2021ديسمبر  31
 قصير األجل

قطاع اإليجار طويل   
 األجل

 
 اإلجمالي   أخرى 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  
        

466,007,70  609,426,266  442,715,602 موجودات القطاع 
2  1,518,149,570 

  -        -       مطلوبات القطاع 
950,794,19

0 
 

950,794,190 
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 المعلومات القطاعية )تتمة(  -33
 

 غير موزعة   موزعة  
قصير   التأجير قطاع   2020ديسمبر  31

  األجل
قطاع اإليجار طويل   

  األجل
 

 اإلجمالي   أخرى
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
        

 1,307,405,981  429,562,277  553,409,584  324,434,120 موجودات القطاع 

 825,890,545  825,890,545  -        -       مطلوبات القطاع 
 ى: اإلفصاحات األخر 

 غير موزعة                   موزعة                       
قصير   التأجيرقطاع   2021ديسمبر  31

 األجل
قطاع اإليجار طويل   

 األجل
 

 اإلجمالي   أخرى 
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   سعودي لاير  
        

 503,305,382  6,284,199  214,234,802  282,786,381 مصاريف رأسمالية 
 

 غير موزعة   موزعة  
قصير التأجير قطاع  2020ديسمبر  31

  األجل
قطاع اإليجارطويل   

 األجل
 

 اإلجمالي   أخرى
 لاير سعودي  سعوديلاير   لاير سعودي  لاير سعودي 
        

 311,861,150  3,874,846  175,059,041  132,927,263 مصاريف رأسمالية 
        

 
 تتكون المصاريف الرأسمالية من اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة. 

 
المالية إلى القطاعات الفردية حيث يتم إدارة األدوات المعنية على  ال يتم تخصيص دخل وتكاليف التمويل ومكاسب وخسائر الموجودات  

 ال يتم تخصيص الزكاة والموجودات والمطلوبات المالية إلى تلك القطاعات حيث يتم إدارتها أيًضا على أساس الشركة. أساس الشركة.
 

 تقارير بشأنها:يصف الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات الشركة التي يتم رفع 
التي تتضمن تأجير السيارات للعمالء بموجب ترتيبات تأجير قصيرة األجل )يومية   األجل النشاطاتمثل قطاع التأجير قصير  ي (أ)

 وشهرية(. 
 

إيجار تشغيلي تتراوح من  (ب) للعمالء بموجب ترتيبات  السيارات  التي تتضمن تأجير  األنشطة  األجل  اإليجار طويل  يمثل قطاع 
 ويلة األجل. متوسطة إلى ط

 

 تمثل مبيعات السيارات )األخرى( مبيعات السيارات التي تم االحتفاظ بها سابقًا كجزء من أسطول إيجار أو تأجير السيارات.  (ج)
 

 توزيعات األرباح  -34
 

لاير سعودي للسهم بإجمالي قدره    0.51بواقع  على توزيعات أرباح نقدية أولية    2021سبتمبر    16اجتماعه المنعقد بتاريخ    فيوافق مجلس  
  تم توزيع األرباح األولية المذكورة أعاله على المساهمين. لاير سعودي. 21,930,000

 
  0.40بواقع  على توزيعات أرباح نقدية أولية    2021نوفمبر    16اجتماعه المنعقد بتاريخ   الشركة فيعالوة على ذلك، وافق مجلس إدارة 

 لاير سعودي.  17,200,000لاير سعودي للسهم بإجمالي قدره 
 

لاير    18,000,000، على توزيعات أرباح نقدية أولية قدرها  2020يناير    22أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  
 .2020اكتوبر    21لاير سعودي للسهم وتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في  1.17بواقع    سعودي

 تم توزيع األرباح األولية المذكورة أعاله على المساهمين. 
 

على توصية اإلدارة بتوزيع أرباح    2020سمبر  دي  17  المنعقد بتاريخعالوة على ذلك، وافقت الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعهم 
 لاير سعودي.  12,000,000لاير سعودي للسهم بإجمالي قدره  0.28بواقع نقدية أولية 
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 التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية  -35
 

 التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية: 
 

 

  يناير 1
2021   

 لاير سعودي  
  التدفقات النقدية 
 لاير سعودي  

عقود اإليجار  
  الجديدة

 لاير سعودي  

  
 أخرى  
 لاير سعودي  

  ديسمبر 31
2021 

 لاير سعودي  
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 326,628,922 -       -       30,120,916 296,508,006 جزء متداول من قروض ألجل 
 109,042,096 5,138,785 9,234,182 (33,035,936) 127,705,065  التزامات اإليجار 

 288,172,502 -       -       39,660,742 248,511,760 جزء غير متداول من قروض ألجل 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 723,843,520 5,138,785 9,234,182 36,745,722 672,724,831 اإلجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 

  يناير  1
2020 

 لاير سعودي  
  التدفقات النقدية 
 لاير سعودي  

عقود اإليجار  
  الجديدة

 لاير سعودي  
 أخرى 
 لاير سعودي  

  ديسمبر  31
2020 

 لاير سعودي  
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 296,508,006 -       -       7,658,845 288,849,161 جزء متداول من قروض ألجل 
 127,705,065 4,725,899 105,756,302 ( 26,755,069) 43,977,933  التزامات اإليجار 

 248,511,760 -       -       ( 67,650,633) 316,162,393 جزء غير متداول من قروض ألجل 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 672,724,831 4,725,899 105,756,302 ( 86,746,857) 648,989,487 اإلجمالي 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 المشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية مخاطر  -36

 
بإبرام   الشركة  أسعار عموالت مع بنوك محلية.قامت  ديسمبر   31لاير سعودي )  75,000,000قدره    اسميبمبلغ   اتفاقيات مقايضات 

ألسعار    150,000,000:  2020 العادلة  القيمة  في  التغير  مخاطر  تغطية  كأدوات  المخصصة  غير  المشتقات  تعكس  سعودي(.   لاير 
 31كما في  مع ذلك تهدف إلى الحد من مستوى مخاطر أسعار العموالت.العموالت غير المخصصة في عمليات تغطية المخاطر، ولكنها 

  31سعودي )  لاير  480,196العادلة من خالل الربح أو الخسارة    المدرجة بالقيمة، بلغت القيمة العادلة لألدوات المشتقة  2021ديسمبر  
 لاير سعودي(.  2,760,443: 2020ديسمبر 

 
، مع المدخالت الهامة القابلة  2هرمي للمشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية ضمن المستوى وألغراض اإلفصاح، تم تجميع التسلسل ال
 للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 
 19-كوفيد -37

 
 ( في ووهان، مقاطعة هوبي بالصين.19-، تم اإلبالغ عن ظهور ساللة جديدة من فيروس كورونا ألول مرة )كوفيد2019في ديسمبر  

وانتشر هذا المرض منذ ذلك الحين في معظم دول العالم،   ، تم تصنيفه بالجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية. 2020والحقاً في مارس  
ك  مما أدى إلى اتخاذ العديد من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إجراءات متنوعة للحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذل

مؤقتة مثل منع السفر وحظر التجول ومنع التنقل بين المدن داخل المملكة العربية السعودية، وقيود على األنشطة التي ال تسمح   فرض قيود
ونظراً   بالتباعد االجتماعي، باإلضافة إلى أنه يتعين على األشخاص القادمين من الدول األخرى البقاء في الحجر الصحي لفترة زمنية معينة.

يدة المفروضة على التنقل، فقد نتج عن ذلك تباطئ في تدفقات إيرادات الشركة، خاصة تلك المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل  للقيود العد
 نتيجة االنخفاض المفاجئ على طلب خدمات تأجير السيارات.   

 
الناتج عن ذلك على عمل19-استجابة النتشار كوفيد ياتها، وتقدير متطلبات السيولة الخاصة بها  ، قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لألثر 

والجوانب التجارية، بما في ذلك عوامل مثل سلسلة التوريد والطلب على الخدمات والطلب على السيارات المستعملة واالعتبارات األخرى 
المة السارية الصادرة عن وزارة  سلسلة من اإلجراءات الوقائية بما في ذلك تطبيق جميع إرشادات الس  باتخاذذات الصلة.  قامت اإلدارة  

قامت اإلدارة باتخاذ العديد من اإلجراءات للتخفيف من آثار   الصحة لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع بوجه عام أيضاً.
أن اإليجار وعقود  الجائحة بما في ذلك إجراء عملية استبعاد منسقة للسيارات واالستفادة من برامج الدعم الحكومي وإعادة التفاوض بش

التسهيالت البنكية المتاحة واستمرارية عقود   التأمين.  النقدية، بما في ذلك  بتقييم وضع التدفقات  الشركة  إدارة  ذلك، قامت  باإلضافة إلى 
 اإليجار الحالية ومدى جاهزية العمليات التشغيلية عند تحسن الوضع. 

 



  شركة ذيب لتأجير السيارات 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2021ديسمبر  31

 

45 

 )تتمة( 19-كوفيد -37
 

جائحة   تأثير  مدى  العوامل  لكن  من  العديد  على  وسيتوقف  مؤكد  غير  المالية  ونتائجها  وعملياتها  الشركة  أعمال  على  كورونا  فيروس 
اص  والتطورات المستقبلية، والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية، علماً أن تمويل رأس المال العامل الخ

تشمل هذه العوامل معدل انتقال الفيروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازية  ت النقدية من العمليات.بالشركة يعتمد كثيراً على التدفقا 
  التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة 

 من العوامل.  بالعمالء والشركاء في الشركة وغيرها
 

يصعب الحصول عليها من   والمطلوبات التيرة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات حول القيمة الدفترية للموجودات ايتعين على اإلد
برة المصاحبة على الخ  واالفتراضات تستند األحكام والتقديرات  مصادر أخرى، مع األخذ باالعتبار حاالت عدم التأكد التي تمت مناقشتها. 

ونظراً للنتائج العالمية   السابقة وعوامل أخرى ذات صلة تشتمل على توقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف.
قد تختلف  و في حالة عدم التأكد.  ازدياد، تخضع هذه التقديرات المحاسبية واألحكام اإلدارية إلى  19-كوفيد  بشأنالتي ال يمكن التنبؤ بها حالياً  

إضافة إلى ذلك، ال يزال من غير  جوهري على هذه القوائم المالية.  إثر المبالغ الفعلية عن التقديرات واألحكام اإلدارية، وقد يكون للتغيرات  
ين المؤكد تحديد حجم ومدة وسرعة تفشي هذه الجائحة على مستوى العالم.  ونظراً لكون الوضع سريع التطور وما يتضمنه من عدم اليق

 المستقبلي، سوف تستمر الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير الفيروس على أعمالها ونتائجها المالية وأدائها. 
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  فروع الشركة  -38
 تشتمل هذه القوائم المالية على أنشطة الشركة وفروعها التالية: 

 

 
 الفرع 

رقم السجل  
   التجاري

 
 ترخيص رقم 

 
 التجاري تاريخ السجل  

    
    المنطقة الوسطى 

 ( 5/6/2011هـ )الموافق   4/8/1432 10102000212 1010311975 التعاون 
 ( 31/5/2003هـ )الموافق 1424/ 3/ 30 10102000202 1010187020 السويدي 

 ( 29/12/2012هـ )الموافق 1434/ 2/ 16 10102000213 1010359247 الشفاء 
 ( 26/11/2013هـ )الموافق 1435/ 1/ 23 10102000215 1010396199 الياسمين 

 ( 6/6/2013هـ )الموافق 1434/ 7/ 27 10102000214 1010378245 معرض الرياض، الروضة 
 ( 2006/ 13/11هـ )الموافق 10/1427/ 22 10102000201 1010224758 الملز 

 ( 21/10/2002هـ )الموافق 1423/ 8/ 15 10102000207 1010181670 أم الحمام 
 ( 5/8/1998هـ )الموافق 1419/ 4/ 12 10102000206 1010150661 مطار الملك خالد 
 ( 4/6/2002هـ )الموافق 1423/ 3/ 23 - 1010177560 مبيعات سيارات 

 ( 18/9/2013هـ )الموافق 11/1434/ 12 - 1010388439 مركز صيانة 
 ( 8/10/2011هـ )الموافق 11/1432/ 10 - 1010317696 سجالت عقارية 

 ( 13/03/2014هـ )الموافق 1435/ 5/ 12 40102000201 1131051994 بريدة 
 ( 13/03/2014هـ )الموافق 1435/ 5/ 12 40102000201 1131051994 مطار بريدة 
 ( 2006/ 13/11هـ )الموافق 10/1427/ 22 80102000201 1010224758 مطار حائل 

 ( 31/12/2017هـ )الموافق 1439/ 4/ 13 10102000217 1010930285  العروبة 
 ( 29/5/2018هـ )الموافق 1439/ 9/ 15 30103000201 1010451029  اليرموك 

 ( 14/10/2019هـ )الموافق 1441/ 2/ 15 00001917/ 14 1010598941 ضاحية لبن 
    

    المنطقة الغربية 
 ( 15/5/1999هـ )الموافق 1420/ 1/ 29 20202000201 4030127038 شارع قريش، البوادي طريق المدينة المنورة 

 ( 15/5/1999هـ )الموافق 1420/ 1/ 29 20202000205 4030127038 شارع األمير محمد، العزيزية )التحلية( 
 ( 15/5/1999هـ )الموافق 1420/ 1/ 29 20202000206 4030127038 البغدادية 

 ( 15/5/1999هـ )الموافق 1420/ 1/ 29 20202000207 4030127038 الروضة  - طريق المدينة المنورة 
 ( 15/5/1999هـ )الموافق 1420/ 1/ 29 20202000209 4030127038 الفيحاء 
 ( 15/5/1999هـ )الموافق 1420/ 1/ 29 20202000210 4030127038  السامر 

 ( 16/1/2014هـ )الموافق 1435/ 3/ 15 30202002000 4700017234 ينبع 
 ( 16/1/2014هـ )الموافق 1435/ 3/ 15 30202000201 4700017234 مطار ينبع 

 ( 2011/ 2/ 7هـ )الموافق  4/3/1432 30102000202 4650050975 مطار المدينة المنورة 
 ( 28/4/2013هـ )الموافق 1434/ 6/ 18 20302000201 4032036164 مطار الطائف 

 ( 6/6/2017)الموافق هـ 1437/ 8/ 30 - 4030294835 جدة  - مبيعات سيارات 
 ( 2011/ 2/ 7هـ )الموافق  4/3/1432 30102000201 4650050975 طريق الملك عبد العزيز  - المدينة المنورة 

 ( 14/5/1999هـ )الموافق 1420/ 1/ 29 20202000212 4030127038 األمل 
 ( 1/4/2019هـ )الموافق 1440/ 7/ 25 00000537/ 14 4031225251 فرع مكة المكرمة 

 ( 1/4/2019هـ )الموافق 1440/ 7/ 25 00000208/ 14 4032235084 الطائف فرع  
 ( 15/10/2019هـ )الموافق 1441/ 2/ 15 00000453/ 14 4651102277 فرع األول 

    
    المنطقة الشرقية 

 ( 19/5/1999هـ )الموافق  4/2/1420 50102000201 2050034970 الدمام 
 ( 19/5/1999هـ )الموافق  4/2/1420 50602000201 2050034970 الخبر 

 ( 19/5/1999هـ )الموافق  4/2/1420 50102000202 2050034970 مطار الدمام 
 ( 15/9/2008هـ )الموافق 1429/ 9/ 15 51302000201 2055009774 الجبيل 

 ( 2010/ 30/10هـ )الموافق 11/1431/ 22 50202000201 2251040741 اإلحساء، الخالدية 
 ( 11/4/2018هـ )الموافق    1439/ 7/ 26 00004067/ 14 2051221149 الخبر   -الراكة 
 ( 15/9/2008هـ )الموافق 1429/ 9/ 15 00003491/ 14 2055009774 البلد  - الجبيل

1 
    المنطقة الشرقية 
 ( 2010/ 30/10هـ )الموافق 11/1431/ 22 50202000201 2251040741 اإلحساء، المبرز 
 ( 19/5/1999هـ )الموافق  4/2/1420 50602000201 2050034970 العزيزية، الخبر 

    
    المنطقة الجنوبية 

 ( 5/8/1998هـ )الموافق 1419/ 4/ 12 60102000201 1010150661 طريق الخميس، فرع أبها 
 ( 5/8/1998هـ )الموافق 1419/ 4/ 12 60102000203 1010150661 مطار أبها 
 ( 5/8/1998هـ )الموافق 1419/ 4/ 12 120502000201 1010150661 مطار أبها 

 ( 4/2/2013هـ )الموافق 1434/ 3/ 23 100102000201 5900020957 مطار جيزان 
 ( 11/2/2016هـ )الموافق  2/5/1437 120102000201 5800020727 فرع الباحة 
 ( 11/4/2016هـ )الموافق  4/7/1437 110102000202 5950032463 فرع نجران 

 ( 22/4/2015هـ )الموافق  3/7/1436 110102000201 5950031927 خميس مشيط  - المدينة المنورة، السكرية  طريق  
 ( 2021/ 1/ 5هـ )الموافق    1442/ 5/ 22 00003382/ 14 5901720213 أبو عريش   - جازان

    
    المنطقة الشمالية 

 ( 17/12/2013هـ )الموافق 1435/ 2/ 14 70102000201 3550032407  تبوك 
 ( 17/12/2013هـ )الموافق 1435/ 2/ 14 70102000201 3550032407 مطار تبوك 
 ( 17/12/2013هـ )الموافق 1435/ 2/ 14 70102000201 3550032407 مطار نيوم 



  شركة ذيب لتأجير السيارات 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2021ديسمبر  31

 

47 

  اعتماد القوائم المالية -39
 

 ( من قبل مجلس إدارة الشركة.2022مارس  2)الموافق هـ 1443رجب  29تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية بتاريخ 
 

 األحداث الالحقة         -40
 

والتي من شأنها أن يكون لها أثر جوهري على المركز المالي أو    2021ديسمبر    31منذ  في رأي اإلدارة، لم تنشأ أية أحداث الحقة هامة  
  األداء المالي للشركة.

 
 بيانات المقارنة -41

 
 أعيد تبويب بعض بيانات المقارنة بما يتماشى مع تبويب السنة الحالية. 

 


